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ПЕРЕМІЩЕНОГО ІЗ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 163
Титова О.В., Калаченкова К.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ:  
ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 167
Шекера Ю.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ  
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО 170
Шкіптан Д.В. ПРОБЛЕМИ ПОЗАСУДОВОГО ЗАХИСТУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУДОВОГО  
ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЕГІТИМНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
ПРИ ІНКРИМІНАЦІЇ ЇМ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 173

РОЗДІЛ 5 
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛьНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 176
Андріїв В.В. ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО  
ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 176
Красюк Т.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 179
Леонтьєва Л.В. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 182
Селезень С.В. ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 184
Старчук О.В. РОЗМЕЖУВАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ «ПРИМУСОВА»,  
«ОБОВ’ЯЗКОВА» ТА «НЕОБХІДНА» ПРАЦЯ 186
Стрепко В.Л. ПРО ВИДИ ДОПОМОГ ЗА ПРАВОМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  190

РОЗДІЛ 6 
ЗЕМЕЛьНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;  
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРиРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО 193
Жидан О.С. ПРАВОВА ОХОРОНА БОЛІТ В УКРАЇНІ 193
Ільків Н.В. ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ У МІСТОБУДІВНОМУ ЗОНУВАННІ 196
Савчак В.В. ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ. ОСОБЛИВОСТІ 199
Стрельник В.В. ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ  
ТА НАГЛЯДУ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАДР 202
Шарапова С.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 206

РОЗДІЛ 7 
АДМІНІСТРАТиВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;  
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО 209
Агапова О.В. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 209
Бенедик В.І. ІНСТИТУТ ВИКРИВАЧІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 212
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Бліхар М.М. СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА І ФІНАНСОВО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН 215
Бортнікова А.Г. ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ МЕДІАТОРА 219
Бурцева О.В. ЩОДО ОБГРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПРИ ПРИМУСОВОМУ  
ВИКОНАННІ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ 222
Єсімов С.С. ЕЛЕКТРОННА ДЕРЖАВА ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 225
Олійник О.О., Єщук О.М. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 229
Зима О.Т. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 232
Кайдашев Р.П. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 235
Лазарева Н.С. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИИ УКРАИНЫ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ 237
Лобач О.М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ  
ЯК ПРАВОВОГО ТА ЗАКОНОДАВЧОГО ПОНЯТТЯ 240
Лозинський Ю.Р. ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 245
Людькова І.І. ПИТАННЯ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 249
Макух О. В. КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ 253
Нестерцова-Собакарь О.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ 
ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 257
Окопник О.М. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА СУБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ 260
Печуляк В.П. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ У ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 262
Плиска В.В. ПРАВОВІ НОРМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 267
Пшенична А.В. ОКРЕМІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ 271
Русин М.О. ЕТАПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ  274
Савіщенко В.М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ  277
Тернущак М.М. ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС»  
В АДМІНІСТРАТИВНО-СУДОЧИНСЬКОМУ ПРОВАДЖЕННІ  282
Ткачук Т.Ю. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В ОНТОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 284
Царенко С.І. ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИКОРДОННОГО РЕЖИМУ 287
Чистоклетов Л.Г. З ДОСВІДУ США В ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 291
Ямненко Т.М. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У МИТНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 294
Ярема О.Г. СИСТЕМА ВІДНОСИН, ЩО СКЛАДАЮТЬ ПРЕДМЕТ 
БЮДЖЕТНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 297

РОЗДІЛ 8 
КРиМІНАЛьНЕ ПРАВО ТА КРиМІНОЛОГІЯ;  
КРиМІНАЛьНО-ВиКОНАВЧЕ ПРАВО 300
Акимова А.С. ОСОБЛИВА ЖОРСТОКІСТЬ ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ 300
Артеменко І.І. ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ В ЯПОНІЇ 302
Валуйська М.Ю. ПЕНІТЕНЦІАРНА ПЕДАГОГІКА: ЇЇ ЗМІСТ ТА РОЛЬ У ПОЗИТИВНОМУ  
КРИМІНОЛОГІЧНО ЗНАЧУЩОМУ ВПЛИВІ НА НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ 306
Пивоваров В.В., Гончаренко Т.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 310
Давиденко В.Л. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВІКТИМНІСТЬ І ВІКТИМІЗАЦІЮ 313
Давлатов Ш.Б. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА  
ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПЕРСПЕКТИВИ ІСНУВАННЯ ДАНОГО ПОКАРАННЯ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 316
Євдокімова О.В. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ПРИ КОЛІЗІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ 320
Коваленко І.А. ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 323
Кулик К.Д. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ОЗНАКИ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦІВ,  
ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 326
Мірошниченко Н.М. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА  
ЩОДО ВІКОВОЇ ОСУДНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ  328
Михайленко Д.Г. КРИМІНАЛЬНИЙ ПОЗОВ ЯК НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ  
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗОВАНІЙ КОРУПЦІЇ 331
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Оболенцев В.Ф. ГЕНЕТИЧНИЙ ТА ПРОГНОСТИЧНИЙ АСПЕКТИ СИСТЕМИ  
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ВІКТИМІЗАЦІЇ 338
Остропільська А.А. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО СУЇЦИДУ:  
ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 340
Плекан В.В. ДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
«УДАВАНОГО» ПОСЕРЕДНИКА У ПІДКУПІ 344
Поліщук О.М. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ  
ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИМИРЕННЯ 347
Романов М.В. ПРАВА ЗАСУДЖЕНОГО 351
Рудковська М.Р. ДЕФІНІЦІЯ «СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА» ЯК ОЗНАКА ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ 354
Рябченюк Ю.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА УМИСНЕ ЗНИЩЕННЯ  
АБО ПОШКОДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ, ВЗЯТИХ ПІД ОХОРОНУ ДЕРЖАВИ,  
ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ (СТ. 252 КК УКРАЇНИ) 358
Сторчак Н.А. ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПОМ’ЯКШУЮТЬ ТА ОБТЯЖУЮТЬ ПОКАРАННЯ:  
ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР 362
Шостко О.Ю. МІЖНАРОДНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 364

РОЗДІЛ 9 
КРиМІНАЛьНиЙ ПРОЦЕС ТА КРиМІНАЛІСТиКА;  
СУДОВА ЕКСПЕРТиЗА; ОПЕРАТиВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛьНІСТь 369
Багрій М.В. ІМІТУВАННЯ ОБСТАНОВКИ ЗЛОЧИНУ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, МІСЦЕ 
У СИСТЕМІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 369
Белецкая А.А. УСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 372
Бобечко Н.Р. СКАСУВАННЯ ВИРОКУ ЧИ УХВАЛИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ НОВОГО РОЗГЛЯДУ  
В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 376
Бобонич Є.Ф. МІСЦЕ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА УЯВНИМИ ОБРАЗАМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  
ВПІЗНАННЯ В СИСТЕМІ ФОРМ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 380
Дуфенюк О.М., Кунтій А.І. ПРИНЦИПИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ДОПОМОГИ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПІДХОДІВ 383
Калинюк Н.М. ДО ПИТАННЯ ВИДІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 387
Курман О.В. ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ  
НА ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ АБО БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ 390
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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВи І ПРАВА; 

ІСТОРІЯ ПОЛІТиЧНих І ПРАВОВих УЧЕНь

УДК 340.15:339.5(477)

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНьОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВи

LEgAL rEguLATION Of fOrEIgN TrAdE IN uKrAINE IN TIME Of PErESTrOIKA
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Стаття присвячена становленню правового регулювання зовнішньої торгівлі в Україні в період перебудови. Розглянуто передумови 
створення та основні джерела правового регулювання зовнішньої торгівлі, що склалися на момент проголошення незалежності України. 
Виявлено основні засади та засоби правового регулювання зовнішньої торгівлі у період перебудови.

Ключові слова: перебудова, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня торгівля, ліцензування, квотування, бартерні операції.

Статья посвящена становлению правового регулирования внешней торговли в Украине в период перестройки. Рассмотрены пред-
посылки создания и основные источники правового регулирования внешней торговли, сложившиеся на момент провозглашения не-
зависимости Украины. Выявлены основные принципы и средства правового регулирования внешней торговли в период перестройки.

Ключевые слова: перестройка, внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля, лицензирование, квотирование, бартер-
ные операции.

The article is devoted to the development of legal regulation of foreign trade in Ukraine during perestroika period. The preconditions of estab-
lishment and major sources of legal regulation of foreign trade are revealed. The basic principles and means of legal regulation of foreign trade 
of this period are considered.

Key words: perestroika, foreign trade, foreign trade, licensing, quotas, barter.

Забезпечення  сталого  зростання  обсягів  зовнішньої 
торгівлі й насамперед обсягів експорту продукції вітчиз-
няного  виробництва  потребує  глибокого  узагальнення 
наявного  досвіду  правового  регулювання  зовнішньоеко-
номічної діяльності. Це питання набуває особливої акту-
альності через стрімке погіршення основних макроеконо-
мічних показників України у поточному році. Розв’язання 
цього питання вимагає комплексного аналізу  та узагаль-
нення історичного досвіду й передумов становлення пра-
вового регулювання зовнішньої торгівлі в Україні.

Розвиток  правового  регулювання  зовнішньої  торгівлі 
в Україні  в  різних  аспектах досліджувався  в  роботах  ві-
тчизняних учених, таких як І.Р. Боднар, Л.М. Кравченко,  
О.Г. Міхеєвої, В.П. Плавича, С.І. Юшиної та інших. Мета 
цієї статті – виявити основні засади та засоби правового 
регулювання зовнішньої торгівлі у період перебудови, їх-
ній вплив на становлення правового регулювання зовніш-
ньої торгівлі незалежної України.

Завданням  дослідження  перш  за  все  є  виявлення  пе-
редумов та визначальних рис розвитку правового регулю-
вання  зовнішньої  торгівлі  в  Україні  на  його  початкових 
етапах. Новизна роботи полягає у комплексному історико- 
правовому  аналізі  законодавства,  спрямованого  на  дер-
жавне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні в період 
перебудови.

Розглядаючи передумови становлення правового регу-
лювання  зовнішньої  торгівлі  в Україні,  можна  дійти  ви-
сновку, що пожвавлення економічної активності наприкін-
ці 1980-х років та пошуки нових шляхів господарювання 
невпинно  вимагали  створення  відповідних  нормативно-
правових актів, що регулюють зовнішньоторговельну ді-
яльність. Якщо до початку 90-х років на теренах Європи 
було  характерним  існування  таких  економічних  угрупо-
вань,  як  Європейське  співтовариство  (ЄС),  Європейська 
організація  вільної  торгівлі  (ЄАВТ)  та  Рада  економічної 
взаємодопомоги (далі – РЕВ), то в силу радикальних сус-

пільно-політичних  перетворень,  що  мали  місце  в  СРСР 
та країнах Східної Європи, РЕВ ліквідовується, а її члени 
стають на шлях ринкових перетворень. Система товарооб-
міну, яка склалася в межах РЕВ, насамперед задовольняла 
потреби її учасників у паливно-енергетичних та сировин-
них  поставок  [1,  с.  72].  Ліквідація  РЕВ  стала  результа-
том неспроможності  командно-адміністративної  системи 
управління, механізм якої  спирався на міжурядові  угоди 
та  був  спрямований  на  централізований  обмін  товарами 
[2, с. 1, с. 20].

Характерною рисою  зовнішньоекономічних  відносин 
у межах РЕВ було широке застосування бартерних угод, 
що  дозволяло  без  використання  валютних  коштів  здій-
снювати  прямий  обмін  товарами.  Застосування  бартер-
них угод мало досить суперечливий характер, оскільки, з 
одного  боку,  вони  розширювали  зовнішньоторговельний 
обмін, але, з іншого боку, обмежували його рамками това-
рообмінної угоди. Бартерна форма зовнішньоекономічних 
відносин згадується у низці документів ГАТТ (Генераль-
на угода з торгівлі і тарифів), але при цьому зазначається, 
що така форма  зовнішньоекономічних операцій  за  своїм 
характером  є  архаїчною  і  примітивною  і  тому  не  реко-
мендується до практики. В СРСР була досить поширеною 
практика «зустрічних закупівель», які фактично були бар-
терними. До початку перебудови право здійснення зазна-
чених операцій належало вузькому колу спеціалізованих 
зовнішньоторговельних об’єднань [3, с. 76].

Постановами Ради Міністрів СРСР від 19 серпня 1986 р.  
№  991  «Про  заходи  щодо  удосконалення  управління  зо-
внішньоекономічними  зв’язками»  та №  992  «Про  заходи 
щодо  удосконалення  управління  економічним  і  науково-
технічним співробітництвом з соціалістичними країнами» 
було започатковано перші зміни у правовому регулюванні 
зовнішньоекономічної  діяльності  [4].  В  якості  постійно  
діючого органу Ради Міністрів СРСР було створено Дер-
жавну  зовнішньоекономічну  комісію  (ДЗЕК),  якій  була 
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підпорядкована  низка  державних  органів,  зокрема Мініс-
терство зовнішньої торгівлі СРСР та Держкомітет СРСР з 
питань  зовнішніх  зв’язків.  З метою  активного  включення 
у зовнішньоекономічну діяльність об’єднань, підприємств 
і  організацій  їм  надавалося  право  встановлювати  прямі 
зв’язки  з  підприємствами  і  організаціями  інших  країн  – 
членів РЕВ і самостійно вирішувати питання виробничої і 
науково-технічної  кооперації,  включаючи підписання  гос-
подарських договорів і контрактів на поставку продукції і 
надання послуг, пов’язаних з кооперацією і розвитком ви-
робництва, визначення економічних умов співробітництва.

Окрім торговельних відносин з країнами РЕВ передба-
чалося також право безпосереднього здійснення експортно-
імпортних операцій на ринках капіталістичних країн і країн, 
що розвиваються, ряду міністерств, відомств СРСР і союз-
них  республік,  об’єднань  і  підприємств.  Учасники  таких 
експортно-імпортних операцій з січня з 1 січня 1987 р. по-
ділялися на дві групи: зовнішньоторговельні організації на 
господарському розрахунку у складі міністерств і відомств 
та госпрозрахункові  зовнішньоторговельні фірми у складі 
науково-виробничих і виробничих об’єднань, підприємств 
і організацій. До другої групи учасників експортно-імпорт-
них операцій, зокрема, були віднесені Харківський турбін-
ний завод та Харківський тракторний завод [4].

Для підвищення економічної зацікавленості й розши-
рення  самостійності  у  розвитку  експорту,  оновлення  ви-
робничої  бази  передбачалося  створення  в  об’єднаннях, 
підприємствах  та  організаціях  фондів  валютних  відра-
хувань для фінансування  експортно-імпортних операцій. 
Валютні фонди мали формуватися за рахунок відрахувань 
від реалізації готової продукції та послуг, а також з усієї 
виручки від операцій з кооперованих поставках.

Зміни не призвели до заміни бартерних операцій гро-
шовими розрахунками, однак було значно розширено коло 
організацій,  що  отримали  право  займатися  бартерними 
операціями.  Угоди  про  кооперацію  в  рамках  «прямих 
зв’язків»  без  посередництва  держави  призвели  до  зрос-
тання кількості бартерних операцій.

У результаті загальносоюзного процесу перебудови на-
родного  господарства  радянська держава поступово  втра-
чає монопольне право на зовнішньоекономічну діяльність. 
Одними  із  перших  суб’єктів,  які  здобули  право  на  само-
стійну зовнішньоторговельну діяльність, стають виробничі 
кооперативи. Законом СРСР від 26.05.1988 № 8998-ХІ «Про 
кооперацію в СРСР» [5] кооперативи були наділені правом 
участі у  зовнішньоекономічній діяльності, нагромадженні 
валютних  ресурсів  на  основі  принципів  валютної  самоо-
купності і самофінансування. Кооперативи, що здійснюва-
ли виробничу діяльність, та їх об’єднання набували право 
безпосереднього  здійснення  експортно-імпортних  опера-
цій. Отримана ними в результаті експорту товарів валютна 
виручка після відрахувань надходила у  їх розпорядження, 
не підлягала вилученню і могла нагромаджуватися для ви-
користання у наступні роки.

Постановою Ради Міністрів СРСР від 2 грудня 1988 р. 
№ 1405 було  суттєво розширено коло учасників  зовніш-
ньоекономічних  відносин.  Право  безпосереднього  здій-
снення  експортно-імпортних  операцій  було  надано  усім 
державним  підприємствам,  виробничим,  кооперативним 
та  іншим  організаціям,  продукція  або  послуги  яких  во-
лодіють конкурентоспроможністю на зовнішньому ринку 
[6]. Засобами регулювання зовнішньої торгівлі у цей пе-
ріод  стають  реєстрація  суб’єктів  зовнішньоекономічної  
діяльності, квотування та ліцензування зовнішньої торгів-
лі, а також декларування товарів, що переміщуються через 
митний кордон.

Реєстрація  юридичних  осіб  як  учасників  зовнішньо-
економічних  зв’язків  у Міністерстві  зовнішньоекономіч-
них зв’язків згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР від 
7  березня  1989  р. №  203  [7]  була  визнана  обов’язковою 
умовою для їх прямого виходу на зовнішній ринок. Учас-

никами  зовнішньоекономічних  зв’язків  вважалися  під-
приємства,  об’єднання,  виробничі  кооперативи  та  інші 
організації, які безпосередньо здійснюють зовнішньоеко-
номічну  діяльність,  включаючи  консорціуми,  акціонерні 
товариства,  торгові  будинки,  асоціації  ділового  співро-
бітництва  із  зарубіжними країнами,  інші  асоціації,  ство-
рені на території СРСР спільні підприємства, міжнародні 
об’єднання та організації.

Усе  ще  зберігалися  обмеження  на  здійснення  по-
середницької  діяльності  у  зовнішній  торгівлі,  що  були 
передбачені  п.  8  Постанови  Ради Міністрів  СРСР  від  7 
березня 1989 р. № 203. Спільні підприємства, міжнарод-
ні об’єднання та організації, створені на території СРСР, 
мали право експортувати тільки вироблену ними продук-
цію й імпортувати продукцію тільки для власних потреб. 
Для  проведення  посередницьких  операцій  був  потрібен 
дозвіл  з  боку  відповідного міністерства. Виробничі  коо-
перативи та їх об’єднання могли експортувати тільки про-
дукцію власного виробництва, не маючи права займатися 
скупкою товарів з метою їх подальшого перепродажу [7].

Експортно-імпортні  операції  щодо  товарів  загально-
державного  призначення  характеризувались  обмеження-
ми у вигляді ліцензування та квотування. До компетенції 
уряду належало визначення переліків  товарів, що підля-
гають  ліцензуванню  та  квотуванню.  Ліцензування  мало 
застосовуватися  на  певні  періоди  часу  за  декількома на-
прямами:  по  операціях  з  товарами  загальнодержавного 
призначення; по операціям, здійснюваним в рамках обме-
жень експорту та імпорту; як запобіжний захід щодо учас-
ників  зовнішньоекономічних  зв’язків,  які  практикували 
недобросовісну конкуренцію або завдавали шкоди інтер-
есам держави.

Ліцензії  на  зовнішньоторговельну  діяльність  поді-
лялися на генеральні  і разові. Генеральні ліцензії являли 
собою дозволи на експорт або імпорт товарів на визначе-
ний строк, який, як правило, не перевищував одного року. 
Разові ліцензії були дозволами по кожній окремій угоді і 
мали видаватися на строк, необхідний для  її  здійснення, 
але не більше одного року.

Квотування  зовнішньоторговельних  операцій  нале-
жало  до  заходів  оперативного  регулювання  зовнішньо-
економічних  зв’язків.  Обмеження  експорту  та  імпорту 
могли  запроваджуватися  на  певні  періоди  часу  по  окре-
мих товарам, країнам і групам країн у тих випадках, коли 
цього  вимагав  стан  платіжних  відносин  або  інші  еконо-
мічні  та  політичні  умови.  Підставами  для  застосування 
обмежень експортно-імпортних операцій, зокрема, могли 
бути: регулювання попиту і пропозиції на внутрішньому 
ринку СРСР; виконання міжнародних зобов’язань СРСР, 
пов’язаних  з  регламентацією  експорту  або  імпорту;  до-
сягнення взаємовигідних домовленостей на міжнародних 
торгових  переговорах;  прийняття  заходів  у  відповідь  на 
дискримінаційні  акції  іноземних  країн  та  (або)  їх  спіль-
нот. Обмеження могли мати вигляд кількісних чи вартіс-
них квот на імпорт або експорт. Всі угоди, здійснювані в 
рамках заповнення таких квот, підлягали ліцензуванню.

До  заходів  оперативного  регулювання  зовнішньоеко-
номічних зв’язків окрім квотування експортно-імпортних 
операцій також належало призупинення операції учасни-
ків  зовнішньоекономічних зв’язків. Призупинення могло 
мати місце у випадку недобросовісної конкуренції або за-
вдання шкоди інтересам держави, порушення радянського 
законодавства чи міжнародних договорів СРСР, здійснен-
ня операцій  з порушенням статутної правоздатності,  не-
санкціоновані  бартерні  операції;  експорт  за  необґрунто-
вано низьким цінами або імпорт по завищеними цінами; 
експорт або імпорт неякісних товарів тощо.

Постановою Ради Міністрів СРСР № 1405 також на-
кладалися додаткові обмеження на здійснення бартерних 
(товарообмінних) операцій. Такі обмеження пов’язувалися 
із  відсутністю  надходжень  від  бартерних  операцій  до 
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державного  бюджету,  тоді  як  при  звичайній  експортної 
операції експортер зобов’язаний був передати до держав-
ного бюджету частину експортної виручки. Відтак товаро- 
обмінні  операції  з  організаціями  соціалістичних  країн, 
фірмами капіталістичних країн та країн, що розвиваються, 
і підприємствами та організаціями Міністерства торгівлі 
СРСР дозволялися лише на збалансованій основі. Товари 
народного  споживання  підлягали  обміну  лише  у  межах 
встановлених  ринкових  фондів,  а  продукція  виробничо-
технічного призначення підприємств і організацій систе-
ми державного постачання підлягала обміну лише в меж-
ах встановлених планів розподілу. Інші бартерні операції 
вимагали спеціального дозволу Державної зовнішньоеко-
номічної комісії Ради Міністрів СРСР або безпосередньо 
Ради Міністрів СРСР [6].

Часткова лібералізація режиму зовнішньої торгівлі зу-
мовила необхідність  впровадження механізмів  контролю 
у вигляді обов’язкового декларування товарів і майна, що 
переміщуються  через  державний  кордон.  Декларування 
здійснювалося шляхом  подання  органам митного  контр-
олю  СРСР  вантажної  митної  декларації  встановленого 
зразка.

Закон  УРСР  від  03.08.1990  №  142-ХІІ  «Про  еконо-
мічну самостійність Української РСР» [8] визначав осно-
вними цілями економічної  самостійності республіки,  зо-
крема,  зростання  національного  багатства,  досягнення 
передового технологічного рівня виробництва на принци-
пах децентралізації власності і роздержавленні економіки, 
повної  господарській  самостійності  і  свободі  підприєм-
ництва усіх юридичних і фізичних осіб у рамках законів 
Української РСР. До принципів, які мали були покладені 
в основу економічної самостійності республіки, також на-
лежали принципи самостійності регулювання грошового 
обігу та захищеності внутрішнього ринку.

Українська РСР за Законом від 03.08.1990 мала право 
самостійно здійснювати керівництво зовнішньоекономіч-
ною діяльністю, зокрема встановлювати перелік товарів, 
вивезення і ввезення яких регулюються квотами і ліцензі-
ями Передбачалося створення державного валютного фон-
ду УРСР у складі зведеного валютного плану (платіжного 
балансу) республіки, в якому враховуються надходження 
і  платежі  в  діючих  грошових  одиницях  та  іноземній  ва-
люті по загальному міжнародному розрахунковому обігу 
республіки.  Згідно  зі  ст.14  Закону  УРСР  від  03.08.1990  
№  142-ХІІ  «Про  економічну  самостійність  Української 
РСР» основним видом відповідальності, що мав застосо-
вуватися  за  порушення  економічної  самостійності Укра-
їнської РСР та інтересів юридичних і фізичних осіб, були 
економічні санкції [8].

Концепція переходу Української РСР до ринкової еко-
номіки  від  01.11.1990  [9]  уперше  сформулювала  прин-
ципи  зовнішньоекономічної  діяльності,  до  яких  належа-
ли:  пріоритетність  у  зовнішньоекономічних  відносинах 
міжнародних  угод  та  норм міжнародного  права;  взаємо-
вигідність  міжнародних  економічних  відносин;  рівність 
можливостей всіх господарюючих суб’єктів вступати у зо-
внішньоекономічні  зносини відповідно до  законодавства 
УРСР. Концепція  передбачала  для  суб’єктів  зовнішньое-
кономічної діяльності широку свободу у використанні ва-
лютних коштів, зокрема можливість зарахування валютної 
виручки на рахунки господарюючих фізичних та юридич-
них осіб і неможливість її примусового вилучення для по-
треб держави. Передбачалася надання усім підприємствам 
та  державним  установам права  вільно  купувати  валютні 
кошти, у тому числі на валютних аукціонах і біржах, отри-
мувати їх у кредит або в користування та спрямовувати їх 
у власні валютні фонди.

Закон  УРСР  від  «Про  зовнішньоекономічну  діяль-
ність»  [10]  передбачав  остаточне  скасування  держав-
ної  монополії  у  сфері  зовнішньої  торгівлі,  рівність  усіх 
суб’єктів  господарювання  у  зв’язках  з  іноземними парт-

нерами. Законом були враховані основні положення Кон-
венції  ООН  про  договори  міжнародної  купівлі-продажу 
товарів від 11 квітня 1980 р., яка набула чинності в УРСР з 
1 лютого 1991 р. [11], та Конвенції про право, що застосо-
вується до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів 
від 22.12.1986 [12, с. 209-220].

До  суб’єктів  зовнішньоекономічних  відносин,  згідно 
зі ст.3 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність», на-
лежали  фізичні  та  юридичні  особи,  які  мають  цивільну 
право– та дієздатність, їх об’єднання без статусу юридич-
ної особи, структурні одиниці суб’єктів господарської ді-
яльності СРСР, які мають постійне місцезнаходження на 
території УРСР, спільні підприємства за участю суб’єктів 
господарської  діяльності  Української  РСР  та  іноземних 
суб’єктів  господарської  діяльності,  що  мають  постійне 
місцезнаходження  на  території  Української  РСР.  Держа-
ва в особі її органів, місцеві органи влади, інші держави, 
які беруть участь у господарській діяльності на території 
республіки, прирівнювалися за своїм правовим статусом 
учасника зовнішньоекономічних відносин до юридичних 
осіб. Ці суб’єкти, згідно зі ст. 5 Закону «Про зовнішньо-
економічну  діяльність»,  здобували  право  на  здійснення 
зовнішньоекономічної  діяльності  після  їх  державної  ре-
єстрації  у  Міністерстві  зовнішньоекономічних  зв’язків 
УРСР [10].

Водночас  чинний  на  момент  прийняття  Закону  «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» Цивільний кодекс УРСР 
[13]  відносив  до  юридичних  осіб  насамперед  державні 
підприємства, установи та організації, які перебувають на 
госпрозрахунку, фінансуються за рахунок бюджету або з ін-
ших джерел, а також колгоспи, міжколгоспні, кооперативні 
організації  та  створені  ними  підприємства  та  організації, 
що  мають  відокремлене  майно  і  самостійний  баланс.  За-
кон УРСР «Про підприємництво» [14] хоча й відносив до 
суб’єктів  підприємницької  діяльності  громадян  УРСР  та 
інших держав, не обмежених законом у правоздатності або 
дієздатності, та юридичних осіб усіх форм власності, ще не 
містив конкретних організаційно-правових форм підприєм-
ницької діяльності і, зокрема, зовнішньої торгівлі.

Суб’єкти  зовнішньоекономічної  діяльності  при  скла-
данні  тексту  зовнішньоторговельного  договору  (контр-
акту)  здобули  право  використовувати  відомі  міжнародні 
звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, 
якщо це прямо не було  заборонено  законом,  а  також са-
мостійно обирати країну, право якої буде застосовуватися 
для регулювання договірних відносин. Права та обов’язки 
сторін  такого  договору  за  загальним  правилом мали  ви-
значатися правом місця його укладання, якщо сторони не 
погодили інше. За відсутності погодження між сторонами 
відносно  права,  що  підлягало  застосовуванню,  мало  за-
стосовуватися право країни продавця.

Іноземні  суб’єкти  господарської  діяльності  при  здій-
сненні  зовнішньоторговельної  діяльності  в УРСР,  згідно 
зі  ст.  7  Закону  «Про  зовнішньоекономічну  діяльність», 
підлягали одному із трьох правових режимів: національ-
ному  режиму,  режиму  найбільшого  сприяння  або  спеці-
альному  режиму.  Національний  режим  передбачав  наді-
лення іноземних суб’єктів господарювання обсягом прав 
та  обов’язків,  не  меншим  ніж  той,  що  мали  українські 
суб’єкти господарювання, він мав застосовуватись до екс-
портно-імпортних операцій іноземних суб’єктів господар-
ської діяльності тих країн, які входять разом з Українською 
РСР до економічних союзів. Режим найбільшого сприяння 
передбачав  надання  іноземним  суб’єктам  господарської 
діяльності прав, преференцій та пільг щодо мит, податків 
та зборів, якими користується або буде користуватися іно-
земний  суб’єкт  господарської  діяльності  будь-якої  іншої 
держави на основі вже укладеної взаємної угоди з УРСР. 
Спеціальний режим підлягав застосуванню на територіях 
спеціальних економічних зон, а також на територіях мит-
них союзів [10]. 
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На  відміну  від  попередніх  законодавчих  актів,  ст.12 
Закону  «Про  зовнішньоекономічну  діяльність»  передба-
чала запровадження обов’язкового розподілу виручки від 
зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті. Від-
тепер виручка протягом 30 днів з дня її надходження мала 
розподілятися між валютними фондами суб’єктів зовніш-
ньоекономічної діяльності та Державним валютним фон-
дом УРСР, валютними фондами місцевих рад. За кошти, 
що передавалися у Державний валютний фонд, суб’єкти 
зовнішньоекономічної  діяльності  мали  отримувати  ком-
пенсацію з  відповідного бюджету у національній валюті 
за спеціально встановленим Національним банком Украї-
ни курсом на момент надходження валютних коштів.

Відповідно до ст. 29 Закону «Про зовнішньоекономіч-
ну діяльність» УРСР мала право вживати заходів у відпо-
відь  на  дискримінаційні  та/або  недружні  дії  з  боку  іно-
земних держав, які обмежують здійснення законних прав 
та інтересів її суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 
Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії 
іноземних держав могли включати застосування режимів 
ліцензування та квотування зовнішньоекономічних опера-
цій, впровадження податків на імпорт товарів, позбавлен-
ня  режиму  найбільшого  сприяння  або  пільгового  спеці-

ального режиму, повної або часткової заборони (ембарго) 
на торгівлю тощо.

Узагальнюючи викладене можна прийти до висновку, 
що  однією  з  визначальних  рис  правового  регулювання 
зовнішньої торгівлі в України в період перебудови стало 
подолання державної монополії на здійснення зовнішньо-
економічної діяльності. Відмовляючись від монополії на 
здійснення  зовнішньої  торгівлі,  держава  зберігала  за  со-
бою важелі регулятивного впливу на діяльність суб’єктів 
зовнішньоекономічних  відносин.  Ухвалений  напередод-
ні  проголошення  незалежності  України  Закон  УРСР  від 
16.04.1991 «Про зовнішньоекономічну діяльність» визна-
чив правові основи зовнішньої торгівлі й сприяв налаго-
дженню  зовнішньоторговельних  зв’язків  з  іноземними 
партнерами.

Стрімка  лібералізація  зовнішньої  торгівлі,  що  від-
булася  у  процесі  перебудови,  у  свою  чергу  вимагала 
розв’язання  цілого  комплексу  взаємопов’язаних  питань 
щодо  податкового,  митного-тарифного  та  валютного  ре-
гулювання  зовнішньої  торгівлі.  Ці  питання,  розв’язання 
яких починається уже після проголошення незалежності 
України, також потребують комплексного історико-право-
вого дослідження.
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У статті проаналізовано підходи щодо визначення поняття міжнародних стандартів прав людини, визначено теоретико-правові про-
блеми реалізації міжнародних стандартів прав людині в Україні, розкрито шляхи подолання проаналізованих проблемних аспектів вті-
лення досліджуваних стандартів на практиці.

Ключові слова: стандарт, права людини, міжнародні стандарти, захист прав і свобод людини, реалізація міжнародних стандартів 
прав людини.

В статье проанализированы подходы к определению понятия международных стандартов прав человека, охарактеризованы те-
оретико-правовые проблемы реализации международных стандартов прав человека в Украине, раскрыты направления преодоления 
проанализированных проблемных аспектов воплощения исследуемых стандартов на практике.

Ключевые слова: стандарт, права человека, международные стандарты, защита прав и свобод человека, реализация междуна-
родных стандартов прав человека.

The paper analyzes the approaches to the definition of international human rights standards, described the theoretical and legal problems 
of implementation of international standards of human rights in Ukraine, disclosed the direction of overcoming the problematic aspects analyzed 
incarnations studied standards in practice.

Key words: standard, human rights, international standards, protection of human rights and freedoms, implementation of international  
human rights standards.

Актуальність теми. З моменту створення Організації 
Об’єднаних Націй, спираючись на принципи, сформульо-
вані у Статуті даної міжнародної організації та Загальній 
декларації прав людини 1948 р., міжнародним співтовари-
ством були розроблені документи, які охоплюють ключові 
питання  захисту  прав  людини. Міжнародні  документи  у 
сфері прав людини являють собою загальнолюдські стан-
дарти  та  передбачають  заходи  щодо  забезпечення  прав, 
свобод  і  захисту  їх  від  посягань,  а  також надають  особі 
юридичні можливості реалізувати і захищати визнані пра-
ва і свободи.

Необхідність  дослідження  проблем  реалізації  між-
народних  стандартів  прав  людини  зумовлена  декількома 
факторами.  Насамперед,  підвищеною  увагою  світової 
спільноти до дотримання нашою державою міжнародних 
стандартів у сфері захисту прав людини, в умовах ведення 
військових дій на сході України. А зважаючи на  інтегра-
цію України  як  до  європейської,  так  і  до  світової  спіль-
ноти,  реалізація  міжнародних  стандартів  з  прав  людини 
становить чи не головну умову для утвердження України 
як правової та демократичної держави.

Окремі  проблемні  аспекти  реалізації  міжнарод-
них  стандартів  прав  людини  досліджувалися  у  працях  
М. Баймуратова, М. Буроменського, В. Василенка, О. Він-
гловської, Л. Волинець, В. Євінтова, В. Денисова, Г. Дмі-
триєвої,  В.  Журавського,  Л.  Заблоцької,  Н.  Карпачової, 
В.  Карташкіна,  О.  Копиленка,  Х.  Лисенка,  І.  Лукашука, 
С. Ляхівненка, О. Марцеляка, Н. Оніщенко, Н. Петрова, 
П.  Рабіновича, О.  Руднєвої  та  ін. Проте,  незважаючи  на 
значні  результати  у  даній  сфері  наукових  інтересів,  до-
сліджувану проблему не можна визначити остаточно ви-
світленою та вирішеною, що обумовлює її актуальність та 
потребує нового бачення у контексті сучасного соціально-
політичного реформування в Україні.

Метою статті  є  теоретико-правовий  аналіз  проблем 
реалізації міжнародних стандартів прав людини в Україні 

та  напрацювання  загальних  рекомендацій,  спрямованих 
на їх подолання.

Виклад основного матеріалу. На  сьогоднішній 
час, коли проблема прав людини вийшла далеко за межі 
окремої  держави,  виникла  необхідність  у  створенні  уні-
версальних  міжнародно-правових  стандартів,  які  також 
визнаються як основні права людини. Ці стандарти відо-
бражені у низці важливих міжнародно-правових актів, що 
встановили  загальновизнані  міжнародною  спільнотою 
стандарти прав та інтересів людини, визначивши ту межу, 
за яку держава не може виходити. Таким чином, розроб-
ка стандартів забезпечення реалізації прав людини стали 
об’єктом  діяльності  не  лише  окремої  держави,  а  й  між-
народного  співтовариства. Перш ніж перейти  до  аналізу 
сучасного стану реалізації таких міжнародних стандартів, 
розглянемо,  що  собою  являють  категорії  «стандарт»  та 
«міжнародні стандарти прав людини».

Так,  у  тлумачному  словнику  сучасної  української 
мови «стандарт» визначається як типовий зразок, якому 
повинно  відповідати щось  за  розмірами, формою,  якіс-
тю; єдина форма організації, проведення чого-небудь; те, 
що  не  має  нічого  оригінального,  своєрідного;  шаблон, 
трафарет  [1, с. 274]. У своєму етимологічному та онто-
логічному значенні «стандарт» (від англ. – норма, зразок, 
модель, від франц. букв. – твердо стояти) – документ, що 
встановлює для загального і багаторазового застосуван-
ня правила,  загальні  принципи  або  характеристики,  які 
стосуються діяльності чи  її  результатів,  з метою досяг-
нення  оптимального  ступеня  впорядкованості  у  певній 
галузі. Приймається в установленому порядку на основі 
консенсусу [12, с. 614].

З точки зору С. Ляхівненка, під стандартами варто ро-
зуміти  норми  та  принципи, що  приймаються  у  порядку, 
встановленому чинним законодавством. Визначення між-
народних  правових  стандартів  повинно  мати  системний 
характер. Під такими стандартами варто розуміти:
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1)  єдині принципи  і норми щодо поведінки суб’єктів 
міжнародного права,  які мають договірний характер, що 
склався у ході багаторічної практики міждержавного спів-
робітництва;

2) цінності й ідеї, загальноприйняті в сучасному міжна-
родно-правовому просторі, що фіксуються у міжнародних 
договорах, юридичних актах міжнародних організацій, що 
відносяться до джерел права  та  здійснюються  у практиці 
відповідних міжнародних судових установ [7, с. 671].

Міжнародні  стандарти у  сфері прав людини, на дум-
ку О. Зайчука та Н. Оніщенко, складаються  із сукупнос-
ті  принципів  та  норм,  що  встановлюють:  права  та  сво-
боди  людини  у  різноманітних  сферах  життєдіяльності; 
обов’язки  держави  із  забезпечення  та  дотримання  прав 
людини без будь-якої дискримінації як у мирний час, так і 
у період збройних конфліктів; загальні принципи природ-
ного права; відповідальність за злочинне порушення прав 
людини; напрями розвитку та розширення сфери прав лю-
дини; напрями посилення контрольного механізму за ви-
конанням державами взятих на  себе  зобов’язань у  сфері 
прав людини [11, с. 101-102].

На думку О. Солоненка, міжнародні стандарти з прав 
людини є підставою для міждержавного співробітництва з 
питань їх забезпечення й захисту, діяльності спеціальних 
міжнародних органів, що спостерігають за дотриманням і 
захистом прав людини, зокрема Комітету ООН з прав лю-
дини та Європейського суду із захисту прав людини. Осо-
бливість міжнародних стандартів полягає в тому, що вони 
регламентують  не  тільки  міжнародне  співробітництво 
держав  та  інших  зазначених  ними  суб’єктів,  а  і  спільно 
вироблені державами принципові підходи та міжнародно-
правові  принципи  становлення,  формування  й  функціо-
нування визначених публічних і приватних інститутів на 
території конкретних держав [10, c. 98].

Слушною є думка І. Лукашука, який зазначає, що міжна-
родні стандарти відображають історично досягнутий рівень 
демократії та гуманності суспільства на міжнародному і вну-
трішньодержавному рівні. Норми міжнародного  і внутріш-
нього права повинні їм відповідати. Ці стандарти складають 
основний зміст загальних принципів права, які притаманні 
як міжнародному так і внутрішньому праву [6, с. 9].

Міжнародні стандарти прав людини, на думку Ю. Ка- 
сараби,  –  це  закріплені  в  міжнародних  актах  та  інших 
міжнародних документах певні еталони, норми, показни-
ки, до дотримання та досягнення яких заохочується або ж 
зобов’язується держава [4, с. 10].

І. Вінгловська вважає, що міжнародні стандарти прав 
людини – це загальновизнані міжнародно-правові норми 
(звичаєві й договірні), які визначають на основі тенденцій 
і  потреб  соціального  прогресу  загальнолюдський  статус 
особистості шляхом:

1) визначення переліку прав та свобод, що підлягають 
загальному дотриманню;

2) закріплення юридичного змісту і обов’язку держав 
дотримуватись цих прав і свобод;

3) встановлення краю можливого та припустимого об-
меження цих прав і свобод;

4) заборони певних дій з боку держави, юридичних та 
фізичних осіб [2, с. 7].

В цілому погоджуючись із запропонованим І. Вінглов-
ською визначенням варто зазначити, що до міжнародних 
стандартів прав людини слід віднести і міжнародні прин-
ципи, на яких варто акцентувати увагу, оскільки вони ма-
ють імперативну природу (Jus cogens) й особливий захист, 
на відміну від інших норм міжнародного права.

Отже, під поняттям «міжнародні  стандарти прав лю-
дини», на нашу думку, варто розуміти певну модель (взі-
рець, зразок) належної поведінки суб’єктів міжнародного 
публічного права з дотримання та реалізації прав людини, 
що закріплена в нормах та принципах міжнародних нор-
мативно-правових документів.

Виходячи з поняття,  зазначимо, що міжнародні стан-
дарти  прав  людини  закріплюються  в  міжнародних  до-
говорах,  конвенціях,  деклараціях  тощо.  Тому,  на  нашу 
думку,  більш  коректно  у  даному  контексті  використову-
вати  поняття  «міжнародний  нормативно-правовий  доку-
мент», а не поняття «міжнародний нормативно-правовий 
акт»,  оскільки  «міжнародний  нормативно-правовий  до-
кумент» – це і «міжнародний нормативно-правовий дого-
вір»,  і  «міжнародний нормативно-правовий акт»,  тоді  як 
поняттям  «міжнародний  нормативно-правовий  акт»  тра-
диційно в загальнотеоретичній юриспруденції не охоплю-
ються «міжнародні нормативно-правові договори».

Відповідно до такого розуміння міжнародних стандар-
тів  прав  людини можна  визначити  їх  особливе функціо-
нальне призначення у правовому регулюванні суспільних 
відносин  у  сфері  забезпечення  прав  і  свобод  людини,  а 
саме: по-перше, містять чіткий перелік прав і свобод лю-
дини, які у обов’язковому порядку повинні бути визнані 
державами-учасницями тієї або іншої конвенції; по-друге, 
визначають зміст і сутність прав і свобод, які повинні вті-
литись  у  конституціях  і  законах  держав-учасників  кон-
венції;  по-третє,  встановлюють  зобов’язання  держав  із 
забезпечення  реалізації  проголошуваних  прав  і  свобод; 
по-четверте,  закріплюють  межі  обмежень  та  заборон, 
пов’язаних з реалізацією прав і свобод людини.

Тобто міжнародні стандарти виступають основою для 
того, щоб  громадяни різних країн  світу могли  здійснити 
захист своїх прав, свобод і законних інтересів. Не є виклю-
ченням і громадяни України. Зокрема, Україна є учасни-
цею великої кількості міжнародних та регіональних бага-
тосторонніх та двосторонніх договорів, які так чи інакше 
стосуються прав і свобод людини. Лише протягом остан-
ніх років у формі  законів України про ратифікацію було 
імплементовано близько ста міжнародних угод, частина із 
яких є конвенціями,  зокрема Європейська конвенція про 
правовий  статус  дітей,  народжених  поза  шлюбом  (1975 
р.), Конвенція  про  безпеку  та  гігієну  праці  в  сільському 
господарстві  (2001  р.),  Конвенція  про  права  інвалідів  і 
Факультативний протокол до неї (2006 р.), Конвенція про 
охорону та заохочення розмаїтості форм культурного са-
мовираження (2010 р.) тощо. Окрім того, було підписано 
значну кількість двосторонніх міждержавних угод, спря-
мованих на більш ефективне забезпечення та захист прав 
людини.

Враховуючи  вищенаведене,  можна  констатувати,  що 
в  Україні  продовжується  інтенсивний  процес  адаптації 
внутрішнього законодавства до відповідних міжнародних 
стандартів.  З  іншого  боку,  постає  питання  про  необхід-
ність  ефективного  переведення  визнаних Україною між-
народних стандартів прав людини з декларативної площи-
ни до стану реальної урегульованості суспільних відносин 
та  правопорядку,  заснованому  на  таких  стандартах.  Це 
пов’язано  з  тим,  що  на  сьогоднішній  день  збільшення 
нормативного матеріалу та ратифікованих Україною дого-
ворів не призвело до покращення якості реалізації міжна-
родних стандартів прав людини в життєдіяльності нашої 
держави.

Досліджуючи  особливості  реалізації  міжнародних 
стандартів прав людини в Україні,  необхідно відзначити 
наявність  значних проблем, пов’язаних  із  застосуванням 
органами влади положень міжнародних договорів з прав 
людини. Аналіз судової практики засвідчує, що суди у сво-
їх рішеннях вкрай рідко посилаються на положення між-
народних договорів з прав людини. У більшості випадків 
такі посилання мають  ілюстративний та формальний ха-
рактер, а сама справа вирішується в першу чергу на під-
ставі положень внутрішнього законодавства України. Ще 
більше складнощів на практиці виникає при застосуванні 
похідних міжнародних документів: роз’яснень та рішень 
міжнародних моніторингових організацій,  їхніх комента-
рів, рішень міжнародних судових установ тощо.
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Окрім цього, перешкодою у реалізації міжнародних стан-
дартів прав людини є неефективна судова та правоохоронна 
система України, застаріле законодавство, значні масштаби 
корупції,  низький професіоналізм  та  значний динамізм  ка-
дрів державних службовців тощо. Очевидно, що проведен-
ня реформування прокуратури  та Міністерства  внутрішніх 
справ України, ефективна реалізація антикорупційних захо-
дів, закріплених у Законі України «Про запобігання корупції» 
від 14 жовтня 2014 р. [8] можуть дещо виправити ситуацію, 
яка нині склалася. Проте кожна реформа повинна бути вива-
женою,  системно-узгодженою,  професійною,  спрямованою 
на максимальний захист прав і свобод громадян, особливо у 
контексті європейської інтеграції української держави.

Справедливо зазначає О. Руднєва: «…запорукою ефек-
тивної  реалізації  міжнародних  стандартів  прав  людини 
є  неухильне  виконання  рішень  міжнародних  судових  та 
«квазісудових» установ. З цією метою необхідно отрима-
ти  роз’яснення  категорії  «міжнародна  судова  установа» 
Конституційним Судом України або доповнити норми ві-
тчизняного процесуального законодавства з метою надан-
ня рішенням Комітетів ООН та інших договірних моніто-
рингових  та  «квазісудових»  органів  реальної юридичної 
сили» [9, с. 54]. Ми погоджуємося з цією точкою зору та 
вважаємо, що надання рішенням Комітетів ООН реальної 

сили  покращить  ситуацію  з  дотриманням  міжнародних 
стандартів прав людини в Україні.

Також цікавою є точка зору Н. Карпачової, яка вважає, що 
одним із шляхів покращення реалізації міжнародних стандар-
тів прав людини є розроблення Національної програми щодо 
адаптації законодавства України до міжнародних стандартів у 
галузі прав людини, в якій необхідно визначити перелік уні-
версальних і регіональних конвенцій з прав людини, які по-
трібно ратифікувати у першочерговому порядку [3, с. 20].

Висновки.  Підводячи  підсумок  проведеного  дослі-
дження, доречно зазначити, що права кожній людині гаран-
тує держава, громадянином якої вона є. Проте, окрім зако-
нів держави, права людини захищаються  і міжнародними 
нормами, про що йдеться у ст. 55 Конституції України: «Ко-
жен має право після використання всіх національних засо-
бів правового захисту звертатися за захистом своїх прав  і 
свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 
відповідних органів міжнародних організацій, членом або 
учасником яких є Україна» [5]. Тобто міжнародні та євро-
пейські  нормативно-правові  документи  з  прав  людини  є 
дуже важливими джерелами права для України, а тому  їх 
реалізація  є  запорукою  інтеграції нашої країни до  загаль-
носвітової  системи захисту прав людини та,  як результат, 
утвердження України як правової держави.
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ДОСВІД КРАЇН СхІДНОЇ ЄВРОПи У СФЕРІ ОхОРОНи ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНиЦІ

AN EAST COuNry’S ExPErIENCE IN ThE fIELd Of STATE’S SECrETS

Грищенко І.В.,
аспірант

Національної академії Служби безпеки України
 
У статті досліджено досвід країн Східної Європи у сфері охорони державної таємниці. Автор аналізує особливості поділу інформації 

за ступенями секретності, характеризує види секретної інформації у країнах Східної Європи розглядає процеси засекречування і роз-
секречування інформації згідно із законодавством зазначених країн.

Ключові слова: державна таємниця, охорона державної таємниці, ступінь секретності, засекречування інформації, законодавча база.

В статье исследован опыт стран Восточной Европы в сфере охраны государственной тайны. Автор анализирует особенности раз-
деления информации по степени секретности, характеризует виды секретной информации в странах Восточной Европы, рассматривает 
процессы засекречивания и рассекречивания информации в соответствии с законодательством указанных стран.

Ключевые слова: государственная тайна, охрана государственной тайны, степень секретности, засекречивание информации, за-
конодательная база.

In this article the author investigates the experience of Eastern Europe countries in the sphere of state secrets. She analyzes the features of 
the separation of secret information, describes the types of confidential information in countries of Eastern Europe and examines the process of 
classifying and declassifying information according to the legislation of these countries.

Key words: state secrets, protection of state secrets, degree of secrecy, classifying information, legal framework.

Постановка проблеми у  загальному  вигляді  та  її 
зв’язок із важливим науковими чи практичними завдан-
нями. Важливою складовою національної безпеки у часи 
боротьби  за  сфери  впливу  на  міжнародній  арені,  пріо-
ритети  в  науковій,  технічній  та  інших  галузях  є  захист 
інформації.  В  Україні  необхідність  розробки  системи 
охорони державної таємниці обумовлюється низкою зо-
внішніх і внутрішніх викликів, що активізувалися упро-
довж останнього часу  і  становлять  загрозу для держав-
ного  суверенітету  і  територіальної  цілісності  країни. 
Результативність  та  ефективність  заходів,  що  реалізу-
ються у сфері охорони таємниці, безпосередньо залежать 
від функціонування державних органів, які в основному 
були  успадковані Україною  від СРСР. Оскільки  україн-
ська держава оголосила курс на євроінтеграцію, то оче-
видною є потреба у перегляді й удосконаленні підходів 
до охорони державної  таємниці на основі  вивчення до-
свіду  інших  країн,  запозичення  кращих  механізмів  і 
технологій. Особливого значення у контексті нашого до-
слідження набуває досвід охорони державної таємниці у 
країнах Східної Європи, оскільки вони упродовж трива-
лого  часу  перебували  у  соціалістичному  таборі,  згодом 
пройшли період «дерадянізації» і реформували свої сис-
теми охорони державної таємниці на основі урахування 
досвіду провідних країн світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Низка 
учених,  таких  як  О.  Абадаш,  В.  Ворожко,  О.  Муратов,  
С.  Климчук,  В.  Олійник,  О.  Шавкеро,  присвятили  свої 
праці  дослідженню  міжнародних  напрацювань  у  сфері 
охорони державної  таємниці. Проте на  сьогодні відсутні 
комплексні  праці  з  цього  питання.  Зазвичай  дослідники 
зосереджують свою увагу на досвіді провідних країн сві-
ту  (Великобританії,  США,  Німеччини,  Франції),  держав 
СНД або ж на  якомусь одному аспекті  системи охорони 
державної  таємниці  в  різних  країнах.  Отже,  на  часі  ви-
вчення зарубіжного досвіду в указаній галузі  і визначен-
ня шляхів його актуалізації в українській державі. Мета 
статті  –  проаналізувати  законодавчу  базу  країн  Східної 
Європи у сфері охорони державної таємниці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Упро-
довж  тривалого  часу  поняття  «країни  Східної  Європи» 
мало не лише географічне, а і політичне значення, оскіль-
ки ці держави були частиною соціалістичного табору. Піс-

ля падіння Берлінської стіни у 1989 році і розпаду Радян-
ського Союзу вони визначилися із зовнішньополітичними 
пріоритетами й отримали повноправне членство в Євро-
пейському Союзі й Організації Північноатлантичного до-
говору. Цей статус значною мірою впливає на той підхід 
у  питанні  охорони  державної  таємниці, що  панує  у  цих 
державах.

Захист інформації в НАТО регламентується документом 
«Безпека в межах угоди Північної Атлантичної Організації» 
(C-M(55)15 Fіnal), що був погоджений між країнами-члена-
ми. Наприкінці 90-х років ХХ ст. відбувся перегляд цього 
документа, у результаті чого у 2002 році з’явився документ, 
який отримав назву С-М(2002)49. Він відбиває основні ви-
моги щодо захисту інформації з обмеженим доступом, які 
держави – члени НАТО домовилися виконувати [1]. Підпи-
суючи С-М(2002)49, кожна країна дає зобов’язання на наці-
ональному рівні гарантувати адекватний захист інформації 
з обмеженим доступом НАТО.

У  процесі  дослідження  законодавства  країн  Східної 
Європи у сфері збереження державної таємниці ми зосе-
редили увагу на кількох аспектах, зокрема: видах  інфор-
мації, що підпадають чи не підпадають під державну та-
ємницю, ступенях секретності,  термінах засекречування, 
уповноважених  органах  та  особах, що  здійснюють  засе-
кречування і розсекречування інформації.

Так,  Законом  Естонської  Республіки  «Про  державну 
таємницю» від 22 жовтня 1997 року [2] до державної таєм-
ниці  віднесено  інформацію, що  стосується  обороноздат-
ності й захисту державної безпеки; є результатом співро-
бітництва між Естонською Республікою  і міжнародними 
чи  іноземними  організаціями  (якщо  в  цих  документах 
указано, що вони є секретними); має безпосереднє відно-
шення  до  діяльності  розвідувальних  і  контррозвідуваль-
них  служб,  зовнішньополітичної  діяльності,  наукових, 
технологічних  та  економічних  питань,  криптографічних 
інформаційних  систем  і  шифрувальної  апаратури;  осіб, 
які володіють секретною інформацією; іншу інформацію, 
що має пряме відношення до державної безпеки [2]. Отже, 
серед пріоритетних галузей зазначено обороноздатність і 
міжнародні відносини, що безпосередньо пов’язано з зо-
внішньополітичним курсом держави.

Згідно  із  зазначеним  законом,  не може  бути  віднесе-
на  до  державної  таємниці  інформація,  що  не  становить 
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загрози  для  державної  безпеки;  може  бути  використана 
для приховування злочину чи правопорушення; свідчить 
про  помилки  посадових  осіб;  стосується  стихійних  лих, 
катастроф, стану екології, демографії, освіти й культури, 
охорони  здоров’я;  спрямована  на  збереження  репутації 
особи, організації, державних органів, а також обмеження 
конкуренції [2].

Для інформації, що є державною таємницею, залежно 
від її змісту встановлено три грифи секретності: «Цілком 
таємно»,  «Таємно»,  «Конфіденційно»,  проте,  на  відміну 
від інших країн, у законі Естонської Республіки детально 
кожен ступінь секретності не розписаний.

Термін засекречування  інформації  становить не біль-
ше 50 років без конкретизації  за  ступенями секретності, 
а  щодо  конфіденційних  джерел,  розвідки  і  контррозвід-
ки – не більше 75. Цей термін визначається особами, що 
наділені правом засекречування  інформації, до яких від-
повідно до законодавства належать: президент Естонської 
Республіки, члени уряду, командувач збройними силами, 
керівники виконавчих органів державної влади, канцлери 
міністерств, посадові особи не нижче рівня старшого чи-
новника  [2].  Зазначимо, що  в  законі  детально прописані 
суб’єкти, що мають право встановлювати кожен із ступе-
нів секретності.

Раз  на  рік  здійснюється  перегляд  секретної  інформа-
ції щодо збереження ступеня її секретності, зміни терміну 
засекречування чи розсекречування. Усі поточні питання, 
пов’язані  з  функціонуванням  сфери  охорони  державної 
таємниці  перебувають  у  компетенції  Комісії  з  охорони 
державної таємниці, яка безпосередньо підпорядковуєть-
ся уряду і подає йому на розгляд пропозиції і рекомендації 
щодо державної таємниці.

Загалом, зазначимо, що в законі Естонської Республіки 
досить детально описано процедуру допуску до держав-
ної таємниці, вказано форми документів для його оформ-
лення, визначено обов’язки суб’єктів державної таємниці, 
процес  зниження  чи  підвищення  ступенів  секретності, 
особливості  зберігання  носіїв  державної  таємниці.  Зага-
лом, порівнявши законодавчі бази Естонії та  інших схід-
ноєвропейських країн,  зазначимо, що в цій державі осо-
бливо ретельно розроблено законодавство у сфері доступу 
до інформації і її захисту, а також ефективно діють меха-
нізми його реалізації. На нашу думку, це пов’язано з тим, 
що після розпаду СРСР Естонія обрала  собі  за  орієнтир 
європейські країни з міцними традиціями захисту інфор-
мації, зокрема Швецію і Фінляндію.

У Законі Латвійської Республіки «Про державну таєм-
ницю» від  1996 року  визначено, що державною таємни-
цею є матеріали військового, політичного, економічного, 
наукового, технічного чи іншого характеру, які входять до 
затвердженого  кабінетом  міністрів  переліку,  і  втрата  чи 
незаконне  розголошення  яких  може  завдати  шкоди  без-
пеці, економічним чи політичним інтересам держави [3]. 
До державної таємниці заборонено відносити інформацію 
щодо стихійних лих, природних та інших катастроф; еко-
логії, охорони здоров’я, освіти і культури, демографічного 
стану, порушення прав людини, стану і рівня злочиннос-
ті,  випадків  корупції,  протиправних  дій  посадових  осіб; 
економічного  становища,  рівня  життя  населення,  стану 
здоров’я  високопосадовців  держави.  Окремо  зазначено, 
що положення про державну таємницю поширюється на 
засекречені  відомості  Організації  Північноатлантичного 
договору, Європейського союзу, іноземних й міжнародних 
організацій, якщо це питання окремо не обумовлено в ін-
ших документах.

Відповідно  до  закону,  відомості,  що  складають  дер-
жавну таємницю, можуть мати три категорії секретності: 
«Особливої важливості», «Цілком таємно» і «Таємно». До 
відомостей  «Особливої  важливості»  належить  державна 
інформація  військового,  політичного,  економічного,  на-
укового,  технічного,  розвідувального  чи  контррозвіду-

вального,  оперативно-розшукового  характеру,  втрата  чи 
розголошення  якої може  призвести  до  військової  агресії 
проти держави чи її союзників, загрози такої агресії чи за-
грози  національному  суверенітету;  розриву  дипломатич-
них стосунків чи виведення Латвії зі складу міжнародних 
і  міжурядових  організацій;  дестабілізації  внутрішньопо-
літичної  ситуації,  що  призведе  до  масових  заворушень, 
терористичних  актів  чи  введення  надзвичайного  стану; 
розкриття  державних  планів  у  сфері  оборони  чи  систем 
шифрування [3].

До категорії «Цілком таємно» належать відомості, що 
можуть призвести до загострення міжнародних стосунків, 
наслідком  яких  буде  руйнування  економічних  стосунків, 
загострення  міжурядових  відносин,  розкриття  заходів 
розвідувального характеру, оперативно-розшукової діяль-
ності,  розкриття  наукових  чи  технологічних  відкриттів, 
пов’язаних  із  державною безпекою чи  розвитком певної 
економічної  галузі.  Розголошення  відомостей,  що  нале-
жать до категорії  «Таємно», може поставити під  загрозу 
державні  інтереси  і  завдати шкоди конкретному держав-
ному  органу  [3].  Зазначимо, що  у  законодавстві  Латвій-
ської Республіки більш детально розписано поділ інфор-
мації  за  ступенями  секретності  порівняно  з  Естонською 
Республікою.

Відомості під  грифом «Таємно»  засекречуються на 5 
років, під грифом «Цілком таємно» – на 10 років, під гри-
фом «Особливої важливості» – на 20 років. Дані про осіб, 
що займаються оперативно-розшуковою діяльністю, засе-
кречуються на 75 років.

У законі Латвійської Республіки пропонується визна-
чення  поняття  «захист  державної  таємниці»,  під  яким 
розглядається  цілеспрямована  діяльність  правового,  тех-
нічного,  організаційного  характеру,  яка  здійснюється 
компетентними  державними  органами,  посадовими  осо-
бами  з  метою  забезпечення  збереження  відомостей,  що 
складають  державну  таємницю,  і  попередження  їх  неза-
конного поширення та використання. Перелік відомостей, 
що складають державну таємницю, їх об’єм і зміст уста-
новлюються урядом, окрім того, охороною державної та-
ємниці займаються Бюро із захисту Конституції, Служба 
військової контррозвідки і Служба безпеки [3].

Отже, у Латвійській Республіці відсутній єдиний орган 
державної  влади,  який би  займався охороною державної 
таємниці,  натомість  це  питання  перебуває  в  компетенції 
кількох служб. Окрім того, на відміну від Естонії, тут ди-
ференційовано  термін  засекречування  інформації  відпо-
відно до  ступеня  секретності,  конкретизовано відомості, 
що потрапляють під окремі грифи.

Закон Литовської Республіки «Про державну та служ-
бову таємниці» від 1995 року визначає, що державною та-
ємницею є відомості у військовій галузі, сферах політики, 
економіки, правопорядку, науки і техніки, втрата або неза-
конне розголошення яких можуть порушити суверенітет, 
обороноздатність  або  економічну  потужність  держави, 
завдати  шкоди  її  конституційному  ладу  та  політичним 
інтересам, піддати небезпеці життя і здоров’я людини,  її 
конституційні права [4]. 

Засекречена  інформація  залежно від важливості,  сту-
пеня тяжкості збитку, який може бути нанесений державі, 
її органам або особам унаслідок її розголошення, а також 
від рівня захисту, необхідного для її збереження, розподі-
ляється на «Цілком таємну», «Таємну», «Конфіденційну».

У  ст.  5  указаного  закону  дуже  детально  (24  пункти) 
описані  види  інформації,  що  потрапляє  під  категорію 
«державної таємниці»,  зазначимо, що насамперед це ма-
теріали,  пов’язані  з  обороноздатністю,  дослідженнями  у 
сфері  науки  й  техніки,  міжнародних  відносин,  крипто-
графії.  Проте  окремі  пункти  є  більш  конкретизованими, 
наприклад,  до  державної  таємниці  належить  інформація 
щодо організації охорони Ігналінської державної атомної 
електростанції,  детальні  схеми  кабельних  магістралей, 
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що забезпечують урядовий і спеціальний зв’язок, а також 
дані щодо страхування здоров’я суб’єктів оперативної ді-
яльності, декларації майна і прибутків цих осіб та членів 
їх сімей. 

У  законі  визначено  терміни  засекречування  інформа-
ції: під грифом «Цілком таємно» – 30 років, а інформація, 
пов’язана з секретними учасниками оперативної діяльнос-
ті, – 75 років; під грифом «Таємно» – 15 років; під грифом 
«Конфіденційно» – 5 років [4].

Захист засекреченої інформації перебуває в компетен-
ції Комісії Литовської Республіки з координування захис-
ту таємниць, яка є колегіальним органом, що складається 
з семи членів: по два члени делегують президент, голова 
сейму,  прем’єр-міністр.  Головою  цієї  комісії  є  генераль-
ний директор Департаменту державної безпеки, який та-
кож призначає одну посадову особу секретарем комісії, в 
обов’язки якого входить підготовка і представлення доку-
ментів для розгляду. 

На відміну від інших Прибалтійських держав, у законі 
Литовської Республіки визначено основи охорони не лише 
державної,  а  й  службової  таємниці,  описано  сфери  сус-
пільного життя, у яких функціонує це поняття, процедуру 
і механізми захисту службової інформації.

Зазначимо, що в  законодавстві Прибалтійських країн 
передбачена  кримінальна  відповідальність  за  розголо-
шення  державної  таємниці. Проте,  як  вказує О. Абадаш  
[5,  с.  4],  Литва  і  Латвія  зберегли  традиційний  підхід  до 
кримінальної  відповідальності  за  розголошення  держав-
ної  таємниці,  що  існував  у  радянському  кримінальному 
законодавстві (кримінальний кодекс Литовської Республі-
ки  –  ст.  125,  кримінальний  кодекс Латвійської  Республі-
ки  –  ст.  94),  а  кримінальний  закон Естонської  Республі-
ки передбачає інші ознаки складу злочину розголошення 
державної таємниці. Насамперед, у ньому окремо розпи-
сана відповідальність за розголошення державної таємни-
ці різних ступенів секретності, відповідно передбачається 
різна відповідальність (в ч. 1 ст. 73 – «Конфіденційно», в 
ч. 2 ст. 73 – «Таємно» та в ч. 3 ст. 73 – «Цілком таємно»). 
Окрім того, не описані ознаки суб’єкта злочину, тобто він 
може  бути  будь-ким,  водночас  відповідальність  перед-
бачається і за видання незаконного дозволу на доступ до 
відомостей, що становлять державну таємницю [5,  с. 4]. 
Загалом погоджуючись із думкою дослідника, зазначимо, 
що це вочевидь пов’язано із запозиченням Естонії захід-
ноєвропейської моделі регулювання усіх процесів у зазна-
ченій галузі.

Отже, на основі аналізу законодавчої бази у сфері охо-
рони  державної  таємниці  в Прибалтійських  країнах,  до-
ходимо  висновку,  що  всі  держави  однаково  визначають 
сфери  суспільного  життя,  які  потрапляють  під  категорії 
«державної таємниці»  і які не можуть бути до неї відне-
сені, що обумовлюється зовнішньополітичними пріорите-
тами держав. Окрім того, у всіх країнах визначено три сту-
пені  секретності  інформації,  описано  терміни  і  процеси 
засекречування, указано органи державної влади, у компе-
тенції яких перебуває питання охорони державної таємни-
ці. Відмінності виявляються в основному в більш деталь-
ному описі окремих аспектів захисту таємної інформації. 
Незначні розбіжності у законодавстві зазначених країн у 
сфері захисту державної таємниці пояснюються, на нашу 
думку, тим, що політика НАТО в галузі захисту інформації 
з одного боку, уніфікує основні норми і принципи охорони 
секретних матеріалів, а з другого, залишає широкий про-
стір  для  реалізації  конкретних  положень  національного 
права.

Інші  країни  Східної  Європи  на  сьогодні  теж  мають 
достатньо  розроблену  законодавчу  базу  у  сфері  охорони 
державної  таємниці.  Республіка Молдова  на  сьогодні  не 
є  членом  НАТО,  проте  співробітництво  між  ними  веде 
відлік з 1992 року. У 2006 році підписано Індивідуальний 
план партнерства між Республікою Молдова й Організаці-

єю Північноатлантичного договору, один із розділів якого 
присвячений захисту інформації і ресурсів. Відповідно до 
цього документу необхідно реформувати систему охорони 
секретної інформації відповідно до стандартів, прийнятих 
у НАТО .

Згідно  із  законом Республіки Молдови «Про держав-
ну таємницю» від 27 листопада 2008 року до державної 
таємниці  належать  такі  види  інформації:  питання  війни 
й  оборони,  стратегічні  й  оперативні  плани,  метою  яких 
є  захист  безпеки  республіки,  інформація, що  стосується 
військової  техніки  та  місць  її  зберігання,  використання 
озброєння й технологій, особового складу, об’єктів спеці-
ального призначення; питання економіки, науки й техніки 
(наукові  дослідження,  експериментальні  проекти,  техно-
логії, що мають потенціальне значення)  [6]. Указано, що 
не може належати до державної таємниці інформація про 
порушення громадянських прав і свобод, аварії і катастро-
фи, що загрожують безпеці і здоров’ю громадян, стихійні 
лиха, стан системи охорони здоров’я, сільського господар-
ства, торгівлі й правопорядку, нелегальні дії представни-
ків влади у випадку, якщо це може негативно вплинути на 
виконання державних програм суспільно-економічного й 
культурного розвитку або призведе до обмеження конку-
ренції [6].

У зазначеному законі чітко визначено, що національна 
система захисту державної таємниці охоплює сукупність 
органів захисту державної таємниці, методів і засобів, що 
використовуються  для  захисту  інформації,  що  належить 
до державної таємниці,  і  їх матеріальних носіїв, а також 
прийнятих  в  указаній  сфері  заходів.  Чітко  прописано 
основні  функції  національної  системи  захисту,  зокрема: 
запобігання несанкціонованому доступу до державної та-
ємниці,  її  розголошенню;  встановлення  обставин  і  осіб, 
які своїми діями чи бездіяльністю можуть поставити під 
загрозу  безпеку  державної  таємниці;  гарантування  того, 
що відомості, віднесені до державної таємниці, доступні 
лише особам, які мають право  їх знати у зв’язку з вико-
нанням службових обов’язків; забезпечення безпеки теле-
комунікаційних та інформаційних систем і мереж передачі 
державної таємниці [6].

Ступінь секретності відомостей, що належать до дер-
жавної таємниці, має відповідати ступеням тяжкості шко-
ди, яка може бути завдана інтересам Республіки Молдови 
у  випадку  їх  розголошення  або  втрати. Встановлено  чо-
тири  ступені  секретності  відомостей:  «Цілком  таємно», 
«Таємно»,  «Конфіденційно»,  «Обмеженого  користуван-
ня». Щодо четвертого ступеня вказано, що під нього по-
трапляють матеріали, розголошення яких може призвести 
до оприлюднення відомостей з грифами «Цілком таємно», 
«Таємно», «Конфіденційно».

Для відомостей з грифом «Цілком таємно» встановлю-
ється  термін  засекречування до 25 років,  «Таємно» – до 
15  років,  «Конфіденційно»  –  до  10  років,  «Обмеженого 
користування»  –  до  5  років.  Проте  для  відомостей  про 
осіб, що співробітничають на конфіденційній основі з ор-
ганами чи здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну 
діяльність,  установлено  необмежений  термін  засекречу-
вання [6].

У  законі  детально  розписані  обов’язки  парламенту, 
президента і міжвідомчого комітету з охорони державної 
таємниці: парламент здійснює законодавчу владу у сфері 
захисту  державної  таємниці,  утверджує  бюджет  держав-
них  програм  у  цій  сфері,  а  також  контролює  реалізацію 
законів, що регулюють  захист  державної  таємниці. Пре-
зидент  країни  затверджує  державні  програми  з  охорони 
державної таємниці, запропонований урядом список офі-
ційних осіб, уповноважених класифікувати інформацію як 
секретну, перелік видів  інформації, що підлягає  засекре-
чуванню, а також структуру й кадровий склад Міжвідом-
чого комітету з охорони державної таємниці. Окрім того, 
президент уповноважений укладати міжнародні договори, 
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що регулюють спільне використання й захист інформації, 
що  віднесена  до  державної  таємниці.  Органи  місцевого 
самоврядування мають забезпечити захист державної та-
ємниці на своїх робочих місцях.

Отже,  у  законодавстві  Республіки  Молдови  досить 
детально прописано механізми  і технології охорони дер-
жавної  таємниці,  які  розроблені  відповідно  до  стандар-
тів країн НАТО. У законі чітко визначено повноваження 
і  обов’язки  представників  різних  гілок  влади  у  процесі 
охорони державної таємниці, розписано функції й основні 
аспекти національної системи захисту.

Висновки і перспективи досліджень. Кожна держава з 
метою охорони інформації, що містить державну таємницю, 
формує спеціальну систему її захисту. Аналіз систем охоро-
ни державної  таємниці в країнах Східної Європи дозволяє 
стверджувати, що практично в усіх державах таємною вва-
жається  інформація,  яка  зачіпає  національну  безпеку  або 
обороноздатність, може  завдати шкоду міжнародними  сто-
сункам, громадській безпеці, економічній діяльності. 

Структура  проаналізованих  законодавчих  актів,  що 
стосуються  охорони  державної  таємниці,  містить  одна-
кові складові: класифікація інформації з метою захисту, 
організація захисту класифікованої інформації, класифі-
кована  інформація,  визначення  грифів  секретності,  до-
ступ до класифікованої інформації, документообіг у цій 
сфері. 

Це пов’язано насамперед з тим, що кожна країна – член 
Організації Північноатлантичного договору, перш ніж ста-
ти  її  повноправним членом, має прийняти низку  законів 
або привести у відповідність уже існуючі нормативні акти 
під систему законодавства НАТО. Тому більшість законо-
давчих актів щодо охорони державної таємниці збігають-
ся в основних моментах, а мають розбіжності в деталях. 
У кожній країні розроблено власні механізми, особливий 
порядок отримання, обробки, зберігання, захисту та роз-
секречування  інформації.  Це  пов’язано  зі  специфікою 
державного устрою, політичного ладу, традиціями держа-
вотворення. 
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СПРАВЕДЛиВІСТь ЯК БАЗОВиЙ ПРиНЦиП ЮРиДиЧНОЇ ВІДПОВІДАЛьНОСТІ

JuSTICE AS A BASIC PrINCIPLE Of LEgAL rESPONSIBILITy

Іваненко О.В.,
кандидат юридичних наук, заступник завідувача кафедри історії та теорії держави і права

Інституту права імені князя Володимира Великого
Міжрегіональної академії управління персоналом

У статті досліджено сутність принципу справедливості юридичної відповідальності, сформовано його загальнотеоретичну харак-
теристику та запропоновано авторське бачення поняття зазначеного принципу з урахуванням дуалістичної природи юридичної відпо-
відальності. Запропоновано у подальшому виходити із розуміння принципу справедливості юридичної відповідальності як ідеї, вихідного 
положення, закріпленого у системі норм, які визначають юридичну відповідальність, що полягає у рівності, повазі та захисті прав і свобод 
людини, відповідності правових норм моральним, категоріям здорового глузду та порядності, урахуванні ієрархії особистісних, суспіль-
них та державних інтересів.

Ключові слова: принцип справедливості юридичної відповідальності, позитивний та негативний аспект юридичної відповідальності, 
заохочення, юридичний обов’язок, покарання, санкція правової норми.

В статье исследована сущность принципа справедливости юридической ответственности, сформирована его общетеоретическая 
характеристика и предложено авторское видение понятия указанного принципа с учетом дуалистической природы юридической от-
ветственности. Предложено в дальнейшем исходить из понимания принципа справедливости юридической ответственности как идеи, 
исходного положения, закрепленного в системе норм, которые определяют юридическую ответственность, которая заключается в ра-
венстве, уважении и защите прав и свобод человека, соответствия правовых норм моральным, категориям здравого смысла и порядоч-
ности, учете иерархии личностных, общественных и государственных интересов.

Ключевые слова: принцип справедливости юридической ответственности, положительный и отрицательный аспект юридической 
ответственности, поощрение, юридическая обязанность, наказание, санкция правовой нормы.

In the article the essence of the principle of fairness of legal liability, formed his general – theoretical description of the author’s vision and 
proposed the concept of this principle, taking into account the dual nature of legal liability. A further proceed from the understanding of the principle 
of fairness of legal responsibility as ideas starting position enshrined in the system of regulations that determine legal liability, which is equality, 
respect and protection of human rights, compliance with legal regulations moral, categories of common sense and decency, account of the hier-
archy of personal, social and public interests.

Key words: principle of fairness of legal responsibility, positive and negative aspect of legal responsibility, promotion, legal obligation,  
penalty, sanction legal norms.
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Актуальність теми. У сучасній Україні, яка у регулю-
ванні правового простору поступово переходить від тота-
літарного методу правового регулювання до демократич-
ного, роль юридичної відповідальності кожного суб’єкта 
сучасного  вітчизняного  права  зростає  і  потребує  підви-
щеної  уваги щодо  її  цілеспрямованого формування  як  у 
держави, так і суспільства в цілому.

Поширення  тенденцій  гуманізації  та  демократизації 
правового  світогляду,  лібералізації  правової  практики  в 
Україні  зумовлюють  розгляд  юридичної  відповідальності 
вже не у суто негативному аспекті, а з перенесенням акцен-
ту на її позитивні риси. Юридична відповідальність набуває 
актуальності як засіб впливу, але вже у контексті визнання її 
дуалістичної природи, що потребує перегляду структури її 
принципів, серед яких на особливу увагу за своїми власти-
востями заслуговує принцип справедливості.

Метою дослідження є формування загальнотеоретич-
ної характеристики принципу справедливості юридичної 
відповідальності з урахуванням її дуалістичної природи.

Виклад основного матеріалу. Зазвичай  при  вико-
ристанні  терміну  «відповідальність»  мається  на  увазі 
необхідність, обов’язок відповідати за свої дії, вчинки та 
бути відповідальними за них [1, с. 412]. Традиційно юри-
дична відповідальність у правовій науці розглядається як 
обов’язок  правопорушника  відповісти  за  власне  проти-
правне  діяння  перед  державою  і  суспільством  із  засто-
суванням до нього примусових заходів у вигляді санкцій 
правових норм. 

Поняття  юридичної  відповідальності  у  ретроспек-
тивному  аспекті,  було  введено  у  загальну  теорію  права 
вченими-юристами у 60-х роках XX століття, коли наше 
суспільство  перебувало  в  умовах  панування  тоталітар-
ного  режиму,  але  за  інерцією  і  на  сьогоднішній  день  у 
вітчизняній  теорії  права  зазначена  відповідальність  пе-
реважно  розглядається  як  реакція  на  правопорушення. 
Лише в останні роки фахівці почали визнавати так звану 
позитивну  відповідальність  у  розумінні  відповідального 
ставлення до справи, відповідальної поведінки. Однією із 
перших у теорії права виникла тенденція щодо розгляду 
юридичної  відповідальності  як  усвідомлення юридично-
го обов’язку, як усвідомлення правових якостей своїх дій, 
співвіднесення їх із існуючими нормами права, готовності 
відповідати за них перед державою і суспільством. Деякі 
вчені запропонували розглядати позитивну юридичну від-
повідальність як обов’язок дотримуватися приписів пра-
вових норм, обов’язок діяти правомірно [2].

Хоча  право  в  процесі  реалізації  гарантується  пере-
важно шляхом  загрози  покарання  і  примусу,  усе ж  таки 
дієслівна форма «відповідати» породжує у свідомості не 
тільки уяву про правопорушення і покарання, а й про по-
зитивну діяльність, не пов’язану з порушенням будь-яких 
норм  чи  правил.  Саме  такий  дуалізм  поглядів  породив 
тривалі дискусії між прихильниками «негативної»  і «по-
зитивної» відповідальності. 

На  сьогоднішній  день  вченими  у  галузі  теорії  права 
не запропоновано єдиної спільної концепції відповідаль-
ності,  проте  зрозумілим є  той факт, що відповідальність 
є  явищем  багатофакторним,  що  зумовлює  необхідність 
диференційованого підходу до даної категорії залежно від 
сфери соціальних відносин і соціальної ролі суб’єктів від-
повідальності.

Аналіз  наукової  літератури  свідчить  про  те,  що,  ви-
ходячи з розуміння поняття юридичної відповідальності, 
виділяються дві основні групи вчених: прихильників вузь-
кого розуміння юридичної відповідальності, позиція яких 
визначає лише ретроспективний (негативний) аспект юри-
дичної відповідальності [3; с. 212]; прихильників широко-
го розуміння юридичної відповідальності, які розглядають 
зазначену відповідальність не тільки як наслідок негатив-
ного явища,  як реакцію держави на  скоєний делікт,  а  як 
явище позитивне,  яке  передбачає  свідоме,  відповідальне 

ставлення індивідів до своїх вчинків, що виключає пору-
шення правових приписів [4, с. 68; 5, с. 196; 6, с. 68, с. 69]. 

Ми дотримуємося позиції, що позитивний  і  негатив-
ний аспекти відповідальності є частинами цілісного соці-
ального явища – юридичної відповідальності;  її  регулю-
юча роль  знаходить практичне вираження у правомірній 
поведінці, а зазначена відповідальність набуває охоронної 
ролі у разі порушення правових приписів [2]. 

На  сьогоднішній  день,  попри  те, що  значна  теорети-
ків погоджуються з існуванням позитивного аспекту юри-
дичної  відповідальності,  принципи  юридичної  відпові-
дальності розглядаються ними виключно через розуміння 
юридичної відповідальності у її ретроспективному аспек-
ті, зокрема це стосується й принципу справедливості. Така 
ситуація, коли юридична відповідальність зводиться лише 
до покарання за вчинене правопорушення, з нашої точки 
зору, не відповідає тенденціям сучасного правоврозумін-
ня.  Тому  виникає  об’єктивна  необхідність  у  визначенні 
принципів юридичної  відповідальності,  які  були  б  влас-
тиві їй як цілісному правовому явищу, що поєднує у собі 
як позитивний, так і негативний аспекти. Зважаючи на те, 
що дане наукове дослідження має певні обмеження за об-
сягом, що не  дозволяє  зупинитися на  з’ясуванні  сутнос-
ті кожного з принципів, ми спробуємо розкрити сутність 
принципу  справедливості  юридичної  відповідальності 
крізь призму дуалістичної природи останньої.

Досліджуючи принцип справедливості, варто зауважи-
ти, що сутність категорії справедливості в цілому визна-
чається суб’єктивними критеріями. Дійсно, кожна людина 
має власне уявлення про справедливість, а тому її сутність 
та зміст усіма розуміється по-різному. Проте на формуван-
ня розуміння сутності  та  змісту справедливості безпосе-
редньо впливають такі фактори як  історична епоха,  якій 
властивий певний рівень життєдіяльності, нормотворчос-
ті,  правової  та  суспільної  свідомості,  а  також  наявність 
у суспільстві різних прошарків, груп, що визначають за-
гальний настій спільноти тощо. Поняття та критерії спра-
ведливості створюються суспільством, але, звісно, не без 
участі держави, яка в умовах сьогодення, використовуючи 
засоби масової інформації, має до даного процесу безпо-
середнє відношення.

Справедливість є важливим аспектом юридичної деон-
тології, який полягає у поділі кожної людини відповідно 
до реальних заслуг, в оцінці вчинків і їх результатів про-
порційно до затрачених зусиль і сумлінь. Справедливість 
повністю виключає прояв  таких соціальних недоліків  як 
протекціоналізм,  користолюбство,  хабарництво,  кумів-
ство, сімейність, знайомство тощо [7, с. 13].

Ідеї справедливості, швидше за все, є наближеними до 
моральних норм або звичаєвого права, правила яких хоча і 
не мають письмового закріплення, але об’єктивно існують 
та мають чітке змістовне наповнення. Наразі дискусійним 
залишається питання про те, чи є справедливість категорі-
єю моралі чи права. Ми переконані, що справедливість є 
морально-правовою категорією, оскільки моральні норми, 
ідеї природного права, цінності людської цивілізації у ці-
лому, переломлюючись через правосвідомість законодав-
ця знаходять своє вираження у правових нормах, які регла-
ментують  правовідносини  юридичної  відповідальності. 
Так,  суб’єкти  юридичної  відповідальності,  здійснюючи 
власну поведінку у відповідності  із приписами правових 
норм (тобто поводячись правомірно), керуються принци-
пом справедливості, який усвідомлюється ними як розум-
ність та сумлінність їх діяльності, а також набуває вигляду 
формули,  за  якої  зазначені  суб’єкти не повинні шкодити 
іншим  суб’єктам  реалізовувати  їх  суб’єктивні  права,  не 
повинні  зловживати  правами,  при  реалізації  своїх  прав 
зобов’язані поважати права інших тощо. У регулятивних 
правовідносинах  реалізація  принципу  справедливості 
впливає на формування та розвиток правомірної поведін-
ки суб’єктів юридичної відповідальності [8, с. 112].
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Варто  погодитися  із  Е.Л.  Ковальовою,  яка  вважає, 
що  тільки  така  справедливість, що  визнається  більшіс-
тю  членів  суспільства  у  певний  історичний  період  у 
конкретній  державі,  може  використовуватися  в  якості 
критерію визначення правомірності або протиправності 
людських вчинків [9, с.10-11].

На власне переконання М.В. Сирих, критерієм спра-
ведливості повинні виступати не стільки моральні нор-
ми, які визнаються тією або іншою частиною населення 
країни,  скільки  норми,  які  базуються  на  загальнолюд-
ських цінностях і відображають інтереси усього населен-
ня або його переважної більшості [10, с. 334].

На наш погляд, не викликає сумнівів, що процес пра-
вового регулювання  суспільних відносин повинен  здій-
снюватися  виключно на  засадах  справедливості. Дослі-
дженню  питання  справедливості  негативної  юридичної 
відповідальності присвячена низка праць з теорії права, 
а також галузевих юридичних наук [11]. Враховуючи той 
факт,  що  принцип  справедливості  юридичної  відпові-
дальності майже усіма фахівцями у галузі права розумі-
ється як базова ідея, відповідно до якої покарання пови-
нно відповідати тяжкості вчиненого діяння, обставинам 
його  вчинення  та  особі  винного,  тобто  санкції  повинні 
бути  відповідні  протиправному  діянню,  ми  не  вбачає-
мо за необхідне окремо зупинятися на аналізі дефініцій 
зазначеного  принципу  крізь  призму  ретроспективного 
розуміння  сутності  юридичної  відповідальності.  Дана 
проблема,  але в контексті позитивної юридичної відпо-
відальності, на сьогоднішній день досліджена досить по-
верхнево  [12,  с.  15-16].  Тому  приділимо  основну  увагу 
визначенню сутності принципу справедливості позитив-
ного  аспекту  юридичної  відповідальності  з  тим,  аби  у 
висновках даного дослідження мати змогу надати власне 
визначення досліджуваного принципу з урахуванням по-
зитивного  та  негативного  аспектів  юридичної  відпові-
дальності.

Усі без виключення галузі законодавства повинні вті-
лювати справедливість у суспільні відносини, що ними 
регулюються,  адже  принцип  справедливості  має  нор-
мативно-оціночний  характер,  закладений  у  правах  та 
обов’язках,  заходах  заохочення та покарання  тощо. Ви-
ділення  у  структурі  принципів  юридичної  відповідаль-
ності  принципу  справедливості  викликано  особливим 
значенням даного інституту для правової системи. Спра-
ведливість  є  базовим  або  основним  принципом  юри-
дичної відповідальності [13, с. 121]. Тому встановлення 
юридичної  відповідальності  має  бути  справедливим  і 
відповідати  всім  критеріям  справедливості.  За  суспіль-
но небезпечні діяння повинні неминуче застосовуватися 
заходи державного примусу (покарання, стягнення), а за 
суспільно корисні діяння – заохочення. Наприклад, неза-
стосування заохочувальної санкції до особи, що врятува-
ла життя  іншій, або залишення без негативної реакції з 
боку держави в особі уповноважених органів факт вчи-
нення правопорушень  суб’єктами правовідносин,  пору-
шуватиме принцип справедливості.

Справедливість  же  позитивної  юридичної  відпові-
дальності  напряму  пов’язана  із  такими  поняттями,  як 
заохочення  або нагороди. З даного приводу А.В. Маль-
ко  зауважує, що саме  існування  заохочувальних норм є 
проявом існування принципу справедливості юридичної 
відповідальності [14].

На  думку  М.Б.  Мироненка,  соціально  активна  по-
ведінка  повинна  призводити  до  застосування  заходів 
добровільної  форми  реалізації  юридичної  відповідаль-
ності, а саме заохочувальних санкцій. Причому застосу-
вання  заохочувальних  санкцій  повинно  відповідати  ви-
могам справедливості [15, с. 59].

На  переконання  О.О.  Носкової,  справедливість  по-
зитивної юридичної  відповідальності  є показником сві-
домої  діяльності  людини  і  громадянина. У  даному  разі 

йдеться про позитивну оцінку поведінки громадянина з 
точки зору виконання ним своїх юридичних обов’язків. 
У разі,  коли  громадянин відповідально,  якісно,  свідомо 
виконує покладені на нього обов’язки, держава і суспіль-
ство повинні належним чином це оцінювати й  заохочу-
вати. Адже така поведінка розкриває здібності такої лю-
дини, формує її моральні якості, впливає на підвищення 
рівня  законності  та  стабільності  суспільного  розвитку 
тощо. Держава повинна  стимулювати  за допомогою  за-
охочувальних санкцій суб’єктів правовідносин до право-
мірної поведінки [13, с. 124]. Заохочувальні санкції вира-
жають схвалення якісного виконання приписів правових 
норм  та  покликані  стимулювати  правомірну  поведінку 
[16, с. 347].

Проте  застосування  заходів  заохочення  повинно  та-
кож базуватися на справедливості. Заохочення сприйма-
ється  як  справедливе,  коли  воно:  призначається  за  ре-
альні заслуги перед державою та суспільством; за своїм 
розміром  відповідає  зусиллям,  які  було  витрачено  для 
вчинення  такої  корисної  дії,  яка  зазвичай  пов’язана  із 
перевиконанням обсягів вимог передбачених правовими 
приписами; застосовується за результати, яких досягну-
то засобами, що повністю відповідають вимогам закону 
і моралі [17, с. 110].

Отже, справедливість позитивної юридичної відпові-
дальності можна визначати через: відповідність юридич-
ної  відповідальності  моральним  уявленням  громадян; 
показник  свідомої  діяльності  людини  й  громадянина  
[12, с. 15-16].

Справедливість  позитивної  юридичної  відповідаль-
ності дозволяє найбільш повно розкрити механізм пове-
дінки  громадян  у  суспільстві,  спонукає  до  правомірної 
поведінки, виховуючи відповідальне ставлення до вико-
нання покладених обов’язків. Характеризуючи в цілому 
принцип  справедливості  юридичної  відповідальності, 
варто зазначити, що усі обов’язки суб’єктів права пови-
нні  бути  чітко  регламентовані,  адже  саме  тут  криється 
взаємозв’язок  принципів  справедливості  і  законності 
[13, с. 125, с. 126].

Справедливістю  позитивної юридичної  відповідаль-
ності є морально-правова категорія, яка містить вимоги 
відповідності між практичною роллю  індивідів  у житті 
суспільства та їх соціальним становищем, між їх права-
ми й обов’язками, заслугами людини та визнанням тощо. 
Через позитивну юридичну відповідальність досягається 
найбільш оптимальна  співмірність між можливою  і  ба-
жаною  поведінкою  та  їх  оцінкою.  Таким  чином,  невід-
повідність у цих співвідношеннях можна розглядати як 
несправедливість. Саме усунення несправедливості є од-
ним із засобів впровадження справедливості, а поперед-
ження  виникнення  несправедливості  –  найважливішою 
прогностичною функцією юридичної науки. Саме у тако-
му напрямі й повинна скеровуватися діяльність держави 
[13, с. 126].

Висновки. Резюмуючи  зазначене  вище,  принцип 
справедливості  юридичної  відповідальності  можна  ви-
значити  як  ідею,  вихідне  положення,  закріплене  у  сис-
темі  норм,  які  визначають  юридичну  відповідальність, 
що  полягає  у  рівності,  повазі  та  захисті  прав  і  свобод 
людини,  відповідності  правових  норм  моральним,  ка-
тегоріям здорового глузду та порядності, урахуванні  іє-
рархії особистісних, суспільних та державних  інтересів  
[8,  с.  116].  Юридична  відповідальність  за  своєю  при-
родою  може  носити  справедливий  характер  за  умови, 
якщо  вона  законна,  невідворотна,  індивідуалізована. 
Встановлення юридичної відповідальності повинно від-
повідати принципові справедливості: суспільно корисна 
правомірна  поведінка  суб’єктів  правовідносин  повинна 
невідворотно  тягнути  застосування  заходів  заохочення; 
протиправна  –  невідворотне  застосування  заходів  дер-
жавно-примусового характеру.



25

Порівняльно-аналітичне право
♦

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Ожегов С.И. – М. : Азъ, 1997. – 944 с.
2. Іваненко О.В. Сутність юридичної відповідальності та роль правоохоронних органів у її забезпеченні : дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.01 / Іваненко Олена Володимирівна. – К., 2007. – 212 с.
3. Иоффе О.С. Вопросы теории права / Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. – М. : Госюриздат, 1961. – 381 с.
4. Зражевская Т.Д. Ответственность по советскому государству и праву / Зражевская Т.Д. // Правоведение. – 1975. – № 3. – С. 84-89.
5. Матузов Н.И. Правовая система и личность / Матузов Н.И. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. – 293 с.
6. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : [підручник] / Скакун О.Ф. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.
7. Юридична деонтологія : навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак. / [В.М. Горшеньов, Л.Л. Богачова, І.В. Бенедик та ін.] ; 

за ред. В.М. Горшеньова, В.В. Комарова. – Х. : Основа, 1993. – 187 с.
8. Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.01 / Липинский Дмитрий Анато-

льевич. – Самара, 2004. – 487 с.
9. Ковалева Е.Л. Правомерное и противоправное поведение : их соотношение : автореф. дис. … на соискание ученой степени канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства ; История правовых учений» / Е.Л. Ковалева. – М., 2002. – 25 с.
10. Сырых В.М. Теория государства и права : [учеб. для вузов] / Сырых В.М. – М. : Юристъ, 1995. – 420 с.
11. Экимов А.И. Справедливость и социалистическое право / Экимов А.И. – Л. : ЛГУ, 1980. – 120 с.
12. Рагузина О.В. Гуманизм и справедливость юридической ответственности в публичном и частном праве : дис. … канд. юрид. наук :  

12.00.01 / Рагузина Ольга Владимировна. – Саратов, 2001. – 193 с.
13. Носкова Е.А. Позитивная юридическая ответственность : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Носкова Елена Александровна. – 

Тольятти, 2004. – 211 с.
14. Малько А.В. Поощрение как правовое средство / А.В. Малько // Изв. вузов. Правоведение. – 1996. – № 3. – С. 26-36.
15. Мироненко М.Б. Принципы юридической ответственности в системе принципов права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 /  

Мироненко Михаил Борисович. – Саратов, 2001. – 239 с.
16. Политология : Энциклопедический словарь / [сост. Ю.И. Аверьянов, С.Г. Айвазова, Т.А. Алексеева и др.]. – М. : Моск. коммерч. 

ун-т, 1993. – 431 с.
17. Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права / В.М. Баранов, М.И. Байтин. – Саратов : Сарат. ун-т, 

1978. – 147 с.

УДК 340.1

ПРOБЛЕМНI AСПЕКТи ТЕхНIКи НOРМOТВOРЧOСТI

PrOBLEMATIC ASPECTS Of TEChNOLOgy ruLEMAKINg

Кoрoвськa I.В., Лендєл М.І.,
студeнтки V курсу юридичнoгo фaкультeту
Ужгoрoдського нaцioнaльного унiвeрситeту

У стaттi прoaнaлiзoвaнo сутнiсть тa oсoбливoстi нoрмoтвoрчoгo прoцесу в Укрaїнi. Oсoбливу увaгу зoсередженo нa фaктoрaх тa 
чинникaх, якi впливaють нa виникнення прoблемних aспектiв технiки нoрмoтвoрчoстi. Рoзглянутo причини недooтримaння прaвил технiки 
нoрмoтвoрчoстi, якi спрямoвaнi нa системне виклaдення змiсту нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв.

Ключoвi слoвa: технiкa нoрмoтвoрчoстi, зaкoн, юридичнa технiкa, нoрмaтивнo-прaвoвий aкт, людинa, прaвo, держaвa, нoрмoтвoрчa 
дiяльнiсть, приписи, зaкoнoдaвчa технiкa.

В стaтье прoaнaлизирoвaны сущнoсть и oсoбеннoсти нoрмoтвoрческoгo прoцессa в Укрaине. Oсoбoе внимaние сoсредoтoченo нa 
фaктoрaх, кoтoрые влияют нa вoзникнoвение прoблемных aспектoв техники нoрмoтвoрчествa. Рaссмoтрены причины неиспoлнения 
прaвил техники нoрмoтвoрчествa, кoтoрые нaпрaвлены нa системнoе испoлнение сoдержaния нoрмaтивнo-прaвoвих aктoв.

Ключевые слoвa: техникa нoрмoтвoрчествa, зaкoн, юридическaя техникa, нoрмaтивнo-прaвoвoй aкт, челoвек, прaвo, гoсудaрствo, 
нoрмoтвoрческaя деятельнoсть, предписaния, зaкoнoдaтельнaя техникa.

The article analyzes nature and features of legislative process in Ukraine. Particular attention is focused on factors and factors that influence oc-
currence of problematic aspects of law-making techniques. Causes shortfall engineering rules rulemaking that in system contents legislative process.

Key words: technology law-making, law, legal technology, legal act, man, law, state, standard-setting activities, regulations, legal machinery.

Актуальність теми.  Iнститут  юридичнoї  технiки 
пoсiдaє  вaжливе  мiсце  в  межaх  прaвoтвoрчoгo  прoцесу, 
змiстoм  якoгo  є  спрямoвaнiсть  нa  вдoскoнaлення 
нoрмoпрoектнoї  дiяльнoстi  й  прaвoтвoрчoгo  прoцесу, 
спрямoвaнiсть  нa  пoкрaщення  якoстi  зaкoнoдaвчoї  бaзи 
в цiлoму тa oкремих юридичних дoкументiв i їх прoектiв 
зoкремa.  Юридикo-технiчнa  дoскoнaлiсть  прaктики 
регулювaння  прaвa,  рiвень  oвoлoдiння  юридичнoю 
технiкoю всiмa суб’єктaми прaвa впливaє нa ефективнiсть 
юридичнoгo  зaбезпечення  i  зaхист  невiд’ємних  прaв 
кoжнoї  людини.  Велике  знaчення  для  зaбезпечення 
пoдaльшoї  регулятивнoї  здaтнoстi  нoрмaтивнo-прaвoвих 
тa  iндивiдуaльних  aктiв  є  викoристaння  прaвил  i 
зaсoбiв  нoрмoтвoрчoї  технiки,  спрямoвaних  нa  сис-
темне  виклaдення  нoрмaтивних  прaвoвих  приписiв, 

кoнструювaння  зв’язкiв  мiж  ними  тa  нoрмaтивнo-
прaвoвими  aктaми  в  цiлoму.  Вивчення  нoрмoтвoрчoї 
технiки  як  iнструменту  зaбезпечення  системнoстi 
зaкoнoдaвствa є дуже aктуaльним. У зв’язку з цим зрoстaє 
сoцiaльне  тa  прaвoве  знaчення  технiки  нoрмoтвoрчoстi, 
вoлoдiння нею слухaчaми, дoтримaння ними встaнoвлених 
вимoг дo письмoвoгo oфoрмлення aктiв.

Oкремi  aспекти  зaзнaченoї  прoблеми  рoзглядaлися 
рядoм науковців, зокрема: С.С. Aлексєєвa, М.I. Aнуфрiєвa, 
I.О. Биля, М.A. Влaсенкa, Є.A. Гутьмaн, O.Л. Дзюбенкa, 
Ж.O.  Дзейкo, A.О.  Дуткo,  Н.А.  Железнякa,  A.П.  Зaйця, 
С.П.  Пoгребнякa,  В.М.  Сирих,  A.Ф.  Чердaнцевa,  
Ю.С. Шемшученкa, O.I. Ющик тa iн. 

Метa стaттi пoлягaє у рoзглядi тa aнaлiзi прoблемних 
aспектiв технiки нoрмoтвoрчoстi в Укрaїнi як iнструменту, 
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викoристaння якoгo дoзвoляє зaбезпечити кoнструювaння 
нaлежних зв’язкiв мiж нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми тa 
їх oкремими приписaми. 

Кoнституцiйне  визнaння  людини,  її  прaв  i  свoбoд 
нaйвищoю  цiннiстю,  прoгoлoшення  Укрaїни  прaвoвoю 
держaвoю  висувaють  пiдвищенi  вимoги  дo  прaвoвoгo 
регулювaння,  йoгo  якoстi  й  ефективнoстi.  В  умoвaх 
iнтенсивнoї  нoрмoтвoрчoї  дiяльнoстi,  хaрaктернoї  для 
сучaснoї  Укрaїни,  oсoбливo  гoстрo  пoстaє  прoблемa 
юридикo-технiчнoї  дoскoнaлoстi  нoрмaтивних  прaвoвих 
aктiв. Oстaння,  як  вiдoмo,  дoсягaється  через  пoслiдoвне  i 
прaвильне викoристaння нoрмoтвoрчoї технiки. Вiд цьoгo 
знaчнoю  мiрoю  зaлежaть  ефективнiсть  зaкoнoдaвствa  в 
цiлoму,  прaвильне  рoзумiння,  зaкoнне  й  oбґрунтoвaне 
зaстoсувaння  нoрмaтивних  прaвoвих  aктiв,  їх  нaлежний 
oблiк тa системaтизaцiя. Нa жaль, дoвoдиться кoнстaтувaти, 
щo  на  сьoгoднi  знaчнa  чaстинa  чинних  нoрмaтивних 
прaвoвих  aктiв  в  Укрaїнi  є  неякiснoю  з  oгляду  нa 
нoрмoтвoрчу технiку. Невдaле фoрмулювaння aбo нетoчне 
вживaння  термiнiв,  дoпущення  суперечливих  пoлoжень 
у  зaкoнoдaвствi,  некoректнi  пoсилaння  пoрoджують 
звoлiкaння,  пoмилки  й  непoрoзумiння  в  юридичнiй 
прaктицi,  зaвaжaють  ефективнoму  рефoрмувaнню  всiх 
сфер  держaвнoгo  i  грoмaдськoгo  життя,  усклaднюють 
удoскoнaлення прaвoвoї системи Укрaїни. Oтже, не викликaє 
сумнiвiв  тoй  фaкт,  щo  технiкa  нoрмoтвoрчoстi  мaє  не 
тiльки дoпoмiжне, a й iстoтне знaчення для нoрмoтвoрчoгo 
прoцесу.  Тoму  цiлкoм  прирoдним  є  знaчне  пiдвищення 
iнтересу  нaукoвцiв  i  прaктикiв  дo  прoблем  юридичнoї, 
нoрмoтвoрчoї,  зaкoнoдaвчoї  технiки.  Незвaжaючи  нa  те, 
щo  oкремi  aспекти  нoрмoтвoрчoї  технiки  досліджувалися 
фaхiвцями як гaлузi теoрiї держaви i прaвa, тaк i інших га-
лузей права, проте і досі відсутнє кoмплексне дoслiдження 
з даної проблематики [1, с. 71].

Як  зaзнaчaє  O.Л.  Дзюбенкo,  встaнoвлення  нoвих 
прaвoвих нoрм є гoлoвним признaченням нoрмoтвoрчoстi, 
змiнa i скaсувaння зaстaрiлих нoрм сприяє зaтвердженню 
нових,  a  oтже,  вoни  вхoдять  дo  склaду  нoрмoтвoрчoстi 
як  її  дoпoмiжнi  прoяви.  Те,  щo  зaкoнoдaвствo  пoтребує 
пoстiйнoгo  oнoвлення  тa  удoскoнaлення,  a  прoцес 
нoрмoпрoектувaння  пoвинен  зaзнaти  пoзитивних  змiн, 
спрямoвaних  нa  пiдвищення  йoгo  результaтивнoстi,  не 
викликaє  сумнiвiв.  I  хoчa  у  цих  нaпрямaх  вже  є  певнi 
зрушення  нa  крaще,  вoднoчaс  мaють  мiсце  прoблеми 
бaгaтoрiчнoї  дaвнoстi.  Прoблеми,  якi  мaють  мiсце  у 
сучaснoму  зaкoнoдaвствi,  нa  вирiшення  яких,  влaсне, 
i  спрямoвaнa  нoрмoтвoрчa  дiяльнiсть  тa  прoблеми,  якi 
безпoсередньo хaрaктеризують нoрмoтвoрчiсть як прoцес, 
не мoжнa oтoтoжнювaти. Вoни нaстiльки взaємoпoв’язaнi, 
щo спiввiднoсяться як причинa, слiдствo i нaвпaки [2, с. 5].

Нa думку I.О. Билi, стaн юридичнoї технiки вiдoмчoї 
нoрмoтвoрчoстi  мoжнa  визнaчити  зa  дoпoмoгoю 
aнaлiзу  реaлiзaцiї  прaвил  юридичнoї  технiки  вiдoмчoї 
нoрмoтвoрчoстi,  передбaчених  aктaми  центрaльних 
oргaнiв викoнaвчoї влaди, в прaктичнiй дiяльнoстi суб’єктiв 
вiдoмчoї  нoрмoтвoрчoстi.  Прaвилa  юридичнoї  технiки 
вiдoмчoї нoрмoтвoрчoстi, зaкрiпленi в aктaх центрaльних 
oргaнiв  викoнaвчoї  влaди  нaйбiльш  рaцioнaльнo 
рoзглядaти  через  призму  видiв  юридичнoї  технiки 
вiдoмчoї нoрмoтвoрчoстi. Слiд зaувaжити, щo лише в дея-
ких центрaльних oргaнaх викoнaвчoї влaди дiють aкти, якi 
зaкрiплюють прaвилa нoрмoпрoектувaння вiдoмчих aктiв, 
прaвилa  внесення  змiн  тa  дoпoвнень  дo  вiдoмчих  aктiв, 
прaвилa скaсувaння вiдoмчих aктiв. Oсoбливу увaгу слiд 
звернути  нa  те,  щo  oднoтипнi  прaвилa,  якi  зaкрiпленi  в 
рiзних aктaх центрaльних oргaнiв викoнaвчoї влaди нoсять 
суперечливий  хaрaктер.  Ненaлежний  стaн  юридичнoї 
технiки  вiдoмчoї  нoрмoтвoрчoстi  пiдтверджується 
тaкoж  дoсить  чaстoю  вiдмoвoю  Мiнiстерствoм  юстицiї 
у  держaвнiй  реєстрaцiї  нoрмaтивнo-прaвoвих  aктiв 
мiнiстерств, iнших oргaнiв викoнaвчoї влaди [3, с. 29]. 

Зaкoнoдaвствo як системa – це єднiсть взaємoзaлежних 
приписiв,  щo  вiдoбрaжaють  змiст  прaвoвих  нoрм,  якi 
рoзрiзняються зa викoнaнням сувoрo визнaчених функцiй 
у  реглaментaцiї  суспiльних  вiднoсин  i  oб’єднaнi  у 
нoрмaтивнi aкти, щo є зaсoбaми їх oб’єктивiзaцiї. Нaйбiльш 
вaжливими видaми зв’язкiв нoрмaтивних приписiв є: 

1) iєрaрхiчнi, якi випливaють із хaрaктеристики мiсця 
нoрмaтивнoгo прaвoвoгo aктa в системi зaкoнoдaвствa; 

2)  гoризoнтaльнi,  якi  притaмaннi  нoрмaм  прaвa  як 
кoмпoнентaм певнoгo прaвoвoгo iнституту, гaлузi прaвa i 
системи прaвa в цiлoму; 

3)  функцioнaльнi  зв’язки,  якi  визнaчaються  типoм 
взaємoдiї  приписiв:  мiж  сaмoстiйними  нoрмaтивними 
приписaми рiзних гaлузей зaкoнoдaвствa; мiж сaмoстiйними 
приписaми oднiєї гaлузi, iнституту зaкoнoдaвствa; мiж пер-
винними i пoхiдними приписaми, якi пiдлеглi (непiдлеглi) 
oдин  однoму  зa  юридичнoю  силoю;  мiж  мaтерiaльними 
i  прoцесуaльними  нoрмaтивними  приписaми;  мiж  ре-
гулятивними  i  oхoрoнними  нoрмaтивними  приписaми; 
зв’язoк нoрмaтивних приписiв  із  приписaми,  якi мiстять 
дефiнiцiю, з oперaтивними приписaми, зв’язoк зaгaльних 
i спецiaльних, зaгaльних i виключних нoрм i т. д. [4, с. 2]. 

Прoблемні  aспекти  системнoї  пoбудoви  нoрмaтивнo-
прaвoвoгo мaтерiaлу пoлягaють у тoму, щo нoрми-приписи 
пoвиннi бути пoбудoвaнi системнo, тaк пoв’язувaтися, щoб 
виявлялися держaвнo-регулятивнi, примусoвi влaстивoстi 
прaвa  [5,  с.  7].  Доречно  вказати,  що  у  нaукoвiй  стaттi  
Ю.М.  Бoндaрa  йдеться  прo  те,  щo  нoвий  нoрмaтивнo-
прaвoвий  aкт  пoвинен  oргaнiчнo  iнтегрувaтися  в  єдину 
прaвoву систему, узгoджувaтися з чинними зaкoнoдaвчими 
рiшеннями, виключaти прoтирiччя i пoвтoрення [6, с. 10]. 
Системнa  пoбудoвa  нoрмaтивнo-прaвoвoгo  мaтерiaлу 
знaчнoю  мiрoю  дoсягaється  через  викoристaння  тaких 
елементiв технiки нoрмoтвoрчoстi, як:

1) прaвилa системнoгo виклaдення змiсту нoрмaтивнo-
прaвoвих aктiв; 

2) зaсoби системнoгo виклaдення змiсту нoрмaтивнo-
прaвoвих aктiв; 

3)  зaсoби  пoзнaчення  системних  зв’язкiв  мiж 
нoрмaтивнo-прaвoвими  aктaми  в  цiлoму  тa  oкремими 
нoрмaтивнo-прaвoвими приписaми [7, с. 48]. 

У  нoрмoтвoрчoму  прoцесi  прoслідкoвується 
недooтримaння  прaвил  технiки  нoрмoтвoрчoстi,  якi,  в 
свoю  чергу,  спрямoвaнi  нa  системне  виклaдення  змiсту 
нoрмaтивнo-прaвoвих  aктiв.  Як  зaзнaчaє Н.А. Железняк, 
неoбхiдним є:

1)  нa  стaдiї  прoектувaння  нoрм  прaвa  неoбхiднo  не 
дoпускaти лoгiчних суперечнoстей мiж ними як у межaх 
прoекту нoрмaтивнoгo прaвoвoгo aктa, тaк i з нoрмaми чин-
них нoрмaтивних прaвoвих aктiв. Передусiм йдеться прo 
чиннi нoрмaтивнi aкти вищoгo й oднaкoвoгo рiвня iєрaрхiї. 
Дaне прaвилo не стoсується тiльки тaк звaних виключних 
нoрм,  якi  встaнoвлюють  регулювaння  виду  суспiльних 
вiднoсин,  щo  суперечить  регулювaнню,  встaнoвленoму 
зaгaльнoю  нoрмoю.  Суперечливими  юридичнi  нoрми 
мoжнa нaзвaти тoдi, кoли вoни дoпускaють рiзнi рiшення з 
oднoгo й тoгo ж питання;

2)  в  aспектi  iнтенсифiкaцiї  нoрмoтвoрчoї  дiяльнoстi 
слiд aкцентувaти увaгу нa тoму, щo неoбхiднo скoрoчувaти 
дo  мiнiмуму  кiлькiсть  нoрмaтивнo-прaвoвих  aктiв  з 
oднoгo  i  тoгo  ж  питaння;  пo  мoжливoстi  вiдoбрaжaти  в 
єдинoму укрупненoму aктi oснoви прaвoвoгo регулювaння 
певнoї  сфери  суспiльних  вiднoсин;  внoсити  всi  нaступнi 
змiни тa дoпoвнення з тoгo ж питaння в текст oснoвнoгo 
нoрмaтивнoгo  прaвoвoгo  aктa,  a  не  видaвaти  нoвi 
сaмoстiйнi  aкти,  якi  будуть  тiльки  усклaднювaти  i 
зaхaрaщувaти нoрмaтивнo– прaвoвий матеріал; 

3)  неoбхiднo  уникaти  невипрaвдaнoгo  дублювaння 
нoрмaтивних  прaвoвих  приписів,  під  якими  рoзумiється 
пoвтoрення oкремих нoрм i їх сукупнoстей в aнaлoгiчних 
нoрмaтивних  устaнoвленнях,  яке  не  oбумoвлене 
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oб’єктивними  пoтребaми  суспiльнoгo  рoзвитку  i 
предстaвляє  сoбoю  дефектне  oфoрмлення  вiдпoвiднoгo 
вoлевиявлення. Дo тoгo ж, дублювaння призвoдить дo тoгo, 
щo  нoрмoтвoрчий  oргaн  при  внесеннi  змiн  i  дoпoвнень 
до  чинного  зaкoнoдaвства  iнoдi  не  враховує  того,  щo 
певний  нoрмaтивний  припис  мiститься  в  декiлькoх 
aктaх.  Дублювaння  чaстo  є  нaслiдкoм  недoтримaння 
прaвил  нoрмoтвoрчoї  технiки  щoдo  вирaження  нoрм 
прaвa  (перевaжнo  в  технiцi  виклaдення  диспoзицiй 
спoстерiгaється  нaдлишкoвa  детaлiзaцiя  нoрм,  нечiткa 
кoнкретизaцiя, невдaле зaстoсувaння перелiкiв тoщo); 

4) слiд зaбезпечувaти пoвнoту прaвoвoгo регулювaння 
суспiльних  вiднoсин.  У  плaнi  нoрмoтвoрчoї  технiки 
це  oзнaчaє,  щo  в  iдеaльнoму  випaдку  слiд  виключaти 
вiдсилання  дo  aктiв,  яких  не  iснує.  Бiльш  детaльнo  це 
прaвилo  рoзглядaється  при  дoслiдженнi  тaкoгo  зaсoбу 
нoрмoтвoрчoї техніки, як відсилання;

5)  вихoдячи  з  нерoзривнoгo  i  неoбхiднoгo  зв’язку 
мiж  мaтерiaльними  i  прoцесуaльними  нoрмaми,  який 

вiднoсять  дo  oднiєї  з  зaкoнoмiрнoстей  прaвoвoї  фoрми, 
при прoектувaннi нoрмaтивних прaвoвих aктiв слiд дбaти 
прo  зaбезпечення  приписiв,  якi  встaнoвлюють  кoнкретнi 
прaвилa  пoведiнки,  вiдпoвiдними  прoцесуaльними,  якi 
зaбезпечують реaлiзaцiю перших [8, с. 94]. 

Тaким  чинoм,  єдинa  мaксимaльнo  несуперечливa 
системa нoрмaтивних прaвoвих aктiв мoже зaбезпечити 
ефективне  прaвoве  регулювaння  суспiльних  вiднoсин. 
Iгнoрувaння  прoблеми  зaбезпечення  системних 
зв’язкiв  нoрмaтивнo-прaвoвих  актів  та  oкремих 
нoрмaтивнo-прaвoвих  приписiв  є  oднiєю  з  гoлoвних 
причин  непoслiдoвнoї  юридичнoї  прaктики,  пoрушень 
принципiв  верхoвенствa  права.  Велике  знaчення 
для  зaбезпечення  пoдaльшoї  регулятивнoї  здaтнoстi 
нoрмaтивних  прaвoвих  aктiв  є  викoристaння  прaвил  i 
зaсoбiв  технiки  нoрмoтвoрчoстi,  спрямoвaних  нa  сис-
темне  виклaдення  нoрмaтивних  прaвoвих  приписiв, 
кoнструювaння  зв’язкiв  мiж  ними  тa  нoрмaтивнo-
прaвoвими aктaми в цiлoму. 
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Статтю присвячено дослідженню питань, пов’язаних із правовим статусом релігійних організацій в Україні. Проведено аналіз світо-
вого досвіду взаємодії держави і релігійних організацій, розглянуто правові засади їх діяльності в різних країнах світу. Зроблено висновок, 
що не слід копіювати той чи інший тип правового регулювання статусу релігійних організацій, не беручі до уваги закономірності власного 
соціально-культурного розвитку. Слід вжити практичних заходів щодо оновлення чинного законодавства, що регулює відносини в релігій-
ній сфері у відповідності до міжнародних стандартів, й узгодити його з керівниками різних конфесій.

Ключові слова: релігійні організації, правовий статус, правове регулювання, конфесії, моноконфесійний тип, диференційований 
тип, універсальний тип, державна релігійна організація, консенсуальний статус.

Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с правовым статусом религиозных организаций в Украине. Проведен анализ 
мирового опыта взаимодействия государства и религиозных организаций, рассмотрены правовые основы их деятельности в различных 
странах мира. Сделан взвод о том, что не следует копировать тот или иной тип правового регулирования статуса религиозных органи-
заций, не принимая во внимание закономерности собственного социально-культурного развития. Следует принять практические меры 
по обновлению действующего законодательства, регулирующего отношения в религиозной сфере в соответствии с международными 
стандартами, и согласовать его с руководителями различных конфессий. 

Ключевые слова: религиозные организации, правовой статус, правовое регулирование, конфессии, моноконфессиональный тип, 
дифференцированный тип, универсальный тип, государственная религиозная организация, консенсуальный статус.

Examined issues associated with the legal status of religious organizations in Ukraine. The analysis of world experience of cooperation 
between the state and religious organizations, the legal framework of their activities in different countries of the world. It is concluded that one 
should not copy a particular type of legal regulation of the status of religious organizations without taking into account patterns of their own socio-
cultural development. Should take practical measures to update existing legislation, regulating relations in the religious sphere in accordance with 
international standards and to coordinate with the heads of various denominations.

Key words: religious organizations, legal status, legal regulation, religious groups, mono-confessional type, diferencialuri type, generic type, 
state religious organization, consensual status.

Актуальність теми. Тривалий  час  проблемам  діяль-
ності  релігійних  організацій  не  приділялося  достатньої 
уваги. У суспільстві підтримувалася теза, що релігія вга-
сає,  і  це  не  викликало  ні  в  кого  сумніву.  Релігійні  орга-
нізації  сприймалися  тільки  як  історичний  феномен,  не-
дооцінювалася  їх  роль  у  духовно-моральному  розвитку 
суспільства,  не  враховувався  той  факт,  що  релігійні  ор-
ганізації – це один із найдавніших суспільних інститутів 
у світі. Реалії  сьогодення свідчать про зростання впливу 
релігії на суспільні відносини і життя людини. Традиційні 
релігії не тільки збереглися, а й отримали визнання біль-
шості  сучасних держав. Поряд з ними виникли й розви-
ваються нові релігійні течії, напрями, на основі яких ство-
рюються  релігійні  організації,  не  залежні  від  канонічної 
Церкви, діяльність яких потребує правового регламенту-
вання як окремих суб’єктів права.

Тому  виникають  проблеми  розробки  і  впровадження 
дієвого  й  ефективного  механізму  правового  регулюван-
ня  діяльності  релігійних  організацій,  які  утворюють-
ся  з  метою  задоволення  релігійних  потреб  громадян  і  є 
суб’єктами правовідносин у суспільстві.

Метою статті є  розробка  теоретичних  і  практичних 
питань правового регулювання діяльності релігійних ор-
ганізацій та їх відносин з державою.

Виклад основного матеріалу. Інтерес до проблеми ре-
лігії серед науковців останнім часом суттєво підвищився. 
У вітчизняній правовій літературі все частіше з’являються 
роботи, які торкаються проблем свободи совісті, пошуку 
моделей взаємодії держави і релігійних організацій, забез-
печення  реалізації  прав  громадян  на  свободу  світогляду. 
Цим проблемам присвячували свої роботи Авак’ян С.О., 
Бабій М.Ю., Вовк Д.О., Гараджи В.І., Іоффе А.Н., Лубська 
М.В.,  Кривенко  Ю.В.,  Трофімчук  М.В.,  Фучеджі  В.Д.,  
Ярмол Л.В. та ін. 

Однак,  не  дивлячись  на  широкий  інтерес  до  питань 
функціонування  релігії  в  процесі  розвитку  українського 
суспільства,  залишаються  дискусійними  питання  реалі-
зації принципу відокремлення держави від Церкви, про-
блеми удосконалення чинного законодавства, що регулює 
відносини  в  релігійній  сфері,  рішення  питань  взаємодії 
між різними конфесіями.

Релігійне  життя  сучасної  України  характеризується 
багатоконфесійністю, що  суттєво  впливає  на  особливос-
ті  підходів  до  визначення  правового  статусу  релігійних 
організацій та  їх взаємовідносин з державою. Створення 
досконалої законодавчої бази регулювання правового ста-
тусу сучасних релігійних організацій в умовах багатокон-
фесійності потребує вивчення світового досвіду взаємодії 
держави і релігійних організацій, визначення правових за-
сад їх діяльності. 

На сьогодні в світі склалися три основні типи правово-
го статусу релігійних організацій: моноконфесійний, ди-
ференційований та універсальний [1, c. 94]. Вони сформу-
валися під впливом історичних, соціальних, економічних 
і культурних факторів розвитку тієї чи іншої країни. Так, 
в країнах з великою кількістю послідовників однієї чи де-
кількох релігій, з урахуванням вкладу останніх у розвиток 
країни, формується тип, який передбачає їх привілейоване 
становище (Італія, Германія). При відносно рівномірному 
розподілі послідовників  тих чи  інших релігій,  як це має 
місце в США або Франції, створюються умови для форму-
вання універсального типу правового регулювання. Тому 
усталеною  є  думка, що  не  слід  копіювати  той  чи  інший 
тип  правового  регулювання  статусу  релігійних  організа-
цій, не беручи до уваги закономірності власного соціаль-
ного і культурного розвитку.

Моноконфесійний  тип  може  мати  місце,  в  теокра-
тичній  державі,  в  якій  допускається  офіційне  існування 
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релігійних  організацій,  що  належать  до  однієї  конфесії. 
Формування  моноконфесійного  статусу  відбувається  під 
впливом  історичного фактора  –  відсутності  на  території 
країни інших релігійних організацій або як наслідок від-
повідної  державної  ідеології,  яка  повністю  заснована  на 
певних релігійних цінностях і унеможливлює ідеологічну 
конкуренцію. Цей тип характеризується глибоким взаємо-
проникненням і навіть поєднанням державних структур зі 
структурами релігійних організацій. Такий тип правового 
регулювання статусу релігійних організацій був характер-
ним для Стародавньої Русі, де панівне становище займала 
Православна церква. 

Теократичні тенденції чітко виявляються в сучасних му-
сульманських країнах; теократичною є держава Ватикан, яка 
є унікальним явищем – релігійною організацією, що подібна 
державі, бо підданство в державі співпадає з членством в ре-
лігійній організації – Римсько-католицькій церкві. 

Проте для регулювання статусу релігійних організацій 
України даний тип неприйнятний. 

Диференційований тип правового регулювання стату-
су релігійних організацій полягає в тому, що залежно від 
своєї конфесійної належності, а також ролі в  історії роз-
витку країни релігійні організації наділені різним обсягом 
прав і обов’язків. Деякі з них знаходяться в привілейова-
ному становищі, інші ж або підпадають під істотні обме-
ження, або користуються мінімумом прав.

Диференційований тип розрізняє такі види правового 
статусу релігійних організацій: статус державної релігій-
ної  організації;  консенсуальний  статус,  правовий  статус 
офіційно  визнаних  (традиційних)  релігійних  організацій 
[1, с. 94–96]. 

Статус  державної  релігійної  організації  (церкви) 
склався в багатьох країнах, а його характерними рисами є: 
законодавчо закріплений державний статус певної релігії; 
соціально-політичні  функції  релігійних  організацій;  фі-
нансова підтримка з боку держави; діяльність релігійних 
організацій у сфері освіти й виховання. 

Так,  у  Греції  статус  державної  релігійної  організації 
закріплений  за  Православною  церквою.  Це  означає,  що 
вона користується привілеями, в яких відмовлено іншим 
релігіям, хоча свобода совісті у цій країні поширюється на 
всі релігії, а основні положення, що стосуються свободи 
совісті, викладено в Конституції.

Церква  розглядається  як  корпоративний  інститут, що 
діє  в  системі  публічного  права:  всі  її  діяння  і  волевияв-
лення розглядаються в контексті публічного права. Вона 
користується привілейованим становищем, тоді як залеж-
ні від неї установи підпадають під дію державного зако-
нодавства. Проте держава контролює діяльність Церкви, 
встановлюючи межі  її  компетенції  і  наділяючи правами, 
притаманними державним інституціям. Держава має пра-
во втручатися в  справи Церкви,  але це  здійснюється ви-
ключно законодавчим шляхом в межах правової традиції.

Статут церкви «Еллада» має статус державного закону 
і  закріплює  за Церквою,  її  єпископатствами,  приходами, 
монастирями,  іншими  церковними  інституціями  статус 
корпоративних  суб’єктів  публічного  права.  Священний 
синод Церкви, як її законодавчий орган, наділений правом 
видавати свої власні нормативні документи, які вступають 
в силу з моменту публікації в державній газеті. Будівни-
цтво церков, синагог, мечетей обов’язково потребує дозво-
лу місцевого православного митрополита. 

У початкових і середніх школах релігійна освіта здій-
снюється відповідно до догматів  і традицій східної Пра-
вославної церкви. Але неправославні учні не зобов’язані 
відвідувати уроки релігійної освіти. Батьки вправі вихову-
вати своїх дітей згідно зі своїми власними релігійними ві-
руваннями. Кожна релігійна деномінація в Греції має свої 
власні школи [2, с. 146–150]. 

У Великій Британії статусом державної релігійної ор-
ганізації  наділена Англіканська  церква.  Тільки  вона  має 

право  виступати  організатором  подій,  які  мають  націо-
нальне  значення,  наприклад,  таких  як  коронація.  Архіє-
пископи і єпископи цієї Церкви призначаються королевою 
за рекомендацією прем’єр-міністра країни. Єпископи бе-
руть постійну участь в засіданнях Палати лордів, вплива-
ючи, таким чином, не тільки на релігійні справи. Рішення, 
які приймаються Вищим церковним синодом, як законо-
давчим органом Англіканської церкви, повинні бути схва-
лені Парламентом,  а  «канони»  перш  ніж  стати  законом, 
повинні бути схвалені королевою. 

Церква  не  фінансується  безпосередньо  з  бюджету 
держави,  за  винятком  сум,  які  виділяються  на  утриман-
ня  капеланів  (військових  священиків)  у  збройних  силах, 
виправно-трудових  установах  та  шпиталях.  Доходи  від 
підприємницької діяльності Англіканської церкви не об-
кладаються податком, хоча фінансову підтримку у вигляді 
звільнення від податків отримують і релігійні організації 
інших конфесій. Такими пільгами,  зокрема,  користують-
ся релігійні організації, що отримали статус благодійних 
організацій. 

Державне  фінансування  поширюється  тільки  на  на-
вчальні  заклади  державної  конфесійної  належності.  
У державних школах релігія вивчається відповідно до міс-
цевого навчального плану, який ґрунтується на християн-
ських релігійних традиціях Великої Британії, з урахуван-
ням  особливостей  інших  релігій  (ісламської,  іудейської, 
буддійської, індуської тощо) [3, с. 15–63]. Звільнення дітей 
від уроків релігійної освіти можливе виключно за ініціа-
тиви батьків. 

Відповідно до світського державного права, церкви у 
Великій Британії не мають статусу юридичної особи. Ста-
тусом юридичної особи наділяються інституції, які скла-
даються всередині цих церков: єпископи, приходські ради, 
єпископальні комітети [4, c. 68]. 

У таких країнах, як Іспанія, Італія, Австрія, Німеччи-
на, за релігійними організаціями закріплюється так званий 
консенсуальний правовий статус. Сутність його полягає в 
тому, що обсяг прав і обов’язків тієї чи іншої конфесії за-
лежить  від  досягнутого між  її  керівництвом  і  державою 
консенсусу, що фіксується  відповідною  угодою  (конкор-
датом)  або  сукупністю  угод,  які  укладаються  в  рамках 
чинної Конституції і законодавства [1, с. 96–98]. Цей вид 
правового  статусу  дозволяє  суб’єктам  залишатися  абсо-
лютно автономними, не порушуючи принципу світськості 
держави, оскільки це не приводить до набуття релігійною 
організацією статусу державної організації. Необхідними 
умовами для отримання консенсуального статусу релігій-
ної організації  є: наявність волевиявлення організації на 
отримання статусу релігійної; достатність соціальної бази 
у порівнянні з іншими конфесіями; значна кількість послі-
довників; високий ступінь довіри населення. 

Діяльність  таких  релігійних  організацій  регулюється 
державно-церковним  правом.  Хоча  конституція  країни 
закріплює  нейтралітет  держави  в  питаннях  релігії,  але 
спектр  співробітництва  Церкви  і  держави  доволі  широ-
кий,  що  зумовлено  культурно-історичними  традиціями 
країни.

Так, Німеччина  за  Конституцією  –  світська  держава, 
в якій державні і релігійні інститути відокремлені. В Ні-
меччині під поняття релігійних організацій підпадають  і 
церкви. Церкви й інші релігійні організації – це інститути 
з правом на самоврядування (самовизначення), які само-
стійно встановлюють форми і порядок управління своїми 
справами. 

Більшість  населення  країни  належить  до  Римсько- 
католицької і Євангелістської (протестантської) церков. За 
цими конфесіями закріплений особливий статус –так зва-
не «суспільне об’єднання». 

Поряд з цими релігійними об’єднаннями, існують ре-
лігійні об’єднання  зі  статусом органів публічного права. 
За правовою природою – це юридичні особи публічного 
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права, правом виконання переданої їм певної частки дер-
жавних завдань. 

Публічно-правовий статус дає певні привілеї релігій-
ним  організаціям:  по-перше,  можливість  брати  активну 
участь у суспільному житті; по-друге, право на стягнення 
церковного податку; по-третє, можливість обслуговування 
збройних сил і освітніх установ; по-четверте, право на по-
даткові пільги. 

Поруч  із  суспільними  об’єднаннями  зі  статусом  ор-
ганів публічного права  існують релігійні  об’єднання без 
такого статусу, (союзи), які розвивають релігійний світо-
гляд у суспільстві. Натомість правовий статус релігійного 
об’єднання жодним чином не впливає на захист прав будь-
кого з них. 

Релігійна  освіта  знаходиться під  контролем держави, 
фінансується з бюджету і є обов’язковою, за винятком на-
вчання дітей у вільних від впливу певного віросповідання 
шкіл [5, с. 75–97].

У Законі Литовської Республіки «Про релігійні грома-
ди і співтовариства» [6] теж закріплюється правовий ста-
тус офіційно визнаних релігійних громад і співтовариств, 
зокрема,  католиків  латинського  та  грецького  обрядів, 
євангелістів-лютеран,  євангелістів-реформаторів,  орто-
доксів  (православних), старообрядців,  іудеїв. Спеціальне 
законодавство наділяє правами юридичної особи релігійні 
громади і співтовариства цих конфесій і позбавляє таких 
прав інші релігійні громади, які не є частиною спадку цієї 
держави.

В Ірландії на підставі Конституції правовий статус офі-
ційно  визнаного  релігійного  об’єднання  наданий  Римсько-
католицькій церкві, яка знаходиться на особливому положен-
ні як охоронниця релігії, яку сповідує більшість громадян, а 
також Ірландській церкві, Ірландському релігійному товари-
ству квакерів, а також єврейській громаді та громадам інших 
релігійних віросповідань, які існували в Ірландії на день на-
буття чинності Конституції. Всі інші релігійні товариства, які 
не належать до вказаних віросповідань, є невизнаними і не 
наділяються правами юридичної особи.

Статус  державної  релігійної  організації  та  консенсу-
альний  статус  релігійної  організації  для  релігійних  ор-
ганізацій  України  неприйнятний  з  огляду  на  відділення 
Церкви від держави.

Універсальний тип правового регулювання статусу 
релігійних організацій поширений у США, Франції, Нідер-
ландах, Японії, КНР і в інших країнах. Сутність його по-
лягає в наділенні релігійних організацій рівними правами 
та обов’язками незалежно від їх конфесійної належності. 
Держава не втручається у внутрішню діяльність релігій-
них організацій,  їх  внутрішнє  управління,  не  контролює 
витрат, пов’язаних із задоволенням релігійних потреб, не 
надає  релігійним  організаціям  матеріальної,  фінансової 
або  іншої  підтримки,  релігійні  організації  не  виконують 
державних функцій. 

У США дуже високий рівень релігійності – майже до 
95% населення. Поряд  з  поширеними  конфесіями  (като-
лицизмом,  протестантизмом  і  іудаїзмом)  функціонують 
релігійні організації іншого віросповідання, рівні у своїх 
правах. В країні  існує велика кількість навчальних уста-
нов різної конфесійної належності. Незважаючи на фор-
мальне відокремлення Церкви від держави, практично у 
всіх  військових  частинах,  у  виправно-трудових  устано-
вах проповідницьку діяльність здійснюють капелани, які 
отримали ліцензію від держави, а у всіх військових части-
нах створені необхідні умови для відправлення культу [7].

Такий механізм, є неприйнятним для врегулювання ді-
яльності релігійних організацій в Україні. 

Таким чином, правовий статус релігійних організацій 
істотно відрізняється в різних країнах. Вони можуть бути 
на рівні закону юридичними особами і, навпаки, не визна-
ватись правосуб’єктними утвореннями. Проте це не озна-
чає, що вони знаходяться поза межами правової сфери. 

На правовий статус релігійних організацій впливає іс-
нуюча в країні модель взаємовідносин держави і церкви, 
звичаї, які склалися щодо впливу церкви на вирішення со-
ціальних проблем, тощо. 

Зважаючи на реалії сучасної України, накопичений до-
свід різних країн світу, доцільно запровадити оптимально 
виважену  модель  взаємовідносин  держави  і  Церкви, що 
сприятиме вирішенню проблеми правового статусу релі-
гійних організацій, який дозволить ефективно вирішувати 
проблеми, що виникають на практиці у цій дуже делікат-
ній сфері. 

Держава повинна не тільки декларувати поважне став-
лення до релігії, а й запроваджувати відповідні механізми 
для практичної реалізації  такого ставлення. Тому одного 
Закону України «Про свободу совісті та релігійні органі-
зації» для вирішення усіх проблем щодо різних конфесій 
недостатньо. Слід зважити на досвід таких країн, як Поль-
ща, Іспанія, Італія, де є спеціальні закони щодо існування 
окремих конфесій [8, с. 22]. Для цього слід ввести до чин-
ного Закону норму, відповідно до якої відносини держави 
та релігійних об’єднань різних конфесій можуть регулю-
ватися спеціальними законами, розробити і прийняти такі 
закони. Прикладом  слугує  Закон Латвійської  Республіки 
«Про релігійні організації» від 7 вересня 1995 р., в якому 
містяться таки норми [9, с. 192–204].

Крім того, у Латвії проживає  значна кількість  грома-
дян-християн, що сповідують католицизм, (в Україні теж 
значна частина населення є католиками). У сучасній Укра-
їні близько 60 зареєстрованих конфесійних напрямів.

Особливістю функціонування релігійних організацій в 
Україні є те, що їх діяльність базується на конституційно-
правовому  принципі  відокремлення  Церкви  (релігійних 
організацій) від держави. Це означає, що жодна релігія не 
може бути визнана державою як обов’язкова.

Цей принцип відносин релігійних організацій і держави 
означає  її  світський характер. Держава захищає права  і  за-
конні інтереси релігійних організацій, сприяє встановленню 
відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості й по-
ваги між громадянами та віруючими різних віросповідань, 
поважає традиції та внутрішні настанови релігійних органі-
зацій, якщо вони не суперечать чинному законодавству. 

Як  зазначалося,  в  різних  країнах  реалізуються  різні 
типи відносин між державою і релігійними організаціями. 

Так,  у  Латвії  держава  не  контролює  відносини  своїх 
громадян щодо  сповідування  ними  будь-якої  релігії  і  не 
враховує  релігійну  належність  конкретних  громадян;  не 
втручається у внутрішню діяльність релігійних організа-
цій,  якщо  останніми  не  порушується  законодавство;  не 
надає  матеріальної  підтримки  релігійним  організаціям. 
Релігійні  організації  не  виконують  за  завданням  держа-
ви жодної юридичної функції, не втручаються в державні 
справи, а займаються лише питаннями, що стосуються їх 
діяльності [10, с. 15].

В Росії  діяльність конфесійних організацій  і  служите-
лів  культу  обмежується  забезпеченням  виконання  єдиної 
мети  –  задоволення  релігійних  потреб  громадян;  позбав-
ленням  конфесійних  установ  будь-яких  державних  функ-
цій, і ненаданням матеріальної допомоги або пільг релігій-
ним організаціям будь-якого віросповідання; невтручанням 
держави в діяльність конфесійних організацій [11, с. 245].

Порівнявши наведені характерні ознаки взаємовідно-
син держави і Церкви у цих державах, слід відзначити їх 
схожість. Розкриваючи зміст таких відносин, доречно вес-
ти мову про взаємну незалежність Церкви і держави, про 
взаємне визнання і повагу одне до одного, нейтральність 
держави та  її невтручання в  справи релігійних та  інших 
організацій [12, с. 147]. 

Саме  такий  підхід  відображає  зміст  принципу  від-
окремлення  Церкви  від  держави.  Враховуючи  світський 
характер  держав  більшості  країн  світу,  він  передбачає 
право громадян на вільне світоглядне самовизначення, не-



31

Порівняльно-аналітичне право
♦

припустимість обмеження права віруючих будь-якої релі-
гійної організації, поєднання державної діяльність з будь-
якою релігією. 

Висновки. Таким  чином,  зміст  і  сутність  принципу 
відокремлення  Церкви  від  держави  характеризується  як 
правова  форма  взаємовідносин  держави  і  Церкви,  при 
якій держава та її органи й представники не користуються 
методами  державно-правового  контролю  або  будь-якого 
примусу при визначенні громадянами свого ставлення до 
релігії, не втручаються в релігійну діяльність організацій 
віруючих,  за  умови  якщо останні  не  порушують  законів 
держави і встановленого в ній правового порядку, а саме 
не втручаються в справи держави, в політичні, економічні, 
соціально-культурні й інші сфери діяльності, а займають-
ся  тільки питаннями, пов‘язаними  із  задоволенням релі-
гійних потреб громадян [13, с. 12].

До сутнісних ознак змісту принципу відокремлення ре-
лігійних організацій від держави можна віднести наступ-
ні: не втручаються у внутрішні справи законно діючих ре-
лігійних організацій, включаючи питання їх внутрішнього 
ієрархічного  устрою,  не  делегують  їм  державно-владні 
повноваження  і  не  покладають  на  них  функцій  органів 
державної  влади  та  інших державних органів;  не фінан-
сують  їх  діяльності,  але  здійснюють  правове  регулю-
вання  і надання  їм податкових і  інших пільг, фінансової, 
матеріальної  і  іншої  допомоги,  наприклад,  в  реєстрації, 
утриманні та охороні будівель і об’єктів, які є пам’ятками 

історії  і  культури; не втручаються в питання визначення 
громадянами свого  ставлення до релігії;  ніякі  дії  або рі-
шення органів державної влади, які здійснюються в меж-
ах їх повноважень, не узгоджуються і не затверджуються 
релігійними організаціями; діяльність органів державної 
влади і органів місцевого самоврядування не супроводжу-
ється  публічними  релігійними  обрядами  і  ритуалами;  в 
державній  судовій  системі  відсутні  будь-які  духовні  або 
релігійні суди; релігійні організації та їх органи управлін-
ня  не  включаються  до  системи  органів  державної  влади 
і органів місцевого самоврядування, не втручаються в  їх 
діяльність; не беруть участі у виборах в органи державної 
влади  і  органи  місцевого  самоврядування,  а  значить,  не 
мають права висувати кандидатів у депутати і на виборні 
посади,  вести передвиборну агітацію, брати участь в ді-
яльності політичних партій  і політичних рухів, надавати 
їм матеріальну або іншу допомогу; не мають права зако-
нодавчої ініціативи.

Натомість релігійні організації не ізолюються від сус-
пільного  життя:  легально  здійснюють  соціальну,  добро-
дійну, культурно-освітню діяльність. 

На  сьогодні  найважливішою  залишається  проблема 
оновлення законодавства про свободу совісті та релігійні 
організації. Виникла потреба  у  прийнятті  нового  Закону 
України,  який  би  ефективно  регулював  відносини  в  ре-
лігійній сфері, відповідав міжнародним стандартам і був 
узгоджений з керівниками різних релігійних конфесій.
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У статті проаналізовано нормативно-правову базу, що регламентувала діяльність громадської організації – Товариства піклувально-
го про тюрми – від моменту її заснування 19 липня 1819 р. Указом російського імператора Олександра І до його ліквідації декретом РНК 
УСРР «Про суд» від 19 лютого 1919 р. На прикладі діяльності комітетів Товариства в українських губерніях розглянуто основні напрямки 
його діяльності. 

Ключові слова: Правила, Статут, Товариство піклувальнго про тюрми. 

В статье проанализирована нормативно-правовая база, которой регламентируется деятельность общественной организации –  
Общества попечительного о тюрьмах – с момента ее основания 19 июля 1819 г. Указом российского императора Александра І до его 
ликвидации декретом СНК УССР «О суде» 19 февраля 1919 г. 

Ключевые слова: Правила, Устав, Общество попечительное о тюрьмах.

It was analyzed the legal framework regulating the activities of the public organization – the Society of Trustees of prisons which took care 
of prisons since its founding on 19 July 1819 by the decree of Emperor Alexander I before it was eliminated by the decree of Council of People’s 
Commissars of the Ukrainian Socialist Soviet Republic «On the Court» of 19 February 1919

Key words: Principle, Statutes, the Trustees Company at prisons.

Постановка проблеми. Сьогодні ми є свідками прове-
дення реформ, що відбуваються в органах державної вла-
ди. Одним з напрямків таких реформ є широке залучення 
інститутів громадянського суспільства до діяльності в пе-
нітенціарній сфері. Як і сто років потому, «злочинець не 
перестає бути ним, якщо він так або інакше не буде при-
стосований до життя на волі» [1, с. 147], таку задачу мож-
на вирішити лише за дієвої участі суспільства.

В кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. виникає нова форма 
участі  громадськості  в  діяльності  та  контролі  пенітенці-
арної  системи –  тюремне піклування  (кураторство).  «По 
відношенню до управління місцями ув’язнення ми маємо 
феномен, – пише Л.С. Гайдук, – який заслуговує уваги у 
зв’язку з тим, що Товариство піклувальне про тюрми зі-
грало  помітну  роль  у  становленні  пенітенціарної  систе-
ми,  накопичивши  немалий  досвід  тюремної  діяльності»  
[2, с. 41]. Отже актуальність теми статті визначено прагма-
тичною необхідністю вивчення історичного досвіду учас-
ті громадськості у контролі виконання покарань у виді по-
збавлення волі в умовах сучасних українських реалій. 

Історіографія  участі  інститутів  громадянського  сус-
пільства у діяльності пенітенціарної системи висвітлена у 
науковій літературі фрагментарно, тому мета даної статті 
на  основі  аналізу нормативно-правових  актів, що  визна-
чали правову основу діяльності Товариства піклувального 
про  тюрми,  заповнити  деякі  прогалини  стосовно  осно-
вних форм і методів діяльності Товариства піклувального 
про тюрми.

Виклад основного матеріалу. Товариство  піклувальне 
про  тюрми –  громадська благодійна організація,  заснована 
на ідеях філантропії 19 липня 1819 р. Указом російського ім-
ператора Олександра І. Діяльність Товариства в українських 
губерніях Російської імперії тривала до його ліквідації декре-
том РНК УСРР «Про суд» від 19 лютого 1919 р. Першим нор-
мативним актом, що регламентував роботу Товариства, ста-
ли Правила, що надали широкі можливості  благодійникам 
брати  участь  у  справах  пенітенціарної  системи  Російської 
імперії [3]. Правила включали 25 пунктів, містили головну 
мету, шляхи її досягнення, структуру та об’єкти впливу ор-
ганізації. Головною метою Товариства, згідно з Правилами, 

було  «моральне  виправлення  злочинців»  та  покращання 
стану  засуджених,  а основними способами досягнення по-
ставленої мети мали стати: постійний нагляд за ув’язненими; 
розміщення їх залежно від виду злочину; настанови в пра-
вилах  християнського  благочестя  й  моральності;  заняття 
пристойними  вправами;  утримання  порушників  дисциплі-
ни в окремому місці. Окремим обов’язком було визначено 
збір коштів для покращання стану пенітенціарної системи. 
Для  реалізації  своєї  основної мети члени Товариства наді-
лялися правом без будь-яких перешкод, у будь-який час без 
узгодження з посадовими особами установ або губернською 
владою оглядати місця утримання засуджених. Відвідуван-
ня тюрем стало основним напрямом діяльності Товариства з 
перших днів існування. 

В  радянській  історіографії  скептично  ставилися  до  
діяльності Товариства. Зокрема, М.М. Гернет вважав, що 
Правилами переслідувалися благі наміри по відношенню 
до ув’язнених, хоча умови, в яких вони знаходилися, були 
в цілому не придатними для здійснення виховного проце-
су, «тому не дивно, що створювалося абсолютно абсурдне 
становище: моральний вплив треба було  здійснювати на 
осіб,  які  сиділи  в  тюрмах  з  ланцюгами  на шиї,  були  за-
муровані в тюремні стіни, з кайданами, колодками і рогат-
ками» [4, c. 141]. З нашої точки зору, не можна так одно-
значно  заперечувати можливість  виконання  поставлених 
Товариством завдань. Хоча вони дійсно носили деклара-
тивний характер, але члени Товариства, особливо на пер-
шому етапі  існування, свідомо виступали за покращання 
стану  тримання  засуджених  і  зробили  значний  внесок  у 
запровадження  гуманних  основ  виконання  покарання  у 
виді позбавлення волі. При чому самі засновники Товари-
ства чітко усвідомлювали всю складність взятих на себе 
зобов’язань, пункт Х Правил,  говорить: «…хоча в  таких 
будівлях неможливо заводити й встановлювати тих поряд-
ків, які повинні бути в тюрмах... проте Комітет буде нама-
гатися наблизити до тієї мети».

Робочим органом Товариства було визнано його Комі-
тет, до складу якого входили: президент, кілька віце-пре-
зидентів,  12  директорів,  скарбник  та  два  секретарі. При 
Товаристві  створювалися особливі Дамські комітети про 
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піклування над засудженими жінками. До персонального 
складу Комітету висувалися досить жорсткі вимоги, його 
члени  призначалися  лише  імператором,  і  вакансії  запо-
внювалися  за  конкурсом не менше, ніж  із  трьох претен-
дентів, які мали рекомендацію Комітету.

Члени Товариства безпосередньо брали активну участь 
у формуванні правової бази виконання покарання у виді 
позбавлення волі. Зіставлення Правил Товариства  з при-
йнятими пізніше кодифікованими актами, а саме Статутом 
про заслання 1822 р., Інструкцією наглядачеві губернсько-
го тюремного замку 1831 р. та ін., показує, що основні по-
ложення Правил товариства в них було розвинуто й роз-
ширено, що мало принципове концептуальне значення.

Починаючи  з  1820-х років у  всіх регіонах Російської 
імперії,  у  тому  числі  і  в  українських  губерніях,  почали 
засновуватися  губернські  комітети  та  повітові  відділен-
ня Товариства  піклувального  про  тюрми,  які  працювали 
в більше ніж 800 установах. Комітети Товариства, засно-
вані в українських містах, почали діяти з 1835 р. в Одесі 
та Херсоні (Херсонська губернія), Києві (Київська губер-
нія) та Сімферополі (Таврійська губернія), а у 1836 р. – у 
Житомирі (Волинська губернія) та Кам’янець-Подільську 
(Подільська  губернія). Причому  в Одесі  та Сімферополі 
діяли  як  чоловічі,  так  і  дамські  комітети.  Загальна  кіль-
кість членів комітетів становила 184 особи, з них найбіль-
ша кількість – у Кам’янець-Подільському комітеті (51), а 
найменшим за чисельністю був Херсонський комітет (13). 
У 1873 р. усього в Російській імперії діяв 61 губернський 
комітет  Товариства,  зокрема,  на  території  українських 
губерній  їх  було  11:  Волинський,  Катеринославський, 
Керч-Єнікейський,  Кам’янець-Подільський,  Київський, 
Полтавський,  Харківський,  Херсонський,  Чернігівський, 
Одеський  та  Сімферопольський.  Першим  в  Україні  був 
створений  6  грудня  1835  р.  Кам’янець-Подільський  гу-
бернський піклувальний комітет [5, с. 44]. Діяльність гу-
бернських комітетів Товариства та його місцевих відділень 
контролювалась і перебувала в повному підпорядкуванні 
головного Петербурзького піклувального про тюрми комі-
тету, який щорічно приймав і розглядав звіти губернських 
і повітових комітетів згідно зі встановленими Правилами 
вимогами і формами звітності. 

Високе покровительство, впливовий склад самих комі-
тетів  і досить широкі повноваження сприяли тому, що в 
руках Товариства за нетривалий час сконцентрувалося все 
тюремне господарство. У розпорядження комітетів Това-
риства 29 липня 1820 р. було передано так звані «кухлеві 
гроші», що збиралися для засуджених. У 1825 р. комітети 
починають розпоряджатися сумами, що відраховуються з 
міських і земських зборів на опалення та освітлення тю-
рем. На клопотання президента Товариства В.С. Трубець-
кого  17  червня  1827  р.  згідно  з  рескриптом  (особливий 
лист  імператора)  комітети  стали  розпоряджатися  «кор-
мовими грошима» ув’язнених, що виділялися з бюджету, 
залучаючи для цього додаткові кошти. Було видано відпо-
відний указ стосовно одягу для засуджених від 27 липня 
1829 р., а 21 грудня 1837 р. тюремні комітети отримали в 
розпорядження кошти на лікування засуджених. 

Сфера  розпорядчих  повноважень  Товариства  не  об-
межувалася лише фінансами. У 1844 р. з’явилося розпоря-
дження Урядового сенату про повну передачу утримання 
засуджених  із  ведення  поліції  у  ведення  комітетів  Това-
риства  по  всій  території  Російської  імперії.  Товариство 
звільнялося від суворої звітності за використання коштів, 
оскільки  було  створене  на  засадах  доброчинності  і  його 
члени  працювали  на  «благо  засуджених»  у  вільний  від 
державної служби час. Крім того, відсотки з капіталів То-
вариство могло отримувати спочатку через шість місяців, 
а згодом цей термін було зменшено до трьох (звичайний 
термін становив дванадцять місяців).

Одразу після початку своєї роботи Товариство зіткнуло-
ся з необхідністю не стільки піклуватися про моральне ви-

правлення засуджених, скільки вирішувати питання матері-
ального й комунально-побутового забезпечення ув’язнених 
і  створення  нормальних  умов  для  виконання  покарання. 
Організатори Товариства досить успішно вживали необхід-
ні заходи зі створення нормальних умов тримання засудже-
них і функціонування місць позбавлення волі, розуміючи, 
що без вирішення цих питань впливати на моральність за-
суджених неможливо. Товариство активно виступало проти 
антигуманних,  жорстоких  заходів  впливу  на  ув’язнених.  
У 1820 р. на вимогу членів Товариства було відмінено прак-
тику утримання засуджених в ошийниках; у 1822 р. важкі 
кайдани було замінено на полегшені й встановлено заборону 
на застосування кайданів для ніг стосовно жінок; у 1826 р.  
було введено заборону на застосування для арештантів лан-
цюгів і «стільців», а 1828 р. заборонили застосовувати ко-
лодки й зв’язувати руки засудженим. Починаючи з 1832 р.,  
за  допомогою  різноманітних  відомчих  циркулярів  роби-
лися  спроби  вирішити  проблему  спільного  утримання  в 
місцях ув’язнення чоловіків і жінок, дорослих і дітей. Зу-
силлями Товариства у 1865 р. була припинена практика ета-
пування засуджених шляхом так званої «піше-маятникової 
системи».  Важливою  рисою  піклування  про  засуджених 
було  залучення до роботи  із ними церковних служителів. 
Обов’язок з утримання священнослужителів був покладе-
ний на Комітети й відділення Піклувального про тюрми то-
вариства. Разом з духовним перевихованням важливе місце 
відводилося організації фізичної праці засуджених. Комітет 
мав право зароблені засудженими гроші перетворювати на 
економічний капітал і залишки використовувати для обла-
штування тюрем, придбання релігійної літератури тощо. За 
витратами  грошей  засудженим  стежив,  а  також  займався 
всіма  іншими фінансовими питаннями комітету  скарбник 
тюремного замку: приймав пожертвування, вів книги над-
ходжень і витрат тощо. 

До початку 50-х років ХІХ ст. Товариство, засноване з 
філантропічними цілями, надавало уряду суттєву матеріаль-
ну та «людську» допомогу в облаштуванні пенітенціарних 
установ, повною мірою контролюючи діяльність тюремної 
адміністрації. Але поступово на добровольців пенітенціар-
ної  справи  перекладалося  дедалі  більше  обов’язків  адмі-
ністрації, що призводило до надмірного втручання членів 
Товариства  навіть  у  режимні  питання.  Державне  управ-
ління місцями позбавлення волі фактично поділилося між 
другим департаментом поліції виконавчої при Міністерстві 
внутрішніх  справ  і  губернськими  правліннями,  з  одного 
боку, та Товариством піклувальним і його губернськими ко-
мітетами та повітовими відділеннями – з  іншого. Названі 
обставини змусили уряд удатися до експерименту з транс-
формації основ діяльності Товариства в напрямі здійснення 
спроби відмовитися від його суто громадського статусу й 
створити симбіоз із державного відомства й громадської ор-
ганізації для управління пенітенціарною системою. 

У 1841 р. на посаду президента Товариства було при-
значено  головного  управляючого  ІІІ  відділенням  Його 
імператорської Величності канцелярії шефа корпусу жан-
дармів  О.Х.  Бенкендорфа,  який,  намагаючись  активізу-
вати діяльність Товариства й  знайти додаткові фінансові 
ресурси,  прийняв  рішення  про  обов’язкове  заснування 
комітетів  і відділень Товариства в усіх повітових містеч-
ках з обов’язковим залученням до них купців як найбільш 
чисельного  заможного  стану  Російської  імперії.  Їхня 
обов’язкова участь мала виправити й покращити фінансо-
вий стан не лише Товариства, але й пенітенціарної систе-
ми загалом. 

Черговим  кроком на шляху  до  перетворення Товари-
ства  з  благодійної  на  державно-громадську  організацію 
стало  затвердження  імператором  7  листопада  1851  р. 
Статуту  Товариства  [6].  В  новий  Статут,  крім  основних 
положень  Правил,  увійшли  результати  його  практичної 
й  правозастосовчої  діяльності. Статут Товариства  піклу-
вального про  тюрми уточнив мету діяльності:  крім «мо-
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рального виправлення злочинців», воно повинно було пі-
клуватися й про фізичний стан  засуджених та належний 
стан місць ув’язнення. Таким чином, зверталася увага на 
безпосередню  залежність  морального  виправлення  засу-
джених від умов відбування покарання. У практичній пло-
щині дещо змінився вектор діяльності Товариства:  якщо 
Правила  основну  увагу  звертали  на  моральний  вплив 
шляхом повернення до релігійних цінностей, то в Статуті 
1851 р. основна увага приділяється матеріальній стороні 
пенітенціарної справи. Через збільшення чисельності То-
вариства, губернських комітетів та провінційних відділень 
було скориговано організаційно-управлінську структуру і, 
відповідно, внесено деякі зміни до Статуту.

Статут 1851 р., визнавши за громадською організацією 
провідну роль в управлінні пенітенціарними справами, за-
лишив  за  нею  також  і  розпорядження  всіма  сумами,  які 
надавалися  з  державної  скарбниці  на  утримання  тюрем 
та засуджених. Компетенція комітетів і відділень Товари-
ства, згідно з положеннями Статуту, охоплювала не лише 
тюремне господарство, а й стосувалася внутрішнього ре-
жиму утримання засуджених. Члени Товариства отримали 
право на дисциплінарні стягнення стосовно правопоруш-
ників режиму, вони могли саджати до карцеру або іншого 
відокремленого приміщення на строк від одного до шести 
днів. Від рішень Товариства став залежати тюремний пер-
сонал: тюремні наглядачі та керівництво призначалися ви-
нятково за рекомендацією керівництва Товариства. 

Тенденція  зрощування функцій  адміністративних  ор-
ганів  і  Товариства,  як  громадської  організації  у  справі 
управління  тюремною  системою,  продовжувалася  впро-
довж усіх наступних років його функціонування. При та-
кому стані справ воно вже не могло зберігати приватний 
характер,  а  тому  26  серпня  1855  р.  було  зараховано  до 
складу Міністерства внутрішніх справ. Остаточно законо-
давче закріплення такий стан справ знайшов при переви-
данні в 1857 р. ХIV тому Зводу законів Російської імперії у 
зв’язку з внесенням до нього змін і доповнень. До «Зводу 
Установ і Статутів про тих, які тримаються під вартою», 
було  додано  новий  розділ  –  «Статут  Товариства,  піклу-
вального про тюрми». 

Період  із  1855  до  1879  р.  для Товариства  характери-
зується  як  час  найбільших  можливостей  для  контролю 
діяльності пенітенціарної системи Російської  імперії, що 
виразилося  в  закріпленні  його  повноважень  на  законо-
давчому  рівні.  Проте  високий  правовий  статус  не  озна-
чав дієвої практичної роботи. Із середини XIX ст. настрої 
суспільства  зазнали  значних  змін:  зацікавленість  філан-
тропією стала помітно слабшати, члени Товариства посту-
пово  стали  втрачати  зацікавленість  у  благодійній  діяль-
ності. Благодійне громадське об’єднання філантропічного 
спрямування,  як  це  планувалося  на  початку,  трансфор-
мувалося  в  жорстку  бюрократичну  структуру  господар-
ського  характеру,  чому  об’єктивно  сприяло  делегування 
державою вирішення питань фінансового й матеріального 
забезпечення діяльності місць позбавлення волі комітетам 
Товариства,  що  закономірно  призвело  до  встановлення 
«двовладдя»  у  відповідних  установах.  У  Російській  ім-
перії  було  зафіксовано  своєрідний  соціальний  феномен: 
Товариство  піклувальне  про  тюрми  у  своєму  намаганні 

здійснювати контроль над тюремною адміністрацією до-
сягло помітних успіхів, але згодом саме було одержавлене 
(підпорядковане урядовій регламентації) і перетворене на 
орган адміністративної влади.

Наприкінці ХІХ ст. Статут Товариства зазнав ще одні-
єї редакції, що було пов’язано із черговим перевиданням 
ХIV тому «Зводу законів Російської імперії». Статут, як і 
раніше, було включено до «Зводу Установ і Статутів про 
тих,  які  тримаються  під  вартою».  У  цій  редакції  Стату-
ту відобразилися ті зміни й трансформації, які пережило 
Товариство  після  входження  до  складу МВС,  утворення 
у  1879  р.  центрального  органу  управління  пенітенціар-
ною системою Російської імперії – Головного тюремного 
управління,  а  потім  передачі  останнього  до  підпорядку-
вання Міністерству юстиції у 1895 р. [7].

Товариство  з моменту  утворення ГТУ поступово  по-
збавлялося  своїх  повноважень. Тюремні  комітети  вичер-
пали себе, оскільки їх основні функції почали переходити 
до створених 21 березня 1890 р. тюремних інспекцій. 

Наприкінці ХІХ ст. Товариство піклувальне про тюр-
ми  було  позбавлено  можливості  управляти  тюрмами,  і 
комітети  на  місцях  знову  зосередилися  на  благодійній 
діяльності. У роботі Товариства простежуються нові на-
прями роботи: його члени намагались активно допомагати 
сім’ям  засуджених,  сприяти  адаптації  та  перевихованню 
ув’язнених тощо. 

Висновки. Проаналізувавши правові основи діяльнос-
ті  Товариства  піклувального  про  тюрми,  треба  відмітити, 
що  вона  була  достатньо  позитивною  й  ефективною.  Від-
бувалося формування методів допомоги засудженим, вдо-
сконалювався механізм збору коштів, розширювалося коло 
допомоги  засудженим  та  їх  сім’ям. Проте  невірно  було  б 
ідеалізувати  діяльність  Товариства.  Труднощі,  пов’язані  з 
керівництвом, організацією нагляду, управлінням тюремни-
ми установами в українських губерніях Російської імперії 
були приблизно однакові. Це недосконалість законодавства, 
що регламентувало діяльність пенітенціарної системи, від-
сутність єдиного підходу до організації роботи з засуджени-
ми, внаслідок чого виникали розбіжності між державними 
органами управління тюремною системою та Товариством 
з питань управління установами, несумлінність у виконан-
ні  своїх  обов’язків  окремих  осіб  тощо.  Але  разом  з  тим 
необхідно  відмітити й  те, що не  втратило  свого  значення 
й сьогодні: прагнення громадськості надати допомогу най-
уразливішій  частині  суспільства,  засудженим,  шляхом 
встановлення формального й неформального контролю ді-
яльності пенітенціарної системи; використання духовності 
з метою соціальної реабілітації, конкретна й систематична 
допомога. В Російській імперії було зафіксовано своєрідний 
соціальний феномен, коли громадське об’єднання у своєму 
намаганні здійснювати контроль діяльності пенітенціарної 
системи  досягло  помітних  успіхів,  але  згодом  саме  було 
підпорядковане урядовій регламентації і перетворено в ор-
ган адміністративної влади. Очевидно, це був закономірний 
процес,  тюремні  комітети  Товариства  просто  вичерпали 
себе,  а  їх  кількість в кінці ХІХ ст. перетворилася на нові 
якісні форми контролю пенітенціарної системи з боку сус-
пільства, патронат, спостережні комісії, виправні установи 
для неповнолітніх тощо. 
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У статті здійснено історико-правове дослідження правового статусу земель Західної України в період перебування її в складі Польщі 
(1918–1939 рр.), коли протягом певного часу міжнародно-правовий статус українських земель у складі Польщі не було визначено.

Ключові слова: земельна власність, земельні наділи, власники землі, українсько-польські відносини, земельні реформи.

В статье проведено историко-правовое исследование правового статуса земель Западной Украины в период нахождения ее в со-
ставе Польши (1918–1939 гг.), когда на протяжении определенного периода времени международно-правовой статус украинских земель 
в составе Польши не был определен.

Ключевые слова: земельная собственность, земельные наделы, собственники земли, украинско-польские отношения, земельные 
реформы.

In the article the historical and legal research legal status of land in Western Ukraine during their stay in the part of Poland (1918–1939), when 
for a time the international legal status of Ukrainian lands in Poland has not been determined.

Key words: land ownership, land plots, land owners, Ukrainian-Polish relations, land reform.

Упродовж усього часу існування українського народу 
формування  його  правової  культури,  звичаїв,  менталь-
ності, правосвідомості нерозривно було пов’язане  з  уяв-
ленням про землю. Саме питання землі ставало наріжним 
каменем  усіх  соціальних  і  політичних  перетворень  та 
рушійних процесів, через які пройшли українці у своєму 
формуванні  й  розвитку  як  нація.  Становлячи  переважно 
землеробську  культуру,  український  соціум  сформував 
особливе самобутнє ставлення до землі, що має важливе 
соціальне, політичне, економічне, культурне, правове зна-
чення для існування й розвитку нації, задоволення її най-
більш значущих потреб та інтересів.

Правовим  аспектам  інституту  права  власності  на 
землю  в  Україні  приділялася  значна  увага  науковцями 
в  галузі  земельного  права,  серед  яких  вагомий  внесок  у 
науку із цих проблем зробили В. Семчик, В. Андрейцев,  
О. Погрібний, А. Гетьман, В. Гуревський, Ю. Шемшученко,  
Н. Титова, В. Янчук, М. Шульга, В. Єрмоленко,  І. Кара-
каш, М. Ващишин, А. Луняченко, В. Носік, В. Яніцький, 
Ю. Шевцова, О. Єлісєєва, А. Мірошниченко, Р. Марусен-
ко, П. Захарченко, Л. Заставська та інші вчені.

Що стосується розвитку українсько-польських відно-
син, у тому числі земельних, то цьому питанню приділя-
ється велика увага істориками, правознавцями України й 
Польщі  з  притаманними  їм  суспільно-політичними,  еко-
номічними,  національними  та  релігійними  особливостя-
ми.  Зокрема,  такими  є  ґрунтовні  дослідження  видатних 
українських  істориків  держави  й  права  В.  Калиновича,  
В. Кульчицького,  Б.  Тищика, М. Кобилецького,  І.  Бойка,  
Л. Зашкільняка, М. Крикуна, З. Барана, Ю. Сливки, а та-
кож розвідки польських істориків держави й права С. Кут-
шеби, В. Комарніцького, М. Недзялковського, М. Калляса, 
Ю. Бардаха, В. Леснодорського, М. Пієтрчака та інших.

Проте  в  більшості  наукових  праць  лише  принагідно 
висвітлювалось  питання  земельних  відносин  у  період, 
коли Західна Україна перебувала в складі Польщі (1918–
1939 рр.). Тому  варто  знову  звернутися до періоду,  коли 
землі Східної Галичини й Західної Волині було включено 
до складу Другої Речі Посполитої. Адже історія польсько-
українських відносин повинна спонукати нас до пошуку 
нових підходів в оцінці історичних подій, особливо в су-

часний період, коли над Україною нависла реальна загроза 
втрати незалежності. Тому всі наші зусилля повинні спря-
мовуватись на зміцнення державності, розбудову добросу-
сідських стосунків із Польщею, щоб зайняти гідне місце в 
спільноті європейських держав. Як слушно зазначає про-
фесор І. Бойко, у сучасних умовах в Україні відбувається 
активний процес розвитку національної правової системи, 
яка  повинна  відповідати  основним  принципам  демокра-
тичної правової держави [2, с. 215–223].

Питання  землі  завжди  є  одним  із  найважливіших  і 
найгостріших у становленні й розвитку кожної держави. 
Тому ні революції, ні численні земельні реформи, які про-
водились у державах, що  існували на  території України, 
не сприяли стабільності в земельних відносинах. Зміню-
вались форми права власності на землю, проте проблеми 
залишались. Д. Бовуа слушно зауважує: «Володіння зем-
лею, можливість її продати чи купити завжди була вели-
чезною ставкою як з економічної, так і з емоційної точки 
зору» [3, с. 13].

Попри  надзвичайну  важливість  права  власності  на 
землю юридична наука ще не виробила оптимальної мо-
делі цього права для нашої країни. Як зазначає Л. Застав-
ська, однією з істотних причин такого становища є те, що 
здійснювані в Україні теоретичні дослідження права влас-
ності  на  землю  недостатньо  спирались  на  національний 
історичний досвід і традиції [4, с. 3].

В історії України можна прослідкувати розвиток права 
власності  на  землю  за  земельними  реформами,  які  про-
водились  із  найдавніших  часів  донині.  Зокрема,  можна 
виділити такі історичні періоди земельних перетворень в 
Україні: 1) від первіснообщинного до феодального ладу; 
2)  земельні  відносини  в  Київській  Русі;  3)  виникнен-
ня  феодального  землеволодіння  в  Галицько-Волинській 
державі (1199–1349 рр.); 4) зміна форм власності в пері-
од  входження  українських  земель  до  Литовсько-Руської 
держави та Речі Посполитої; 5) зміна земельних відносин 
у результаті Національно-визвольної війни під проводом 
Б. Хмельницького  (1648–1654 рр.);  6)  українські  землі  в 
складі  Російської  імперії;  7)  земельна  реформа  Україн-
ської Народної Республіки  (далі  – УНР)  та  Західноукра-
їнської Народної  Республіки  (далі  –  ЗУНР);  8)  розвиток 
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1 Ю.  Пілсудський  –  Начальник  Польської  держави,  комендант,  бригадир,  мар-
шал.  Народився  23  липня  1867  р.  в  Зулові  (Литва)  за  60  км  від  Вільно.  Він 
був  четвертою  дитиною  Юзефа-Вінценти  та  Марії  (уродженої  Білевич)  Піл-
судських.  В  історичній,  художній  і  довідковій  літературі  дата  народження  
Ю. Пілсудського подається як 5 грудня, проте це дата його хрещення, про що свід-
чить запис у метричній книзі Сорок Польського Костелу на с. 601 під № 53 [16].

земельних відносин у Галичині, Буковині та на Закарпат-
ті; 9) статус українських земель у складі Польщі (Другої 
Речі Посполитої (1918–1939 рр.)); 10) радянський період 
земельних перетворень; 11) земельні реформи незалежної 
України (з 1992 р.).

Однак у статті розглядатиметься лише той історичний 
період розвитку земельних відносин, коли Західна Україна 
перебувала  в  складі Другої  Речі Посполитої  – Польщі  в 
період 1918–1939 рр., оскільки тоді протягом певного часу 
міжнародно-правовий статус українських земель у складі 
Польщі не було визначено.

Західною  Україною  прийнято  називати  землі  з  пере-
важно українським населенням, які після розпаду Австро-
Угорської імперії в 1918 р. увійшли до складу Польщі. Це 
насамперед територія Східної Галичини, яка до 1918 р. була 
частиною  Австро-Угорської  імперії.  Варто  зазначити,  що 
спеціальним патентом Ф. Йосиф, цісар Австро-Угорщини, 
застеріг збереження Галичини в складі Австро-Угорщини з 
наданням «права  самостійного  вирішення  своїх  крайових 
прав», а галицькому населенню – «запоруку національного 
й економічного розвитку» [5, c. 110–111].

У  березні  1920  р.  Польща  надала  Східній  Галичині 
офіційну  назву  «Східна  Малопольща»,  у  цьому  ж  році 
поділивши Галичину на Львівське, Станіславське, Терно-
пільське  та Краківське воєводства; Волинь  стала Волин-
ським  воєводством.  Включення  цих  земель  до  території 
Польщі відбулось на підставі закону від 4 лютого 1921 р. 
такого  змісту:  «Східні  землі  підпорядковуються  цілком 
владі центральних польських органів, а саме: Сейму, На-
чальникові Держави (ним був Ю. Пілсудський1 – О. П.) та 
міністрам. На ці  землі поширюється  закон про організа-
цію адміністративних органів другого ступеня» [6].

Ситуація  в  Галичині  та  на  Волині  ускладнювалась 
україно-польською війною, приводом якої було проголо-
шення 13 листопада 1918 р. ЗУНР. На результати цієї війни 
вирішальним чином вплинула конфігурація національних 
територій (тобто належність більшої частини українських 
і польських земель Російській імперії, а меншої – Австро-
Угорщині),  а  також  ставлення  до  питання  про  надання 
їм державного суверенітету з боку країн, що стали пере-
можцями  в  Першій  світовій  війні.  Принагідно  варто  за-
уважити,  що  Антанта  була  налаштована  вороже  щодо 
української державності в будь-якій формі, оскільки мала 
зобов’язання перед своїм союзником у минулій війні – Ро-
сією. За цих умов проголошена 22 січня 1919 р. злука УНР 
і ЗУНР залишалась лише декларацією добрих намірів. Га-
лицькі українці  зазнали поразки в цій війні, оскільки не 
могли протистояти об’єднаному й підсиленому Францією 
військовому потенціалу всієї Польщі [7, с. 80].

Щодо  питання  кордонів  на  Паризькій  мирній  кон-
ференції  Польща  була  представлена  двома  делегатами:  
Р. Дмовським та І. Падеревським. Польський Національ-
ний Комітет провів велику підготовчу роботу й подав чис-
ленні  матеріали  для  аргументації  своїх  територіальних 
претензій. У складі польської делегації були географи, іс-
торики,  економісти,  політики,  які  забезпечували наукову 
та  пропагандистську  підтримку  польських  територіаль-
них пропозицій. Справами Польщі Верховна Рада конфе-
ренції зайнялась 29 січня 1919 р. З промовою, що тривала 
декілька  годин,  на  конференції  виступив  Р.  Дмовський, 
який  вимагав  включення  до  складу  відродженої Польщі 
всієї  Галичини  й Волині, Верхньої  та Середньої Сілезії, 
Познанщини,  Помор’я,  Варамії  й  Мазур,  Литви,  пере-
важної частини Білорусі, територій Полісся та Поділля в 
Україні [8, с. 122–123].

Варто зазначити, що спеціальна Польська комісія, що 
займалась  на  Паризькій  мирній  конференції  справами 
східного кордону Польщі, не довіряла уряду УНР, вважаю-
чи Україну складовою частиною Росії. Для вирішення пи-
тання кордонів у цій частині Паризька мирна конференція 
наприкінці  лютого 1919 р.  спрямувала до Галичини вій-
ськову місію на чолі з французьким генералом С. Бертелг-
мі. Перед воюючими сторонами було поставлено вимогу 
негайно укласти перемир’я, водночас їм було запропоно-
вано демаркаційну лінію, за якою третина Східної Галичи-
ни з Львовом і Бориславом залишалася за Польщею.

Доречно  зауважити,  що  країни  Антанти,  створюючи 
ілюзію  зацікавленості,  досить  тривалий  час  «обговорю-
вали» питання про статус Східної Галичини. У результаті 
25 червня 1919 р. Верховна Рада Паризької мирної конфе-
ренції ухвалила рішення «дозволити військам Другої Речі 
Посполитої  продовжувати  операції  аж до  річки  Збруч  із 
метою захисту прав населення Східної Галичини та його 
майна від небезпеки, що загрожує йому від більшовиць-
ких банд» [9, с. 8]. Отже, Східну Галичину було вирішено 
передати під тимчасове управління Польщі за умови на-
дання їй автономії та проведення плебісциту, що не було 
дотримано.

Даючи  25  червня  1919  р.  дозвіл  Варшаві  окупувати 
Східну Галичину й  Західну Волинь до Збруча, Рада Мі-
ністрів закордонних справ Паризької мирної конференції 
пояснювала, що  вона  керувалась  лише  одним:  перешко-
дити більшовицькій  інтервенції цих територій. Найвища 
рада Антанти того ж дня підтвердила рішення своїх міні-
стрів закордонних справ, «відклавши», проте, питання про 
політичний статус Східної Галичини на майбутнє. Польща 
отримувала  право  лише  на  «тимчасову  військову  окупа-
цію», яка тривала аж до 1939 р. [10, с. 118–120].

25 квітня 1920 р. під командуванням Ю. Пілсудського 
польські війська розпочали наступ, названий тоді в Поль-
щі «київським походом». Через 262 роки після Гадяцьких 
угод Ю. Пілсудський розпочав новий період співробітни-
цтва Польщі з Україною шляхом союзу двох незалежних 
держав. Використовуючи революційний хаос, Ю. Пілсуд-
ський намагався визволити Україну з-під російської оку-
пації, що тривала декілька століть, створити вільну Укра-
їну  –  союзницю  Польщі.  Він  спирався  лише  на  власне 
переконання, що без вільної України не може довго існу-
вати незалежна Польща [11, с. 327]. Невже історія майже 
через 100 років повторюється?

Восени 1920 р. польсько-радянська війна завершилась 
укладенням із радянськими республіками прелімінарного 
мирного договору (12 жовтня 1920 р.). Через п’ять місяців 
після підписання цього договору, а саме 18 березня 1921 р.,  
у  Ризі  було  підписано  мирний  договір  між Польщею  та 
трьома  радянськими  республіками:  Росією,  Україною  й 
Білоруссю.  Усі  територіальні  вимоги  Польщі  було  задо-
волено:  за  нею  залишилися  західнобілоруські  землі  по 
ріки Двіна й Березина та українські землі по ріки Збруч і 
Дністер. Польща визнала радянські республіки Україну та 
Білорусь (ст. 2 договору). Обидві сторони зобов’язувались 
гарантувати  повну  пошану  державного  суверенітету  ін-
шої  сторони  й  утримуватись  від  будь-якого  втручання  у 
внутрішні  справи,  створити належні  умови для  вільного 
культурно-національного розвитку національних меншин 
(ст.  5  договору).  Росія  зобов’язувалася  сплатити Польщі 
30 млн  карбованців  за  її  участь  у  господарському житті 
царської Росії та повернути культурні цінності, вивезені з 
польських земель [12].

Як  бачимо,  Ризький мирний  договір  для Польщі  був 
вигідним.  Він  означав  збереження  її  незалежності,  під-
несення гідності нації, закріпив за нею великі території з 
непольським населенням. Водночас Ризький мирний до-
говір став підставою для клопотання Польщі перед між-
народними організаціями щодо визнання прав Польщі на 
Східну Галичину й Волинь. Як  уже  зазначалось,  західні 
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повіти Волині, що раніше входили до складу царської Ро-
сії, також увійшли до складу Польщі. Усі ці землі отрима-
ли в історичній літературі назву Західної України [13, с. 8].  
Безсумнівно,  Ризький  мирний  договір  був  великою  по-
разкою для української дипломатії та узаконив окупацію 
її територій з боку Польщі проти волі українського народу.

У  підсумку  26  вересня  1922  р.  польський  парламент 
ухвалив  Закон  про  принципи  загального  воєводського 
самоврядування,  зокрема Львівського,  Тернопільського  і 
Станіславського воєводств, за яким українцям надавалась 
автономія. Завдяки цьому закону Рада Послів визнала 14 
березня 1923 р. суверенні права Польщі на Східну Гали-
чину [14, с. 6].

Досить актуальним і знаковим сьогодні є питання фор-
ми державного устрою тогочасної Польщі, коли представ-
ники різних політичних позицій мали власне розуміння не 
лише перебування України в складі Польщі, а й майбут-
нього  самої Польщі.  Так,  прихильником  російського  ва-
ріанту виступав Польський національний комітет  (Polski 
Komitet Narodowy, далі – ПНК), який було створено в лис-
топаді 1914 р. у Варшаві  (з половини 1915 р. діяв у Пе-
тербурзі) під керівництвом Р. Дмовського (1864–1939 рр.),  
одного із засновників  і керівників Національно-демокра-
тичної  партії,  письменника-публіциста,  політичного  су-
противника Ю. Пілсудського. ПНК опублікував відозву до 
польського населення, у якій говорилось: «Перед народом 
постало лише одне завдання: розгром зловісної могутнос-
ті Німеччини та об’єднання Польщі під скіпетром росій-
ського монарха»  [15,  с. 4]. ПНК мав на меті стати пред-
ставницьким  органом  усіх  поляків,  тому  відразу  почав 
створювати  польські  військові  відділи.  Проте  царський 
уряд припинив цю діяльність, почавши мобілізацію поля-
ків до російської армії.

Прихильником поміркованого федералізму був громад-
ський діяч Б. Лімановський, який вбачав майбутнє в роз-
робці ідеї федерації народів: «вільних із вільними», «рів-
них із рівними». Він говорив: «Поляки, українці, білоруси, 
литовці вільним і загальним голосуванням визначаться, чи 
жити їм у федеративній державі, чи відокремитись кордо-
нами» [16, с. 28]. Серед федералістів виділяється постать 
Т.  Голувка  (1899–1933  рр.),  який  виступав  проти  війни 
Польщі із ЗУНР, у якій він бачив намагання поляків повер-
нути свої маєтки. На його думку, Польща значно виграла 
б, якби Україна була незалежною державою: «Україна тоді 
б шукала союзу з Польщею, а не з Росією» [16, с. 29]. Ці 
слова є актуальними й нині, коли територіальна цілісність 
і незалежність України перебуває під загрозою, коли Ро-
сійська Федерація фактично розпочатими, проте офіційно 
не проголошеними воєнними діями хоче захопити більшу 
частину території України.

Отже,  завершилось  формування  території  Польської 
держави. Професор Б. Тищик  слушно  зауважує:  «Націо-
нально-державна ідея в Польщі, незважаючи на різне ба-
чення майбутньої Польщі всілякими політичними силами 
й організаціями, у підсумку стала основним об’єднавчим 
чинником, домінуючою над політичними амбіціями осіб 
та угрупувань» [17, с. 189]. Цього, на жаль, бракує Україні.

Гортаючи  сторінки  історії,  ми  повинні  брати  уроки 
відродження  й  державотворення  Польщі  після  Першої 
світової війни 1914 р., відкинувши різні політичні та осо-
бисті  амбіції.  Адже,  згуртувавшись  навколо Начальника 
Польської  держави  Ю.  Пілсудського,  наділеного  майже 
диктаторськими повноваженнями щодо використання ба-
гатосторонньої допомоги Франції та інших держав-пере-
можниць  у Першій  світовій  війні,  польська  національна 
еліта  виявила  гідну  подиву  наполегливість,  гнучкість  і 
винахідливість,  щоб  здобути  контроль  над  максимально 
можливою територією.

Що стосується розвитку форм земельної власності, то 
в  цей  період  у  Галичині  переважала  приватна  земельна 
власність. Велике приватне, державне й церковне земле-

володіння  в  Галичині  становило  43,9%  загальної  площі. 
Водночас  у  краї  було  близько  мільйона  дрібних  селян-
ських господарств, приречених на розорення. Тому перед 
польською владою постала необхідність  здійснити певні 
практичні дії щодо вирішення земельних питань, резуль-
татом яких стали закони про земельну реформу (1919 р., 
1920 р. та 1921 р.), яку польські політичні кола розглядали 
як національно-політичну проблему.

Саме тому, з огляду на таку ситуацію, 10 липня 1919 р. 
польський  Сейм  схвалив  Закон  «Основи  земельної  ре-
форми»,  що  передбачав  примусове  вилучення  лишків 
поміщицьких  земель,  площа  яких  перевищувала  60–180 
га, з наступним їх продажем селянам шляхом парцеляції. 
Однак цей закон фактично не було реалізовано через кон-
флікти між землевласниками та безземельними селянами. 
Тому  15  липня  1920  р.  Сейм  приймає  новий  закон  про 
земельну  реформу,  яким  було  передбачено  створювати 
селянські  господарства площею не більше 15 га шляхом 
парцеляції.  Цим  законом  було  передбачено  здійснювати 
викуп  землі  в  розмірі  50%  їх  вартості.  Проте  цей  закон 
також  не  було  реалізовано.  Лише  після  стабілізації  об-
становки в країні та укладення в березні 1921 р. мирного 
договору з Росією 17 травня 1921 р. Сейм приймає новий 
закон, який заборонив відчуження землі в поміщиків без 
повної компенсації. Наприклад, у таких регіонах, як Захід-
не Полісся й Волинь, дії цього закону були спрямовані на 
зміцнення  прав  поміщиків  на  землю. Парцеляція  земель 
жорстко  контролювалась польською владою. Так,  протя-
гом 1918–1938 рр. у Галичині було парцельовано 800 тис. 
га, проте лише мізерна їх кількість дісталась українським 
селянам [18, с. 24].

Як слушно  зазначає Б. Гудь, панівне ще  за часів Ав-
стро-Угорщини переконання польських правлячих кіл Га-
личини, що з парцеляції великих маєтків «повинна корис-
татись насамперед не руська, а польська дрібна власність», 
цілком збереглося й у відродженій тогочасній Польській 
державі [19, с. 325].

Тому  аграрні  реформи,  проведені  польським  урядом, 
не  ліквідували  безземелля  в  краї.  Лише  частина  помі-
щицьких  земель  підлягала  парцеляції  та  розподілу  між 
селянами. До того ж аграрні реформи мали яскраво вира-
жений шовіністичний характер. Їх головною метою було 
економічне підкорення селянства та колонізація краю ви-
хідцями  з  корінних  польських  земель.  Наприклад,  про-
фесор-економіст С. Грабський у своїх працях послідовно 
популяризував  гасло  «Польська  земля  –  для  поляків! Ні 
одного гектара в українські руки!» З огляду на це він був 
ревним прихильником творення в Східній Галичині та на 
Волині щоразу нових польських колоній [19, с. 326]. Не-
зважаючи на те, що в колонізаційний фонд Східної Гали-
чини, Волині й Західного Полісся було виділено 445 тис. га 
землі, вона майже не була передана українцям. Польська 
влада видала таємний наказ,  яким забороняла продавати 
українським селянам понад 5% поміщицьких земель, що 
за умовами аграрної реформи підлягали викупу [20, с. 45].

Як зауважує І. Дерев’яний, польська влада проводила 
активні асиміляційні процеси, розпочавши так звану по-
літику  осадництва.  Зокрема,  у  Західну  Україну  спрямо-
вували  сім’ї  польських  військових,  переважно  ветеранів 
польсько-української  війни  1918–1919  рр.,  де  їм  надава-
лися землі для створення колоній з усіма соціальними ви-
годами  (забираючи в попередніх власників). Так, станом 
на  1938  р.  було  створено  35  тис.  господарств  осадників 
(найбільше на Тернопільщині й Волині),  яким належало 
12% усіх земельних угідь. Характер польського режиму не 
був демократичним. Головні його ознаки – авторитаризм з 
окупаційними особливостями управління [21].

Отже,  земельні  реформи  не  внесли  докорінних  змін 
у систему землекористування, проте посилили соціальну 
диференціацію.  У  цілому  за  поміщиками,  державою  та 
церквою залишалось близько половини орної землі, майже 
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всі ліси, значна кількість лук. Для багатьох селян реформа 
нічого не змінила. Якщо вони й отримували земельні наді-
ли, то, як правило, малопридатні для обробітку.

Принагідно  необхідно  зазначити,  що  західноукраїн-
ські землі, перебуваючи в різні періоди в складі іноземних 
держав, постійно були об’єктом нещадного колоніального 
гніту. Історики права В. Кульчицький та Б. Тищик зазна-
чають:  «Селянство,  яке  становило  більшу  частину  насе-
лення,  було  переважно  малоземельним  і  безземельним. 
Кожного року збільшувалась заборгованість селян, землі 
яких розпродували за несплачені борги з публічних тор-
гів» [22, с. 327].

Таким чином, основне багатство кожної держави – це її 
земля. В Україні розвиток права власності на землю в істо-
ричному плані відбувався в складних соціально-політичних 
та економічних умовах, у періоди її державності й бездер-
жавності. Історія розпорядилась так, що впродовж дванад-

цяти століть доля Польщі, її народу тісно переплітається з 
долею та розвитком України. Територіальні претензії Поль-
щі до України часто були конфронтаційними або навіть во-
рожими, проте вони не можуть перекреслити те позитивне, 
спільне, що мало місце в розвитку наших народів.

Саме тому в Україні, яка перебуває під загрозою втрати 
своєї незалежності з боку Російської Федерації, необхід-
но на перше місце поставити національно-державницьку 
ідею, незважаючи на різне бачення майбутнього України, 
і ця ідея має стати основним об’єднуючим чинником, від-
кинувши політичні амбіції окремих осіб чи партій, як це 
зробили поляки в 1918 р.

Статтею 14 Конституції України передбачено, що зем-
ля є національним багатством і перебуває під особливою 
охороною  держави. Саме  така  норма Конституції Украї-
ни свідчить про те, що земля є найціннішим, унікальним 
і пріоритетним об’єктом природи та українського народу.
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У статті здійснено теоретичний аналіз юридичної природи права вето, розглянуто історію становлення права, його видів. Досліджено 
сутність та правовий характер повноваження Президента України застосовувати право вето стосовно прийнятих Верховною Радою зако-
нів. Проведено порівняльний аналіз по використанню права вето у інших країнах на прикладах США, Франції, Німеччині та інших держав. 
Запропоновано шляхи щодо вдосконалення законодавства України.

Ключові слова: Президент, право вето, абсолютне вето, суспензивне вето, вибіркове вето, пропозиція Президента до прийнятих 
Верховною Радою України законів.

В статье осуществлен теоретический анализ юридической природы права вето, рассмотрена история становления права, его видов. 
Исследованы сущность и правовой характер полномочий Президента Украины применять право вето в отношении принятых Верховным 
Советом Украины законов. Проведен сравнительный анализ по использованию права вето в других странах на примерах США, Франции, 
Германии и других государств. Предложены пути совершенствования законодательства Украины.

Ключевые слова: Президент, право вето, абсолютное вето, суспензивное вето, выборочное вето, предложение Президента по при-
нятым Верховным Советом Украины законов.

In the article the theoretical analysis of the legal nature of the veto, reviewed the history of becoming law, and its species. The essence and 
legal nature of the President of Ukraine powers concern the veto laws are adopted with Parliament. The comparative analysis gets about the us-
ing of veto in the examples of such countries as US, France, Germany and other countries. Submitted proposal «to mitigate the veto», namely the 
mechanism to overcome it by amending the Constitution concerning the quorum for overriding the veto by Parliament by an absolute majority of 
the constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine MPs to overcome a presidential veto, 50% + 1 vote of MPs. Demonstrated imper-
fect regulation act, which has to execute the President’s veto and Ukraine introduced its proposal to determine the decree of Ukrainian President, 
because it is an act of state and has significant legal consequences. «Decree» design «veto» the president, on the one hand, would contribute 
to the democratization and transparency of public power, as would enable the public to get acquainted with him, and the other – would open 
the opportunity to challenge a decree veto in g the Constitutional Court of Ukraine. The attention is focused on the specific soft he relationship 
between the president and parliament in terms of conflict of subjects of legislative procedure. Proposals for improving the legislation of Ukraine

Key words: president veto, absolute veto, veto Suspenzyvne, selective veto, the President’s proposals to the Verkhovna Rada of Ukraine 
adopted the law.

Актуальність теми. У контексті  здійснення в Україні 
політико-правової реформи важливе місце посідають про-
блеми  удосконалення  роботи  парламенту,  удосконалення 
законодавчого процесу. Сьогодні стає дедалі очевидним, що 
ефективність і дієвість законів залежить від того, наскільки 
є чіткими і узгодженими норми щодо їх ініціювання, роз-
гляду, прийняття. У зв’язку з цим особливого значення на-
буває осмислення участі Президента з точки зору суб’єкта, 
що наділяється широкими повноваженнями у законодавчо-
му процесі та його виключного вправа накладення вето на 
законопроекти. Ще більше актуалізується окреслена тема в 
силу її недостатнього правового регулювання, дискусійнос-
ті у науковому полі. Окремі аспекти науково-теоретичних 
засад  здійснення  законодавчого  процесу  розглядаються  у 
працях  учених-юристів,  а  саме:  А.П.  Зайця, Ю.М.  Биса-
ги,  В.І.  Борденюка,  Г.С.  Журавльової,  В.С.  Журавського,  
О.В.  Зайчука,  Л.Т.  Кривенко,  О.І.  Ющика,  С.Г.  Серьо-
гіної,  Ю.Г.  Барабаша,  О.І.  Костицької,  Я.О.  Берназюка,  
О.В. Скрипнюка, В.Л. Федоренко, Д.М. Бєлова та ін. Потре-
ба в науковому осмисленні і аналізі права президентського 
вето не тільки не втратила своєї актуальності, але і завдя-
ки докорінним змінам, які відбуваються в Україні сьогодні, 
набула якісно нового значення. З огляду на сказане, метою 
статті є з’ясування основних аспектів вдосконалення меха-
нізму взаємодії вищих органів державної влади як напрям 
підвищення ефективності управління інституту президент-
ства в Україні. Для досягнення поставленої мети проаналі-
зуємо основні повноваження Президента у відносинах з ін-
шими інститутами влади та з’ясуємо основні суперечності 
у цій галузі, проведемо порівняльний аналіз реалізації пра-

ва вето в інших країнах. Виклад основного матеріалу. «Вето 
(від лат. Veto – забороняю ) – заборона або призупинення 
верховним органом держави введення в дію постанови за-
конодавчого органу (парламенту або однієї з його палат)» 
[1, с. 70]. Історія становлення права вето пов’язана з зако-
нодавчою діяльністю парламенту Великобританії. Спочат-
ку парламент, звертаючись до короля зі спеціальною пети-
цією, ставив питання про видання конкретного правового 
акту. Якщо король погоджувався з викладеними принципа-
ми в петиції, видавав відповідний акт. На початку XVII ст. 
ця практика булла змінена, і петиції набули значення про-
ектів правових актів, які король міг схвалити чи відхилити, 
але  не  змінити  за  змістом. Відмова  короля  санкціонувати 
схвалений палатами акт обґрунтовувалася певними мірку-
ваннями й отримала назву вето. Воно носило абсолютний 
характер і не передбачало можливості подолання [2, с. 76]. 
Становлення парламентаризму трансформувало розуміння 
вето, і воно набуло характеру повноваження глави держави, 
здійснюваного в умовах поділу влади. Сучасна міжнарод-
на практика з приводу наділення глав держав правом вето 
зводиться  до  того, що  воно  напряму  залежить  від форми 
правління. Так, у президентських республіках глава держа-
ви має сильні повноваження у  законодавчій діяльності. У 
таких державах характерною є складна система подолання 
вето Президента на відміну від парламентських, де ця про-
цедура, як правило, є досить простою. Застосування права 
вето в республіках зі змішаною формою правління напряму 
залежить від конституційно визначених повноважень Пре-
зидента та від партійної конфігурації парламенту. Консти-
туційне право виділяє такі види права вето. 
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Абсолютне  вето  –  існує  формально  у  деяких  держа-
вах,  хоча  на  практиці  не  використовується,  до  прикладу, 
у  Великобританії  і  Бельгії.  Такий  інститут  слід  розгляда-
ти як «резервну могутню зброю глави держави на випадок 
кризових  ситуацій  і  протистояння  різних  політичних  сил»  
[3, с. 101]. До прикладу, Конституція Індії наділяє Президен-
та правом відхиляти такі  законопроекти легіслатур штатів, 
які можуть бути резервовані для його розгляду губернатором 
відповідного штату. З цього приводу Д. Басу відзначає, що 
в  даному  випадку практично не  існує  якого-небудь  засобу, 
що дозволив би подолати вето Президента. Ця прерогатива є 
«одним із засобів здійснення центрального контролю в умо-
вах федерації, що тяжіє до унітарної держави [4, с. 292].

 Суспензивне вето (відкладальне) наділяє главу держа-
ви  правом  повернути  переданий  йому  законопроект  для 
повторного  обговорення  в  парламенті.  Це  вето  долається 
парламентом. Вибіркове  вето найбільш  гнучке  і  тому дає 
можливість главі держави більш цілеспрямовано впливати 
на законодавчий процес. Такими повноваженнями наділе-
ний глава держави у Франції, Мексиці, і він накладає вето не 
в цілому на законопроект, а на його окрему статтю, розділ. 
Відповідно, якщо президент може вибірково накласти вето 
на окремі неприйнятні частини  законопроекту,  то він має 
можливість коригувати законодавчий процес за допомогою 
вірно підібраних взаємних послуг, що підсилює його владу 
порівняно з тими варіантами, в яких право вето накладаєть-
ся на весь законопроект, а не на його частини. «Кишенько-
ве» вето притаманно законодавчій процедурі в США. Пре-
зидент, коли його не влаштовує законопроект, а до перерви 
сесії Конгресу залишається менше 10 днів, може відклас-
ти законопроект («кладе до кишені»), мотивуючи тим, що 
10-денний строк перервано і повертати законопроект немає 
куди, бо Конгрес знаходиться на канікулах. Президентська 
«бездіяльність»  використовує  прогалину  у  законодавстві, 
адже не існує прописаної процедури розв’язання такої си-
туації. Конгрес, повертаючись з канікул, може знов розгля-
нути законопроект, але вже з першої стадіїї, як новий зако-
нопроект. Ст. 106 Конституції України наділяє Президента 
України правом вето щодо прийнятих законів із наступним 
поверненням їх на повторний розгляд. Деякі вчені застосу-
вання Президентом України права вето вважають окремою 
стадією  законодавчого  процесу,  причому  подолання  вето 
відносять до парламентської стадії, а застосування – до по-
запарламентської. Право вето є одним із засобів ефективно-
го впливу президента на законодавчий процес, в результаті 
використання якого він стає активним учасником процесу 
прийняття  законів.  На  наш  погляд,  доцільно  розглядати 
«право  вето»  як  передбачену  Конституцією  можливість 
Президента України  відмовитись  від  підписання  і,  як  на-
слідок, оприлюднення закону. Аналіз наукової літератури у 
сфері законотворчого процесу підтверджує факт декількох 
підходів до розуміння «права вето» і його природи. На дум-
ку С.Г. Серьогіної, право вето разом з правом законодавчої 
ініціативи глави держави, повноваженнями щодо підписан-
ня  та  обнародування  законів,  а  також  правом  призначати 
всеукраїнський  референдум  відноситься  до  компетенції 
Президента України у сфері законодавчої діяльності [5, с. 
218]. До цієї думки схиляється  і  І.О. Костицька [6, с. 48]. 
«Право вето є правозастосовчим актом глави держави», – 
стверджує В.Л. Федоренко [7, с. 62]. Автор розділяє думку 
Д.В. Мазура, який вважає, що документальне оформлення 
права  вето  не  є  актом  правотворчості,  оскільки  не  вста-
новлює, не змінює і не скасовує норми права, однак є най-
важливішою частиною законотворчого процесу [8, с. 108].  
Слід зазначити, що не у всіх країнах за главою держави ви-
знається таке право. У ФРН президент такого права не має, 
і він зобов’язаний ухвалити всі закони, прийняті парламен-
том і представлені йому на підпис канцлером, що очолює 
уряд [9, с. 111]. Конституція Іспанії визначає лише термін 
промульгації законів королем, а права вето не передбачає. 
На сьогодні, зважаючи на політичну ситуацію, право вето 

відмінено в Іспанії, Швеції, Японії, Австрії, Вірменії, Бур-
кіна-Фасо та інших державах. Водночас слід звернути увагу 
на те, що практика застосування права вето не піддається 
однозначній  оцінці.  Якщо  взяти  до  розгляду  реалізацію 
Президентом України  права  вето  на  прийняті Верховною 
Радою закони, яка склалася в умовах дії нової Конституції 
України, то протягом року після її прийняття були вотовані 
42 закони. Статистика роботи Верховної Ради 3-го скликан-
ня за період з початку своєї роботи (травень 1998 р.) до 23 
березня 2001 р. наводить такі дані: парламентом повторно 
розглядались  188  законів,  стосовно  яких  було  накладено 
вето,  а подолано вето було всього 14 разів. При цьому за 
цей період парламентом ухвалено 789 законів. Згідно з ба-
лансом  розгляду  законопроектів  Верховною  Радою Укра-
їни 3-го скликання, у зв’язку з вето Президента повторно 
розглянуто і введено в дію 233 законопроекти, а повторно 
не прийнято 63 законопроекти. Перейшло на наступне чи-
тання 49 законопроектів [10, с. 12]. Отже, вето накладалося 
в зазначений період майже на кожен четвертий прийнятий 
парламентом  закон  і  долалося,  відповідно, ще  рідше. Ко-
лишній  постійний  представник  Президента  у  Верховній 
Раді, народний депутат Р. Безсмертний доводив, що причи-
ною 70% вето, накладених Президентом, є невідповідний 
рівень законів з правової точки зору, але таке трапляється 
не завжди, мають місце і інші причини вотування законів. 
Як  стверджує  О.  Баталов,  на  його  частоту  застосування 
права  вето  впливають  електоральний цикл  та  висока під-
тримка президента у парламенті. Так, президент, який має 
більшість у парламенті, накладає незначну кількість вето, 
тоді як політично «слабкий» президент має достатньо ви-
сокий рівень вотування законопроектів [11]. Проведемо по-
рівняльний аналіз по використанню права вето у інших кра-
їнах. Практичний досвід у цій сфері належить Сполученим 
Штатам. Середньорічні цифри показують реалізацію права 
вето серед тих американських президентів, які користува-
лися цим правом у  великих масштабах: Т. Рузвельт  –  53, 
Г. Трумен – 31, Д. Ейзенхауер – 36. Причому ці показники 
приходяться в середньому на 700  і більше законів. Як за-
значив В.М. Шаповал,  накладення  вето на прийняті Кон-
гресом  законопроекти  –  це  двостороння  зброя,  надмірне 
використання  якої  може  спричинити  не  лише  політичну 
кризу, а й порушити баланс між гілками влади, органами, 
що їх уособлюють [12, с. 80]. Одержані дані свідчать, що 
Рузвельт посідає перше місце по використанню ним права 
вето. Істотним є той факт, що жоден президент другої поло-
вини нинішнього століття не повторив його практику. Піс-
ля прийняття нової Конституції України друге місце після  
Ф. Рузульта посідав український Президент (42 вето). Якщо 
дані  порівняння  робити,  враховуючи  різницю  у  кількості 
законів, що приймаються щорічно конгресом і українським 
парламентом,  то перше місце буде визначатися  за нашою 
практикою. Конституція 1996 р. ускладнила процес подо-
лання парламентом вето Президента, встановивши норму, 
за якою подолання вето Президента забезпечується не менш 
ніж 2/3 голосів від конституційного складу депутатів. Вра-
ховуючи те, що сьогодні кількість депутатів дещо менша, 
ніж передбачено Конституцією, бо не у всіх округах обрані 
депутати, та не усі вони працюють на засіданнях з тих чи 
інших причин, складається ситуація «зверхності інституту 
Президента над законодавчим органом», що суперечить ст. 
75 Конституції України. На наше переконання, деякі поло-
ження  Конституції  щодо  законодавчої  процедури  нераці-
ональні і мають бути змінені або уточнені, як, наприклад, 
необхідність подолання президентського вето на закон дво-
ма третинами від конституційного складу Верховної Ради, 
особливо враховуючи право Президента права на звернен-
ня до Конституційного Суду. На нашу думку, цю проблему 
можна вирішити через «пом’якшення вето»,  а  саме меха-
нізм  подолання  президентського  вето  потребує  внесення 
змін до Конституції стосовно кворуму для подолання вето 
парламентом.  Нам  вважається  правильним  встановлення 
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абсолютної більшості від конституційного складу депута-
тів Верховної Ради України для подолання президентського 
вето, тобто 50% + 1 голос парламентарів. Внесення змін до 
Конституції України необхідне, адже за умови політично-
го протистояння Президента й коаліційної більшості глава 
держави може блокувати законодавчу діяльність парламен-
ту, маючи підтримку понад 1/3 парламентарів.

Візьмемо  до  прикладу  Францію.  Враховуючи  те,  що 
французька Конституція  1946  р.  скоротила повноваження 
парламенту, розширивши  їх для Президента  і уряду, вона 
дуже лояльно вирішує питання вотування. За ст. 10 Консти-
туції Франції Президент має обнародувати закони протягом 
15 днів. До закінчення цього терміну президент може ви-
магати від парламенту нового обговорення закону чи його 
статей, у чому йому не може бути відмовлено. Ніяких ін-
ших вимог у законі не передбачено, а правила щодо необ-
хідності певного кворуму для подолання вето президента 
на  прийняття  парламентом  законів  відсутні. Майже  за  30 
років після затвердження Конституції були лише два випад-
ки,  коли  президент Франції  зажадав  повторного  розгляду 
прийнятого парламентом закону. 

Така кількість депутатів успішно долає вето у Болгарії, 
Румунії, Македонії, Нігерії, Перу, Болгарії, Тайвані; 2/3 го-
лосів депутатів для подолання вето вимагають основні за-
кони Білорусії, Казахстану, Росії  [13]. Президентське вето 
є важливим державно-правовим  інструментом,  і, безпере-
чно, мають рацію ті, хто підкреслює його необхідність для 
ефективної дії механізму стримувань і противаг, який має 
забезпечити ефективний захист своєї компетенції як парла-
ментом, так і Президентом. Досвід засвідчує, що не завжди 
інститут президентського  вето  відповідає правовому при-
значенню. Інколи вето виступає інструментом протистоян-
ня глави держави діям Верховної Ради. Саме з цього при-
воду Верховна Рада України звернулася до Президента 15 
серпня 1997 р. Ми пригадуємо ситуацію, коли Верховною 
Радою України було двічі подолано вето, що наклав Пре-
зидент на Закон «Про місцеві державні адміністрації». Такі 
дії Президента створюють небезпечний прецедент невико-
нання гарантом Конституції та її норм. І ми погоджуємося 
з  думкою Л. Кривенко, що «парламент,  який конституйо-
ваний єдиним законодавчим органом, фактично зводиться 
лише до становища законообговорюючого органу, оскільки 
формалізовані результати його діяльності просто перекрес-
люються, трансформуючись у юридичне ніщо» [14, с. 37]. 
Подібну  ситуацію  Конституція  України  не  регулює,  вона 
не містить правил, які б визначали наслідки в разі недодер-
жання  главою  держави  конституційного  припису.  Ст.  104 
Конституції  України  1978  р.  передбачала,  що  Президент 
зобов’язаний  підписати  вотований  ним  закон  у  разі  його 
прийняття парламентом при повторному розгляді більшіс-
тю голосів від фактичної кількості народних депутатів, по-
вноваження  яких  визнано  і  не  призупинено достроково  в 
порядку, встановленому законом. В Україні і після повтор-
ного прийняття закону підпис Президента необхідний, що 
значно ускладнює його прийняття.

Не можна не погодитись з О.М. Мудрою, що прийняття 
якісного закону вимагає насамперед взаємодії  і співробіт-
ництва всіх учасників законодавчого процесу. Адже конф-
ронтація між ними призводить до гальмування останнього, 
прийняття таких законодавчих актів, які, набравши чиннос-
ті, одразу потребують змін. Тому слід ввести в дію принцип 
стримувань і противаг, узгодити дії всіх гілок влади, перед-
бачити правила їх взаємодії [15, с. 11]. 

У світовій практиці також успішно врегульовується та-
кий момент.  Згідно  з  американською Конституцією,  зако-
нопроект, вотований президентом, у разі його повторного 
прийняття  двома  третинами  голосів  обох  палат Конгресу 
стає законом і підпису президента на цій стадії законодав-
чого процесу не вимагає. 

Наступною  проблемою,  яка  виникає  при  підписан-
ні  законів  президентом,  є  строки  повернення  законів  до 

парламенту  для  повторного  розгляду.  Наша  законодавча 
практика пам’ятає, як Закон України «Про зупинення спа-
ду  сільськогосподарського  виробництва  і  продовольчого 
забезпечення країни» було повернуто через 21 день, тобто 
із запізненням на шість днів, Закон «Про Рахункову палату 
Верховної Ради України» – через 18 днів, Закон «Про дер-
жавні  гарантії  відновлення  заощаджень  громадян Украї-
ни» – через 20 днів. Такі дії Президента  засвідчують не 
лише  порушення  законодавства,  але  і  принижують  роль 
Конституції України.

Інститут  вето  в  будь-якій  з  його  форм,  на  думку  
О.Н. Ярмиша та О.М. Коломієць, не можна вважати демо-
кратичним,  бо  він  ставить  діяльність  виборного  органу  – 
парламенту – в залежність від одноосібно глави держави, 
за яким завжди стоять певні політичні сили [16, c. 102]. У 
науковому  колі  існують  різні  погляди  щодо  природи  до-
кументу, яким оформляється рішення Президента України 
про застосування права вето щодо прийнятих законів Укра-
їни. Негативним фактом правової регламентації процедури 
вето є те, що жоден законодавчий акт України не встанов-
лює юридичної форми акту-документу, яким оформлюєть-
ся вето Президента. Так, при прийнятті рішення Конститу-
ційний Суд України у справі за конституційним поданням 
73  народних  депутатів  стосовно  прийнятого  Верховною 
Радою  України  Закону  «Про  внесення  змін  до  статті  98 
Конституції  України»  розгорілася  масштабна  дискусія  з 
приводу  права  вето Президента. Мали  місце  такі  позиції 
учасників дискусії:  «вето Президента України  є  актом-ді-
єю, прийняття якого не вимагає подальшого закріплення в 
акті-документі», «вето Президента не є актом Президента 
України, а тому не може бути предметом оцінки Конститу-
ційного Суду України», «вето є правом (можливістю) Пре-
зидента України повернути закон парламенту для повтор-
ного  розгляду;  це  право  здійснюється  шляхом  прийняття 
певного акту або шляхом письмового повідомлення (листа) 
про повернення закону для повторного розгляду з відповід-
ними  пропозиціями»,  «акт  Президента  України щодо  на-
кладення вето на закон має ознаки такого правового акта, 
як  застосування права»; «пропозиції Президента України, 
по-перше, за змістом є правовою формою здійснення права 
вето, по-друге, формою волевиявлення глави держави, по-
третє – правовим актом, що тягне відповідні юридичні на-
слідки» [17, с. 72]. Розвиваючи думку українських учених 
(С.Серьогіної, Ю.Тодики, В.Яворського), автор наголошує 
на  тому,  що  вето  Президента  України  необхідно  оформ-
лювати указом глави Української держави, оскільки воно є 
актом державної влади та має суттєві юридичні наслідки. 
«Указне»  оформлення  «вето»  президента,  з  одного  боку, 
сприяло  б  демократизації  та  відкритості  публічної  влади, 
оскільки дало б змогу широкій громадськості ознайомитись 
з ним, а з іншого – відкрило б можливість опротестовувати 
указ про накладення вето в Конституційному Суді Україні. 
Більш того, такий указ повинен публікуватися в офіційних 
виданнях, що дало б змогу широкій громадськості ознайо-
митись із його змістом та сприяло більшій відкритості вла-
ди і демократизації українського суспільства. 

Висновки. Пропозиції Президента України до прийня-
того Верховною Радою України закону мають несамостій-
ний характер,  так як вони видаються лише на прийнятий 
закон парламентом; відкритий характер – розглядаються  і 
оголошуються на засіданні парламенту; та тягнуть за собою 
можливість парламенту їх не враховувати так само як і при-
йняти в цілому. На нашу думку, застосування Президентом 
права вето на прийнятий закон не повинно бути самоціллю, 
а лише інструментом підвищення якості того чи іншого за-
кону, причому потрібно, щоб дана процедура гармоніювала 
з конституційним статусом Верховної Ради України. Ураху-
вавши вищенаведені моменти ми зможемо уникнути про-
тистояння між парламентом і Президентом у питаннях за-
конотворення, цим самим підвищиться авторитет цих двох 
інститутів.
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Статтю присвячено висвітленню особливостей юридичної техніки розпорядчих актів. Визначено поняття, сутність і значення розпо-
рядчих актів в системі актів правозастосування. Розкрито зміст юридико-технічної будови розпорядчих актів на прикладі практики роботи 
Господарського суду Закарпатської області.

Ключові слова: юридична техніка, розпорядчий акт, акт правозастосування, господарські відносини.

Статья посвящена рассмотрению особенностей юридической техники распорядительных актов. Определены понятие, сущность и 
значение распорядительных актов в системе актов правоприменения. Раскрыто содержание юридико-технического строения распоря-
дительных актов на примере практики работы Хозяйственного суда Закарпатской области.

Ключевые слова: юридическая техника, распорядительный акт, акт правоприменения, хозяйственные отношения.

The article is devoted to coverage of legal technology features of administrative acts. The concept, essence and significance of regulatory 
acts in the system acts enforcement. The content of legal and technical structure of administrative acts by the example of the practice of the 
Economic Court of the Transcarpathian region. Regulatory acts in the system of enforcement acts are central because they have enormous pol-
itical and economic value (in this case we are talking about the use of regulations at all levels of the state apparatus). Regulatory acts primarily 
characterize the power relations within the state mechanism to ensure coherence of internal and external cooperation within the entire system 
of state and reflecting the specific relationships between entities that are endowed with powers legally regulated, and the servants who have a 
a system of obligations to the will of the first conquest and compliance issues. In legal literature almost no independent research, which provide 
a definition of administrative acts, describing their nature and essence. In our opinion, the answers to these questions can be provided only if a 
comprehensive research institute of law and its legal documents. Administrative act is a certain official document that establishes the imperious 
dictates authorized entity apply and which is subject to aimed at strict implementation of its requirements on the part of recipients, in order to 
establish some order and stability in the managerial relationship.

Key words: act of law, administrative act, act of enforcement, economic relations.
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Актуальність теми. Сучасний розвиток практики пра-
возастосування в Україні, з однієї сторони, вимагає неухиль-
ного дотримання певної сукупності обов’язкових вимог, які 
висуваються до професійної діяльності суб’єктів, а з іншої – 
потребує  чіткого  підпорядкування  змісту  і  структури  актів 
правозастосування правилам юридичної техніки, що визна-
чає  юридико-технічну  досконалість  самих  документів  та 
професіоналізм діяльності суб’єктів правозастосування. 

Юридична техніка як самостійна юридична категорія 
характеризується рисами багатоаспектності, що залежить 
перш за все від специфіки самого юридичного документу 
(його різновиду, місця в інституті застосування права, по-
вноважень суб’єкту, який приймає документ, тощо), в яко-
му ці правила юридичної техніки знаходять своє втілення 
у вигляді форми, змісту, структури та реквізитів акту. За-
значені аспекти обумовлюють складність та багатопрояв-
ний характер юридичної техніки актів правозастосування, 
що зумовлює необхідність подальшого дослідження дано-
го питання на прикладах їх окремих різновидів. 

Актуальність та наукова необхідність дослідження пи-
тання юридичної  техніки  розпорядчих  актів  правозасто-
сування полягає у тому, що переважна більшість наукових 
джерел вивчають питання юридичної техніки лише в кон-
тексті інституту методико-рекомендаційного забезпечення 
процесу  розробки  та  експертизи  юридичних  документів 
(переважно  нормативно-правових  актів),  що  не  відобра-
жає характерних особливостей актів правозастосування та 
їх різновидів. Окрім того, наукове дослідження інституту 
юридичної техніки як сукупності певних правил  і вимог 
здебільшого має вузькопрофільний характер  і стосується 
вивчення проблем сутності, призначення та застосування 
правил юридичної техніки з метою побудови нормативно-
правових  актів.  Тому  на  сьогодні,  наукове  дослідження 
феномену юридичної техніки розпорядчих актів в рамках 
інституту  правозастосування  має  принципове  значення 
для юридичної науки та практики.

Саме  тому,  автори  статті  ставлять  за мету  розкрити 
природу, сутність і з’ясувати особливості юридичної тех-
ніки розпорядчих актів.

Окремі аспекти зазначеного питання були предметом 
досліджень ряду вітчизняних та закордонних вчених, зо-
крема, Н.Д. Абдуллаєва, С.С. Алексєєва, С.О. Боголюбова, 
Л.М. Бойко, І.Л. Брауде, М.О. Голодного, Б.В. Дрейшева, 
Ж.О. Дзейко, О.Л. Копиленка, С.Л. Лисенкова, С. П. Крав-
ченка, О.Р. Михайленка, О.Г. Мурашина, О.В. Фандалюка, 
Р.О. Халфіної, Ю.С. Шемшученка та інших науковців.

Виклад основного матеріалу. Створення нормативно-
правових  актів,  які  базуються  на  засадах  законності,  об-
ґрунтованості, повноти правового регулювання та юриди-
ко-технічної досконалості, не може повністю забезпечити 
повноту та належний рівень реалізації їх вимог без наявнос-
ті відповідної системи правил юридичної техніки розпоряд-
чих актів, що базуються на наукових засадах формування та 
застосування. Система юридичної техніки нормативно-пра-
вових актів та актів правозастосування має складати єди-
ний комплекс взаємопов’язаних правил, а також відобража-
ти власні своєрідні особливості юридико-технічної будови 
актів правозастосування (розпорядчих актів). 

Розпорядчі  акти  в  системі  актів  правозастосування 
займають центральне місце, оскільки вони володіють ве-
личезним  політичним  та  економічним  значенням  (мова 
в  даному  випадку  йде  про  використання  даних  актів  на 
всіх  рівнях  апарату  держави).  Розпорядчі  акти  перш  за 
все характеризують владні відносини в межах механізму 
держави, що забезпечують злагодженість внутрішньої та 
зовнішньої взаємодії в рамках всієї системи органів дер-
жавної  влади  та  відображають  специфіку  відносин  між 
суб’єктами, які наділені юридично регламентованими по-
вноваженнями,  та  підвладні,  котрі мають  певну  систему 
обов’язків щодо підкорення волевиявленню перших й ви-
конання їх вимог [1, с. 104]. 

Документальний масив, який формується в результаті 
правозастосовчої діяльності та призначений надати певної 
форми владному велінню (розпорядженню), характеризу-
ється рядом специфічних ознак (рис), що виокремлюють 
розпорядчі  акти  серед  системи  інших  актів  правозасто-
сування.  Розпорядчі  акти  складають  певний  специфіч-
ний самостійний комплекс юридичних документів,  яким 
притаманні  індивідуальні риси. Саме  з’ясування цих ха-
рактерних рис надасть змогу сформувати певне уявлення 
про юридико-технічну природу розпорядчих актів. Серед 
характерних  ознак  розпорядчих  актів можливо  виділити 
наступні:

• по-перше, розпорядчі рішення реалізують принципи 
і функції владно-управлінської діяльності, змістом якої є 
специфічна сукупність управлінських відносин, що закрі-
плюються у формі владних (вольових) рішень;

•  по-друге,  в  актах  застосування  норм  права  розпо-
рядчого характеру реалізується компетенція уповноваже-
ного суб’єкта, який наділений певним комплексом прав і 
обов’язків щодо  побудови  відносин  із  підвладними  осо-
бами та реалізації закріплених функцій;

•  по-третє,  законність  розпорядчого  акту  залежить 
від  обсягу  та  змісту  державно-владних  повноважень  у 
суб’єкта, який його приймає, що обумовлює дієвість, по-
вноту та ефективність самого документу;

•  по-четверте,  зміст  діяльності  щодо  прийняття  роз-
порядчого  акту  характеризується  особливим  станом  вза-
ємовідносин  (владних  відносин)  між  суб’єктами  та  пе-
редбачає  можливість  одностороннього  волевиявлення 
суб’єктів, які приймають акт;

•  по-п’яте,  розпорядчі  рішення  (акти)  мають  індиві-
дуально-конкретний характер, націлений на виникнення, 
зміну  або  припинення  суб’єктивних  прав  і  обов’язків  у 
посадових осіб, державних органів та окремих громадян. 
Тим самим в ньому програмується і юридичними засоба-
ми визначається поведінка конкретних суб’єктів управлін-
ських відносин [2, с. 25–30].

Використовуючи загальний науковий підхід до харак-
теристики  змісту  діяльності  суб’єкту  правозастосуван-
ня,  відповідність  розпорядчого  акту  вказаним  ознакам 
та найбільш повне втілення цих рис у змісті документів, 
можливо визначити як результат інтелектуальної, творчої 
роботи уповноважених осіб, спрямованої на забезпечення 
найбільш повного відображення індивідуального рішення 
(веління,  розпорядження),  яке  сформоване  у  свідомості 
суб’єкта правозастосування, шляхом  трансформації  його 
у зміст юридичного документу. 

Вказане  відображення  забезпечується  саме  за  допо-
могою  індивідуальної  комбінації  таких  загальних  еле-
ментів  акту  правозастосування,  як  зміст,  структура  та 
сукупність  реквізитів  документа.  Проте  формування 
розпорядчого  акту  є  не  лише  проявом  індивідуальної 
волі  уповноваженого  суб’єкта  в  тій  або  іншій  ситуації, 
але  є  формою  діяльності,  що  відповідає  певним  вимо-
гам  (правилам)  підготовки  документа,  документообігу 
та  критеріям,  які  висуваються  до  самого  документу  і  в 
класичному розумінні охоплюється поняттям «юридична 
техніка». Отже,  на  нашу думку,  якість  та юридико-тех-
нічна досконалість акту правозастосування (в тому числі 
і розпорядчого акту) залежать від трьох самостійних бло-
ків (аспектів):

– по-перше, від фахової підготовки, професійності та 
досвіду роботи суб’єкту правозастосування (уповноваже-
ного суб’єкта);

– по-друге,  від відповідності роботи суб’єктів право-
застосування правилам створення документу та докумен-
тообігу;

–  по-третє,  від  відповідності  акту  правозастосування 
вимогам юридичної техніки.

Саме  третій  критерій  має  узагальнююче  значення, 
оскільки  надає  змогу  визначити  якість  роботи  суб’єкту 
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правозастосування,  сприяє  формуванню  всієї  системи 
актів правозастосування, що відповідають єдиним крите-
ріям стилістики викладення, змістової побудови, застосу-
ванню ділового стилю мовлення тощо, та є критерієм для 
визначення юридико-технічної досконалості проекту акту 
правозастосування в рамках інститутів правової експерти-
зи, погодження та візування.

В юридичній літературі ХХ ст. та сьогодення неодно-
разово піднімалося питання про величезне значення пра-
возастосування,  яке надає  змогу максимально наблизити 
зміст правових приписів до реального життя (життєдіяль-
ності суспільства та окремих громадян), а отже, наявність 
юридичних  помилок  в  процесі  правозастосування  та  у 
змісті  актів  застосування  норм  права  негативно  впливає 
на  ефективність  дії  правової  норми  та  її  адекватне  (від-
повідно  до  волевиявлення  правотворця)  втілення  у жит-
тя. Аналізуючи проблематику реалізації права, Л.С. Явич 
справедливо  зазначає  про  те, що  право  нічого  собою не 
являє, якщо його положення не отримують своєї реалізації 
в діяльності людей та їх організацій, у суспільних відно-
синах. Неможливо  зрозуміти  право,  якщо не  зважати  на 
механізм його реалізації в житті суспільства [3, с. 201]. 

В умовах соціальної трансформації суспільства, прове-
дення правової реформи та оновлення законодавчої бази, 
у наукових колах з новою силою піднімається питання про 
значення правозастосування на сучасному етапі розвитку 
України та реформування суспільних інститутів. О. Пунь-
ко абсолютно справедливо відзначає, що «правова рефор-
ма,  яка  проводиться  в  Україні,  потребує  удосконалення 
правової системи в цілому  і правозастосовчої діяльності 
зокрема.  Ефективність  правоперетворень  знаходиться  у 
прямій  залежності  від  якості  застосування  нормативно-
правових приписів» [4, с. 110]. Саме якість правозастосу-
вання залежить від досвіду та рівня професійної підготов-
леності  суб’єктів  правозастосування, що  відображається 
(втілюється)  у  юридико-технічних  властивостях  самого 
акту  правозастосування,  який  несе  інформаційне  наван-
таження для відповідних адресатів вказаного документу. 

Продовжуючи  думку  О.  Пунько,  інший  вітчизняний 
вчений О. Павлишин зазначає, що швидке прийняття пра-
вильного,  обґрунтованого  правозастосовчого  рішення  є 
показником  ефективності  функціонування  всієї  правової 
системи [5, с. 23]. Високий рівень втіленості вказаних рис 
розпорядчого  рішення  в  самому юридичному  документі 
залежить  від  певної  творчої,  інтелектуальної  діяльності 
уповноважених суб’єктів, що має активну форму розумо-
вого процесу та втілюється у змісті та структурі акту пра-
возастосування. Змістом такого процесу є надання  (фор-
мування) певної специфічної юридичної форми [6, с. 520]. 

В юридичних  джерелах можна  знайти  досить  значне 
коло дискусійних аспектів щодо розуміння самого проце-
су (процедури) створення та поширення акту правозасто-
сування, який має розпорядчий характер. Вивчення даної 
проблеми надасть змогу встановити процесуальні особли-
вості використання та втілення правил юридичної техніки 
у  змісті  розпорядчих  актів  правозастосування.  Так,  про-
цес правозастосування характеризується як певна проце-
дура,  яка  складається  з  стадій  встановлення  фактичних 
обставин справи, їх юридичної кваліфікації та прийняття 
відповідного рішення по справі [7, с. 485]; як сукупність 
стадій, що завершується виробленням рішення по справі 
у  вигляді  акту  правозастосування  –  різновиду  індивіду-
ального акта владного характеру, який встановлює права 
і обов’язки конкретного суб’єкту даного правовідношення 
[8,  с.  214–221];  як  сукупність  стадій щодо  встановлення 
фактичних обставин справи; стадія юридичної кваліфіка-
ції справи; стадія прийняття рішення по справі та його ви-
конання [9, с. 284]. 

В  цілому  погоджуючись  із  процесуальними  основа-
ми  створення  актів  правозастосування,  варто  зазначити 
про  те, що кожна  стадія процесу правозастосування має 

в  собі  інтелектуальний,  творчий  зміст,  яка  визначає  спе-
цифіку усвідомлення уповноваженим суб’єктом обставин 
справи та подальше юридико-технічне оформлення воле-
виявлення суб’єкту правозастосування у вигляді юридич-
ного  документу.  Тому  на  кожній  стадії  правозастосуван-
ня, незалежно від їх теоретичного розподілу за кількістю 
та  послідовністю,  суб’єкт  правозастосування,  застосо-
вуючи  правила  юридичної  техніки,  вивчає,  досліджує, 
аналізує  фактичну  життєву  ситуацію  та  розробляє  акт 
правозастосування,  який  є  формою  зовнішнього  прояву 
свідомості суб’єкта та характеризує рівень його юридико-
технічної  обізнаності. Як  стверджує вітчизняний вчений  
О.В.  Фандалюк,  процес  правозастосування  являє  со-
бою «гармонічне поєднання розуму  і  волі,  де  свідомість 
служить  перетворювачем  інформаційної  енергії  право-
вих норм  і відомостей про фактичні обставини справи у 
вольову  енергію  правозастосовця,  а  в  подальшому  –  ін-
формаційної  енергії  в  предметну  практичну  діяльність 
суб’єктів» [10, с. 15]. 

Продовжуючи  зазначену  думку  вченого,  можна  за-
значити,  що  процесуальний  порядок  створення  розпо-
рядчого  акту характеризується  специфічним проявом  ін-
телектуальної роботи суб’єкту, який наділений владними 
повноваженнями  щодо  вивчення  недоліків  в  управлінні 
підвладними, вироблення певного уявлення щодо шляхів 
подолання  невпорядкованості  у  діях  підвладних,  транс-
формація його у зміст та форму розпорядчого рішення з 
метою максимального досягнення задуманого соціально-
го ефекту.

З іншої сторони, сутність, природа та юридико-технічні 
особливості актів правозастосування, в тому числі і розпо-
рядчих актів, в юридичній літературі розглядається не лише 
в  контексті  процесуальних  аспектів  діяльності  уповнова-
женого суб’єкту, але й в контексті наукового дослідження 
поняття та ознак актів застосування норм права. Провідні 
вітчизняні  та  іноземні  вчені,  надаючи  власні  визначення 
поняттю «акт правозастосування», виокремлюють його ін-
дивідуальні юридико-технічні характеристики, а саме: його 
письмовий  або усний характер, що регламентує чітко  ви-
значені  права  та  обов’язки  суб’єктів  [7,  с.  488];  докумен-
тальну форму вираження, змістом якої є офіційне вольове 
веління (рішення) по юридичній справі, що прийняте упо-
вноваженим органом на підставі діючих правових норм по 
відношенню  до  певних  осіб  та  конкретних  життєвих  си-
туацій  [11,  с.  252–253];  націленість  акту  на  встановлення 
(зміну або припинення) на основі юридичних норм прав і 
обов’язків  учасників  конкретних  правовідносин  або  міри 
відповідальності  конкретних  осіб  за  вчинене  правопору-
шення  [12, с. 397]; документ, що оформлюється відповід-
но до правил юридичної техніки, оскільки даний документ 
є  загальнообов’язковим  для  виконання  та  забезпечується 
державним примусом [9, с. 284].

Отже,  можливо  зробити  висновок  про  те,  що  поня-
тійний  апарат  щодо  визначення  поняття  «акт  правозас-
тосування»,  який  використовується  при  науковому  до-
слідженні  феномену  правореалізації,  правозастосування 
та  різновидів  актів  правозастосування,  формується  та  в 
подальшому використовується саме на основі певної спе-
цифіки  (колориту) юридико-технічних  властивостей  цих 
документів, які увійшли до основи визначення як самого 
поняття «акт правозастосування», так і характерних його 
ознак. 

Вивчаючи  підходи  до  розуміння  ознак  актів  право-
застосування, які сформувалися в юридичній літературі, 
можливо відзначити, що поряд із сукупністю класичних 
ознак  акту  правозастосування,  таких  як  законність  по-
рядку  прийняття,  поширеність  на  певних  суб’єктів  або 
на певні життєві ситуації, відсутність зворотної дії у часі 
тощо [13, с. 529–530], виділяються в юридичних джере-
лах  і  суто юридико-технічні  ознаки  акту  правозастосу-
вання, а саме:
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– наявність певної структури (описової, мотивувальної 
та резолютивної), а також спеціальних атрибутів (найме-
нування, дата та місце прийняття, адресат, підпис уповно-
важеної особи тощо) акту правозастосування [8, с. 530];

–  прийняття  актів  правозастосування  здійснюється  у 
певній  формі  і  у  передбаченому  законом  порядку;  вони 
мають юридичну силу й забезпечуються відповідними за-
собами державного примусу [6, с. 214–221];

–  існування у певній формі,  яка повинна відповідати 
вимогам юридичної техніки; наявність певної структури, 
яку складають обов’язкові чотири частини: вступна, опи-
сова, мотивувальна, резолютивна [14, с. 36–37];

–  має  формально  визначений  характер,  оскільки  є 
письмовим документом, що має певну форму та атрибути 
[15, с. 459];

–  наявність  офіційного  характеру  документа,  що 
оформлений у належній формі, яка передбачена законом, 
та має зовнішні атрибути [16, с. 560].

Енциклопедичні  видання  серед  вимог,  які  висувають-
ся до актів правозастосування, виділяють наявність необ-
хідних реквізитів [17, с. 812]; відповідність встановленим 
вимогам як за змістом, так і за формою (у ньому має бути 
вказано: ким і коли видано акт, його назва, суть вирішува-
ного питання, підпис відповідної особи та скріплення його 
печаткою), що є підґрунтям юридичної сили акту та подаль-
шого породження передбачених ним наслідків [18, с. 76].

Отже, акт правозастосування має індивідуальні специ-
фічні особливості, що надає змогу виокремити їх в якості 
самостійних ознак, з однієї сторони, а з  іншої – зробити 
висновок про те, що формування актів правозастосування 
відбувається  відповідно  до  правил юридичної  техніки  із 
урахуванням певної сукупності особливостей, які обумов-
лені сутністю і значенням самих актів. 

Підтверджуючи зазначену думку, в юридичній літера-
турі справедливо зазначається про наявність поруч із за-
конодавчою технікою техніки правозастосування як різно-
виду юридичної техніки. Саме техніка правозастосування 
являє  собою  сукупність  правил,  прийомів,  специфічних 
засобів підготовки, оформлення, публікації і систематиза-
ції актів правозастосування. Вказані правила систематизу-
ються вченим, як сукупність окремих блоків, а саме:

– правила оформлення і побудови актів правозастосу-
вання;

–  способи  легалізації  документів,  тобто  надання  їм 
юридичної сили;

–  способи  процедурно-процесуального  оформлення 
юридичної практики;

– способи та прийоми тлумачення юридичних норм та 
нормативних правових актів;

– способи вирішення колізій та подолання прогалин у 
праві [7, с. 309].

Отже, юридична техніка актів правозастосування має 
специфічний характер, що характеризується відображен-
ням окремих аспектів правил юридичної техніки при роз-
гляді  в юридичній  літературі  основних рис  розпорядчих 
актів. В результаті розпорядчі акти, які мають власну юри-
дико-технічну особливість, можуть бути розглянуті як:

– різновид актів правозастосування, з одного боку;
– самостійна категорія, з іншого боку. 
В юридичній літературі майже відсутні самостійні на-

укові дослідження, які надають визначення поняттю роз-
порядчих актів, характеризують їх природу та сутність. На 
нашу думку, відповіді на вказані питання можуть бути на-
дані лише за умови комплексного дослідження інституту 
правозастосування  та  його юридичних  документів. Про-
те в деяких юридичних літературних джерелах міститься 
певна  інформація,  яка  характеризує  поняття,  сутність  і 
значення  розпорядчих  актів.  В.В.  Пашутін  визначає  по-
няття розпорядчого акту як «піднормативного офіційного 
письмового документу субординаційного характеру, який 
видається  уповноваженим  органом  держави  або  посадо-

вою особою та визначає цілі, напрямки та характер діяль-
ності  підлеглих  суб’єктів  щодо  забезпечення  реалізації 
нормативно-правових приписів у певних соціальних умо-
вах»  [19,  с.  11]. В більшості  випадках в  таких рішеннях 
вказуються  особи,  яким  адресоване  веління  виконавчо-
розпорядчого  органу,  визначаються  форми  дій,  місце  їх 
проведення, строки виконання, порядок контролю та інші 
дані,  які  в  залежності  від  специфіки фактичної  ситуації, 
необхідні для її вирішення оптимальним чином.

Разом  з  тим  слід  враховувати  те,  що  використання 
окремих  актів  даної  групи  носить  довготривалий  харак-
тер, передбачаючи позитивну діяльність суб’єктів (напри-
клад, рішення про призначення пенсії, про призначення на 
посаду) [20, с. 40–50].

Вітчизняна юридична енциклопедія надає декілька ва-
ріантів визначення поняття «розпорядження», один з яких 
розуміє  вказану  категорію  як  певний  документ  правозас-
тосовчого характеру. Розпорядження поряд із іншими під-
ходами  до  розуміння  визначається  як  певний  офіційний 
документ, що видається (приймається) одноособово керів-
ником  підприємства,  організації  чи  установи  або  їх  відо-
кремлених структурних підрозділів. Цей документ містить 
вказівки (доручення, завдання тощо) щодо вирішення окре-
мих оперативних питань виробничого або управлінського 
характеру та зазвичай має обмежений строк дії і стосуєть-
ся  вузького  кола  відповідних  структур  та  посадових  осіб  
[21, с. 354]. Проаналізувавши дане визначення, стає мож-
ливим  виділити  окремі  юридико-технічні  особливості 
(ознаки) розпорядчого акту, а саме: «офіційний документ», 
суб’єкт прийняття, зміст, особливість поширення тощо. 

Етимологічна характеристика сполучення слів «розпо-
рядчий» та «акт» також мають певні особливості, що визна-
чають їх юридико-технічні аспекти. Значення слова «акт» 
визначається як окремий прояв якої-небудь діяльності, дія, 
подія,  вчинок;  або  як  писаний  указ,  грамота,  постанова, 
державного (суспільного) значення; або як офіційний до-
кумент,  протокол,  запис  про  який-небудь  акт  [22,  с.  11];  
або  як  єдиноразове  діяння,  певний  вчинок  [23,  с.  8].  
В  свою  чергу,  слово  «розпорядчий»  є  прикметником  за 
синтаксичним  значенням, що пояснює певні  властивості 
й  особливості  предмету  (явища)  та  характеризується  як 
«дія  за  значенням  «розпоряджатися»  [22,  с.  1069]  –  ви-
значати долю того або  іншого суб’єкту або об’єкту.  Інші 
джерела розуміють значення слова «розпорядчий» як пев-
ну властивість, що передбачає наказ або настанову на пев-
ні управлінські вчинки [23, с. 695]. Поєднуючи зазначені 
тлумачення вказаного  сполучення  слів, можливо встано-
вити  єдине  визначення  поняття  «розпорядчий  акт»,  під 
яким слід розуміти певний офіційний, писаний документ, 
що закріплює веління відносно певної особи, явища, події 
або предмету, змістом якого є управлінські вчинки. 

Отже,  на  нашу  думку,  розпорядчий  акт  являє  собою 
певний офіційний документ, що закріплює владне веління 
уповноваженого суб’єкту, поширюється та є обов’язковим 
для підвладних, націлений на неухильне виконання його 
вимог зі сторони адресатів, з метою встановлення певного 
порядку та стабільності в управлінських відносинах. 

Враховуючи  вказане  вище,  на  нашу  думку,  одним  із 
основних критеріїв для виокремлення розпорядчих актів 
із системи актів правозастосування є не лише їх управлін-
ський характер, але й певні характерні юридико-технічні 
особливості (ознаки) розпорядчих актів. Серед таких осо-
бливостей можливо виокремити наступні:

–  офіційність  закріплення  та  прояву,  що  означає  не 
лише загальнообов’язковість, конкретність та чіткість до-
кументу, але і його вагоме значення та впливовий характер 
на поведінку підвладних суб’єктів;

– письмовий характер документу, що уособлює в собі 
певну послідовність використання мови письма  з метою 
найбільш оперативного доведення змісту розпорядження 
до адресатів;



46

№ 4 2015
♦

–  мовленнєве  навантаження  розпорядчого  акту  має 
офіційний діловий стиль викладення та визначає веління 
однієї особи по відношенню до іншої;

– має лаконічний характер та максимально ємний зміст 
інформації  для  оперативного  усвідомлення  підвладним 
вимог владарюючого суб’єкту;

– наявність необхідних реквізитів та чіткої внутрішньої 
структури,  що  забезпечує  універсальність  використання 
розпорядчого документу та усвідомлення його змісту.

Особливістю  розпорядчих  актів  правозастосування  є 
й те, що вони приймаються на різних рівнях управління, 
значним  колом  державних  органів  та  їх  посадових  осіб. 
Вони складають найбільш загальну і численну групу пра-
вових засобів реалізації нормативних актів, націлених на 
забезпечення  динамічного  розвитку  практично  усіх  най-
важливіших сфер суспільного життя та  їх якісного пере-
творення.

На нашу думку, умовно розпорядчі акти можна поді-
лити на дві групи: 

• акти зовнішньої дії, що націлені на реалізацію владного 
веління поза межами підприємства, установи, організації;

•  акти  внутрішньої  дії,  змістом  яких  є  втілення  волі 
владарюючого суб’єкта в роботу його підвладних співро-
бітників. 

Крім  загальних  вимог,  які  висуваються  до  актів  роз-
порядчого характеру  (додержання принципу компетенції 
органу; відповідність акту матеріальному змісту правової 
норми; визначеності форми, приписаної правовій нормі), 
акти даної групи повинні відповідати і спеціальним юри-
дико-технічним вимогам, а саме:

– стислість  і точність викладення  інформації, виклю-
чення подвійного тлумачення змісту документа;

– формування, по можливості, простих за змістом до-
кументів, тобто таких, які містять одне веління, з метою 
полегшення та прискорення його сприйняття;

–  текст  документа  доцільно  структурувати  на  такі 
смислові частини, як вступ, докази, закінчення;

– доцільно використовувати трафаретні та типові фор-
ми документів при викладенні обставин ситуацій, які по-
вторюються [24, с. 550–555].

Композиційне  оформлення  розпорядчих  актів  визна-
чається  їх  змістом  та  являє  собою  взаємне  розташуван-
ня частин акту в певній послідовності. В залежності від 
сфери  та  предмету  вирішення  того  або  іншого  питання 
композиція акту правозастосування може бути більш або 
менш складною, тобто за змістом акти можуть бути прості 
та складні. Простим є акт, присвячений одному питанню 
і який не має будь-якого поділу тексту (змісту) на части-
ни. Складні акти є багатоаспектними і містять зовнішньо 
виражений  поділ  на  смислові  розділи.  Зміст  таких  актів 
в багатьох випадках структурується в пункти,  які мають 
цифрові позначення. Крім того, вони можуть мати заголо-
вок і описову частину [25, с. 42–47].

Продовжуючи характеристику юридичної техніки роз-
порядчих  актів,  варто  зазначити  про  те, що  особливість 
юридико-технічних  характеристик  розпорядчих  актів 
може визначатися, з однієї сторони, через особливості ви-
значення  поняття  «розпорядчий  акт»,  його  характерних 
рис  та  різновидів,  а  з  іншої  –  через  вивчення  практики 
розробки  та  прийняття  розпорядчих  актів  на  прикладі 
суб’єкту правозастосування з метою вироблення певного 
сталого вчення про юридичну техніку розпорядчих актів 
та  наукового  обґрунтування шляхів  удосконалення юри-
дико-технічних характеристик цих актів [1, с. 113].

Таким чином, подальше вивчення юридичної техніки 
розпорядчих актів, на нашу думку, пов’язується із аналі-
зом практики роботи над складанням, прийняттям та вті-
ленням «в життя» цих документів. Вказану проблематику 
спробуємо  дослідити  на  прикладі  роботи  господарських 
судів України в рамках розпорядчої роботи суб’єкту пра-
возастосування. 

Діяльність  господарського  суду  забезпечується  сис-
темою процесуальних, управлінських та інших правових 
актів, що складають його документаційну базу. При під-
готовці та оформленні правових актів необхідно дотриму-
ватись правил, які забезпечують їх юридичну силу, опера-
тивне і якісне виконання та пошук, можливість обробки за 
допомогою засобів обчислювальної техніки, використан-
ня  документів  як  джерела  інформації.  Вказаний  акт  має 
юридичну  силу при  умові  видання його  уповноваженим 
суб’єктом  із  дотриманням  встановленої  процедури  та  за 
наявності обов’язкових для даного виду документа рекві-
зитів,  зокрема:  найменування  організації-автора,  найме-
нування виду документа, заголовок до тексту, дата, номер, 
текст, візи, підпис тощо.

Як правило, текст розпорядчого акту вміщує в собі на-
ступні три частини:

1)  вступну,  у  якій  викладаються  підстави,  причини, 
цілі, завдання складання документа;

2) описову, у якій викладаються обставини, факти, по-
силання на нормативно-правові акти, аргументація автора 
документа;

3) заключну, у якій викладаються висновки, пропози-
ції, клопотання, рекомендації, рішення тощо [26].

На нашу думку, структурну будову розпорядчих актів 
складають наступні елементи, які розміщені в логічній по-
слідовності, а саме: вступна, констатуюча та резолютивна.

У вступній частині викладаються наступні відомості: 
найменування організації  (відомства), в склад якого вхо-
дить  заклад;  назва  виду  акту  (наказ,  рішення,  розпоря-
дження; дата, номер  і місце складення  (прийняття) акту; 
заголовок до тексту, тобто заголовок наказу, рішення.

Після вступної частини у акті іде текст, в якому викла-
дається  зміст  питання,  зазначаються  обставини  справи, 
з приводу яких приймається даний акт. При цьому наво-
дяться зроблені висновки, обґрунтування, робиться поси-
лання на положення  відповідного нормативно-правового 
акту.  Ця  частина  акту  називається  описово-мотивуваль-
ною (констатуючою).

Розпорядча (резолютивна) частина розпорядчого акту 
починається з розпорядчого формулювання: для наказів – 
«наказую»,  розпоряджень  –  «зобов’язую»,  «пропоную», 
рішень – (правління, збори) «вирішує». Іноді додається ще 
наступна формула: «на основі викладеного», «керуючись 
тим-то...». І вже після цього іде викладення розпорядчих 
дій  з  фіксацією  необхідних  заходів,  строків  виконання  і 
виконавців. Резолютивна частина, як правило, містить де-
кілька пунктів і має нумерацію. В останньому пункті слід 
передбачати особу, на яку покладається контроль виконан-
ня волевиявлення, яке відображене в акті.

Однак  слід  зауважити,  що  на  практиці  при  розробці 
акту розпорядчого характеру не завжди виникає необхід-
ність проведення констатації обставин, тобто розгорнутої 
мотивувальної  частини.  Наприклад,  при  звільненні  пра-
цівника за власним бажанням, застосуванні заходів заохо-
чення, наданні відпусток та в інших випадках акти містять 
лише одну розпорядчу частину [27, с. 95–100].

Зустрічаються акти, в яких описово-мотивувальна час-
тина  і  резолютивна  мають  змішаний  характер.  Іноді  зу-
стрічаються композиції тексту наказу, які поділяються на 
описову та розпорядчу частини. Слід зазначити, що дуже 
часто описова частина має лаконічний характер та розмі-
щується разом з розпорядчою. 

До  числа  ж  необхідних  реквізитів  (за  виключенням 
власне текстів) розпорядчих актів можна віднести найме-
нування акта, порядковий номер, дату видання, назву ор-
гану, який видав даний акт, підпис, печатку [28, с. 65–73].

У  відповідності  до  вимог  ГОСТу  [29],  організацій-
но-розпорядчі  документи  мають  встановлений  комплекс 
реквізитів і сталий порядок їх розміщення. В цей перелік 
входять наступні реквізити: Державний герб; емблема під-
приємства; код організації за загальнодержавним класифі-
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катором підприємств і організацій; код форми документу 
за  загальнодержавним класифікатором управлінської  до-
кументації;  найменування  підприємства;  найменування 
структурного  підрозділу;  індекс  підприємства  зв’язку, 
поштова  адреса,  номер  телетайпу,  номер  телефону,  но-
мер рахунку в банку; назва виду документу; дата; індекс; 
посилання  на  індекс  та  дату  вхідного  документу;  місце 
складання або видання; гриф обмеження доступу до доку-
менту; адресат; гриф затвердження; резолюція; заголовок 
до тексту; відмітка про контроль; текст; відмітка про на-
явність додатків; підпис; гриф погодження; візи; печатка; 
відмітка про завіряння копії; прізвище виконавця і номер 
його телефону; відмітка про виконання документу та на-
правлення його в справу; відмітка про перенос даних на 
електронний носій; відмітка про поступлення.

Обов’язковим  реквізитом  індивідуального,  в  тому 
числі і розпорядчого, акту є підпис. Правом підпису роз-
порядчих актів наділено посадову особу того або іншого 
органу у відповідності з їх компетенцією. Так, у одноосо-
бових органах акти підписуються однією посадовою осо-
бою, а в колегіальних органах, які здійснюють розпорядчу 
діяльність, розпорядчі акти підписуються всім колективом 
або керівництвом зборів колективу відповідно до посадо-
вих положень та регламентних документів [30, с. 35–47].

Правові акти колегіальних органів, які приймаються у 
одноособовому  порядку,  мають  один  підпис.  Два  і  біль-
ше підписів проставляються лише в тому випадку, якщо 
за  зміст  документу  несе  відповідальність  декілька  осіб 
(наприклад, фінансовий документ, акти, які приймаються 
декількома органами спільно).

Підписується,  як правило, перший екземпляр  акту. В 
склад підпису входить: посада особи, яка підписує доку-
мент (повна, якщо документ написаний не на бланку, і ско-
рочена – на документі, складеному на бланку), особистий 
підпис  і  його  розшифровка. При  підписанні  документів, 
складених комісією, вказується не посади осіб, які склали 
даний документ, а розподіл обов’язків в складі комісії (го-
лова комісії, члени комісії).

Для тих актів правозастосування, які приймаються за 
згодою, необхідним реквізитом є відмітка про таку згоду. 
Згода  буває  внутрішня  (з  різними  підрозділами  посадо-
вими  особами)  і  зовнішня.  Формою  внутрішньої  згоди 
(проекту)  акта  є  візування  проекту.  Віза  включає  в  себе 
особистий підпис особи, яка візує документ, а також дату 
погодження. Візи проставляються на першому екземплярі 
документу.  Зовнішнє  погодження  оформлюється  грифом 
погодження,  довідкою  погодження  або  представленим 
протоколом обговорення проекту акта на засіданні колегі-
ального органу. Гриф погодження включає в себе наступні 
елементи: слово «ПОГОДЖЕНО», найменування посади, 
особистий підпис,  ініціали  і прізвище особи,  з  яким по-
годжується акт, дату погодження.

Необхідним  реквізитом  оперативно-виконавчих  актів 
можна  вважати  і  дату. Як  вже  зазначалось,  дата  відіграє 
важливе значення при вирішенні питання про юридичну 
силу  і  дію  актів  у  часі.  Окрім  того,  вона  необхідна  для 
юридичної оцінки правовідносин, які виникають на осно-
ві акту. Якщо є суперечності щодо дати видання акту, то 
юридична сила такого акта може бути поставлена під сум-
нів [31, с. 100–120].

Достатньо  велике  значення  має  і  порядковий  номер, 
який проставляється на розпорядчому акті. Акт, оформле-

ний без номеру, викликає сумнів в тому, чи пройшов він 
офіційну реєстрацію в канцелярії або іншому структурно-
му підрозділі.

Необхідно  згадати  і  про  особливості  форми  розпо-
рядчих  актів,  які  приймаються  в  спільному  порядку.  Ці 
особливості  обумовлені  призначенням  і  особливостями 
змісту спільних актів. Особливість спільних актів полягає 
у  наявності  додаткових  реквізитів  (таких  як  вказування 
найменування органів, які спільно приймають даний акт, 
складний порядковий номер, підписи осіб, компетентних 
від  імені  свого  органу  приймати  спільний  акт),  чіткий 
структурний  підрозділ  окремих  частин  тексту,  наявність 
заголовку,  вступної  частини,  додатків.  В  Україні  перед-
бачена можливість видання спільних правових актів, од-
нак сам порядок їх видання законодавцем не визначений. 
Практика йде шляхом прийняття вказаних актів на спіль-
них  засіданнях  зацікавлених  органів. Наприклад,  це мо-
жуть  бути  розпорядчі  документи, що  торкаються фінан-
сування освіти, охорони здоров’я тощо, які приймаються 
спільно  профільним  міністерством  та  міністерством  фі-
нансів.

Висновки. Враховуючи  проведений  вище  аналіз 
специфіки  розпорядчих  актів  та  їх  юридико-технічного 
оформлення, можливо зробити ряд висновків, що мають 
рекомендаційне  значення  та  націлені  на  вдосконалення 
юридико-технічного  забезпечення  розробки  й  прийняття 
розпорядчих актів, а саме:

1. Слід рекомендувати установам та відомствам ство-
рювати  інструкції  та  правила  внутрішнього  користуван-
ня,  які б більш предметно, у відповідності до вимог по-
всякденної  практики,  визначали  порядок формування  та 
оформлення розпорядчих актів правозастосування.

2.  Доцільно  активізувати  науково-методичне  забез-
печення правозастосування  в цілому  та юридико-техніч-
ного  забезпечення  зокрема шляхом  видання  відповідних 
профільних збірників методичних матеріалів, проведення 
предметних нарад,  семінарів, консультацій  із  суб’єктами 
правозастосування  щодо  недопущення  помилок  при  ви-
данні розпорядчих актів.

3.  Позитивним  для  практики  правозастосування  та 
юридико-технічної будови актів правозастосування є про-
ведення уніфікації правил, прийомів, способів та засобів 
юридичної техніки розпорядчих актів, популяризація ша-
блонної (бланкової) форми прийняття розпорядчих актів, 
що надасть змогу прискорити прийняття розпорядчих ак-
тів, їх виконання тощо.

4. Варто звернути увагу на те, що юридико-технічні 
особливості  розпорядчих  актів,  їх  дослідження  та  ана-
ліз  мають  важливе  значення  для  формування  цілісного 
знання  про  феномен  правозастосування  та  юридичної 
техніки взагалі. Юридична  техніка розпорядчих  актів  є 
складовою частиною юридичної техніки актів правозас-
тосування,  що  обумовлено  загальним  співвідношенням 
між  феноменом  розпорядчих  актів  та  більш  загальної 
категорією  –  актами  правозастосування.  З  іншої  сторо-
ни, специфіка юридичної техніки розпорядчих актів ви-
значається особливістю правового статусу суб’єктів, які 
приймають  вказані  акти,  правовим  становищем  адре-
сатів,  на  яких  поширюється  дія  вказаного  документу, 
особливістю його змісту, що передбачає обов’язкове ви-
конання веління автора розпорядчого акту, а також орга-
нізацією роботи підвладних структур. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УСРР ПІД ЧАС НЕПУ (1921–1929 рр.)

LEgAL rEguLATION Of yOuTh EMPLOyMENT IN ThE uSSr 
IN ThE PErIOd Of NEw ECONOMIC POLICy (1921–1929)

харасик Н.О., 
асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статтю присвячено аналізу законодавства, що регулювало працевлаштування малолітніх та підлітків в УСРР під час нової економіч-
ної політики. Особливу увагу приділено броні підлітків, проаналізовано основні заходи боротьби із безробіттям серед молоді.

Ключові слова: малолітні, підлітки, броня підлітків, безробітні, працевлаштування, школи ФЗУ, юнацькі секції.

Статья посвящена анализу законодательства, которое регулировало трудоустройство малолетних и подростков в УССР во время 
новой экономической политики. Особое внимание уделено броне подростков, проанализированы основные мероприятия по борьбе с 
безработицей среди молодежи. 

Ключевые слова: малолетние, подростки, броня подростков, безработные, трудоустройство, школы ФЗУ, юношеские секции.

This article analyzes the laws which regulate the employment of minors and adolescents in the USSR during the New Economic Policy. 
Particular attention is paid to teenage armor, analyzes the main measures to combat youth unemployment. 

Key words: juvenile, adolescent, teen armor, unemployed, employment, schools, trade schools, youth clubs.

Актуальність теми. Малолітні та підлітки – найбільш 
соціально незахищена верства населення. Брати на роботу 
таких працівників роботодавці не поспішають, адже з та-
кими працівниками дуже багато проблем, зокрема, відсут-
ність  досвіду  роботи  у  молоді,  необхідність  дотримання 
трудового законодавства щодо нормування робочого часу, 
відпочинку, відпусток тощо. Але молодь – це майбутнє на-
шої країни, тому саме державні центри зайнятості повинні 
піклуватися про навчання, працевлаштування та набуття до-

свіду молодим поколінням. Вивчення проблем, пов’язаних 
із залученням молоді до виробництва, підготовкою кваліфі-
кованих кадрів, зростає у зв’язку із необхідністю розробки 
найбільш  раціональних  форм  та  заходів  практичного  ви-
рішення цих питань. При вирішенні поставлених  завдань 
необхідно враховувати накопичений досвід для вибору прі-
оритетних напрямків щодо забезпечення їх зайнятості.

Проблемами безробіття молоді та залучення  її до ви-
робництва під час непу займалися такі вчені та практичні 
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працівники,  як Маруцький  Е.,  Бистрицький М., Міслав-
ський М., Долгов В., Афонін А., Єрмолаєв С., Супониць-
кий М. та ін. В деякій мірі торкались цього питання у сво-
їх дослідженнях такі вчені, як Рогачевська Л., Сичова А., 
Бухаренкова О. 

Проте всі дослідження стосувалися вивчення пробле-
ми зайнятості молоді у межах всього СРСР або окремих 
регіонів Російської Федерації, а досліджень, які стосува-
лися особливостей цього явища в УСРР, майже немає,  а 
також  зазначені  дослідження  носили  історичний  харак-
тер,  а не правовий. Тому метою даної статті  є  аналіз  за-
конодавства  щодо  проблем  безробіття,  працевлаштуван-
ня,  соціального  захисту  молоді,  вивчення  особливостей 
підліткового безробіття в УСРР, основних тенденцій його 
розвитку, ступеня ефективності різних форм матеріальної 
та трудової допомоги.

Виклад основного матеріалу.  У  період  переходу  до 
непу,  коли  промисловість  переходила  на  господарський 
розрахунок і коли дрібні підприємства закривалися, а ве-
ликі  –  збільшувалися,  спостерігалося  витіснення  праці 
молоді із промисловості. У зв’язку з цим виникли пропо-
зиції щодо необхідності перегляду законодавства про пра-
цю молоді.

Так, у 1921 р. був прийнятий Кодекс законів про працю 
малолітніх та підлітків [1, Ст. 538], у якому зазначалося, 
що малолітніми вважаються особи до 16 років, підлітка-
ми – від 16 до 18 років.

На  підставі  Кодексу  особи,  які  не  досягли  18  років, 
не підлягали притягненню до трудової повинності. При-
йняття на роботу малолітніх до 16 років заборонялося, але 
були деякі виключення. Так, малолітні від 14 до 16 років 
могли допускатися до реєстрації та праці за спеціальним 
дозволом інспектора праці: а) у виключних випадках, коли 
при виключній потребі як самого малолітнього, так і його 
родини,  при  цьому  не  було  можливості  надати  йому  та 
його родині спеціального забезпечення та помістити його 
до однієї зі шкіл; б) коли малолітні приставлені до праці 
згідно з постановою комісії по справах про неповнолітніх 
або секції правової охорони, якщо трудовий режим був ви-
знаний необхідним у виховних цілях.

Ті малолітні, які вже працювали до набуття чинності 
Кодексу,  повинні  були  звільнятися  від  праці  з  негайним 
розташуванням їх по школах.

Усі малолітні, які звільнялися з роботи органами охо-
рони праці, передавалися на утримання органів Народно-
го комісаріату освіти (далі – НКО).

До забезпечення їх органами НКО малолітні мали пра-
во на всі види забезпечення, якими користувалися у місці 
своєї попередньої праці. 

1 листопада 1921 р. була видана постанова РНК УСРР 
«Про  робочих  підлітків  та  їх  кваліфікації»  [2,  Ст.  637], 
у  якій,  зокрема,  зазначалося,  що  з  метою  збереження  у 
майбутньому  необхідної  для  виробництва  кваліфікацій-
ної робочої сили у тих випадках, коли скорочення штатів 
передбачено планами органів УСНГ, усім підприємствам 
та організаціям слід дотримуватися наступної черговості 
звільнення  робочих  підлітків:  а)  малолітні  до  14  років;  
б) малолітні до 16 років на шкідливих виробництвах;  в) 
підлітки,  які  виконують  некваліфіковану  роботу  (напри-
клад, конторники, кур’єри та ін.), а також чорноробочі.

Із зазначених вище груп в першу чергу звільнялися ті 
підлітки, які мали родину в селі; при подальшому скоро-
ченні звільнялися молодші за віком. 

Підлягали  скороченню  лише  у  виключних  випадках:  
а) підлітки, які працювали на підприємствах та навчалися 
у школі робітничо-заводського учнівства та б) підручні.

Для  тих підлітків  від 14 до 18 років,  які  залишалися 
у виробництві, вводилося обов’язкове проходження курсу 
фабрично-заводського учнівства (далі – ФЗУ).

Підлітки,  які  звільнялися  з  державних  підприємств 
унаслідок скорочення штатів, повинні були розміщуватися 

у першу чергу перед іншою молоддю по професійно-тех-
нічним школам (індустріально-технічним та сільськогос-
подарським). Для безпритульних підлітків, які звільнялися 
з підприємств, створювалася мережа будинків-інтернатів.

Контроль над  вилученням підлітків  з  виробництва,  а 
також нагляд за правильним використанням робочої сили 
підлітків покладалися на відділи праці та Інспекцію праці 
із залученням відповідних установ.

У 1922 р. були утворені Юнацькі секції [3] при відді-
лах  праці,  у  яких  реєструвалися  усі  безробітні  підлітки 
від 14 до 18 років. Секції утворювалися для розподілу та 
перерозподілу робочої сили підлітків з метою найкращо-
го  їх використання,  в  інтересах навчання та кваліфікації 
підлітків.

До відання секції належало таке коло питань: 1) про-
ведення  реєстрації  безробітних  підлітків;  2)  отримання 
відомостей про потреби у підлітках від державних, коопе-
ративних та приватних підприємств та установ.

При реєстрації було обов’язковим медичне освідчення 
підлітків, для чого  їх направляли до амбулаторій та кон-
сультаційних бюро.

Медичному  освідченню  підлягали  усі  підлітки,  які 
працювали на підприємствах, в установах та організаціях 
або навчалися у школах ФЗУ. Жоден підліток не міг бути 
направлений на підприємство або в установу без попере-
днього огляду у робітничій лікарні або в іншому медично-
му закладі. Огляд мав на меті як з’ясування стану здоров’я, 
так і необхідність зміни професії. Лікарі надавали висно-
вок про відповідність стану здоров’я підлітка вимогам, що 
пред’являються  йому  відповідною  професією.  Підліток 
піддавався  всебічному медичному  огляду,  причому  ліка-
рі повинні були обов’язково обстежити внутрішні органи, 
зір  та  слух. У разі необхідності підліток направлявся до 
лікарів  інших спеціальностей. Підлітки,  які потребували 
лікування, направлялись до санаторіїв, будинків відпочин-
ку, спеціальних колоній.

У подальшому усі підлітки повинні були піддаватися 
періодичному огляду не рідше, ніж один раз на рік [4]. 

 У сфері соціального забезпечення та страхування ор-
ганізовувалася видача пайків, обладнання їдалень та гур-
тожитків для безробітних підлітків, видача безкоштовних 
талонів  у  лазні  та  перукарні.  Одночасно  збільшувалась 
кількість  гуртків  фізкультури,  кількість  учасників  спор-
тивних змагань. 

При встановленні черги направлення на роботу секція 
керувалась звичайним порядком, але враховувалися сімей-
ний стан, рівень нужденності та зв’язок з виробництвом 
підлітка.

Однак слід зауважити про недемократичність в роботі 
юнацьких секцій щодо обліку підлітків. Так, реєстрації не 
підлягали юнаки та дівчата, чиї батьки були «нетрудовими 
елементами» (кустарі, ремісники, торговці, які мали найма-
них працівників,  тощо). Позбавлення цієї  частини молоді 
права на труд було антигуманним, в умовах 20-х років воно 
створювало нездорові відносини у середовищі молоді [5].

Не менш важливе значення у справі залучення молоді 
до  виробництва  мала  броня  підлітків.  Вона  встановлю-
валася згідно з потребами промисловості у робочій силі, 
закріплювала  певний  мінімум  підлітків  у  виробництві  і 
таким чином захищала підлітків від витіснення з вироб-
ництва. Броня підлітків виникла у 1922 р. як захід, спря-
мований  проти  недооцінки  значення  праці  молоді.  Ця 
недооцінка полягала у спробах деяких господарств позба-
витися  від навчання молоді  у  виробництві  та  витісненні 
праці підлітків з промисловості. 

Господарське призначення броні полягало у тому, що 
вона регулювала у плановому порядку справу підготовки 
робочої  сили  та  систематично  вводила  у  промисловість 
нові кадри молоді, пропускаючи їх через школи ФЗУ.

Значення броні на момент її виникнення полягало у на-
ступному: вона закріплювала підлітків у виробництві, за-
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безпечувала нормальне залучення їх у виробництво у по-
дальшому та створювала гарантію у тому, що підлітки не 
будуть витіснятися з виробництва, не дивлячись на те, що 
законодавство  про  охорону  праці  неповнолітніх  робить 
працю останніх невигідною.

З 1  липня 1922 р. Постановою Президії ВЦВК «Про 
встановлення граничної мінімальної кількості підлітків на 
підприємствах» [6] встановлювався обов’язковий відсоток 
як для приватних, так і для державних підприємств, нижче 
якого не могла бути кількість підлітків 15, 16 та 17 років 
по відношенню до усієї кількості зайнятих у відповідно-
му підприємстві: металургія та обробка металу – 8%, об-
робка бавовни – 6%; обробка вовни – 8%; обробка льону 
та пеньки – 8%; обробка шовку – 5%; обробка змішаних 
толокняних речовин – 5%; паперова промисловість – 6%; 
поліграфічна промисловість – 13%; лісопильна промисло-
вість – 5%; фанерна промисловість – 6%; деревообробна 
промисловість  –  6%;  виробництво  віконного  скла  –  8%; 
інша скляна промисловість – 12%; фарфорова та фаянсо-
ва промисловість – 5%; цементна, вогняно-упорно-цегло-
ва, шиферна,  тольова  промисловість  –  5%;  виробництво 
ізвести  та  алібастру  –  4,5%;  заводи  великих шкір  –  3%; 
заводи дрібних шкір – 5%; взуттєві заводи – 5%; кондитер-
ська промисловість – 4%; чайна – 2%; крохмально-паточ-
на промисловість – 6%; цукрова – 6%; мукомольна – 4%; 
консервна (із зосередженням у жерстяних та консервних 
відділеннях та на допоміжних роботах) – 5%; маслобійна 
(рослинні масла) – 4%; махорочна – 2,5%; тютюново-гіль-
зова – 4,5%; основна хімічна промисловість – 5%; гумо-
ва – 7%; вугільна – 6%.

Цей мінімальний відсоток підлітків періодично пере-
глядався. Так, вже у 1924 р. у кам’яновугільній промисло-
вості був збільшений до 6,2% [7, арт. 84].

Вказаний відсоток був мінімальним для кожного окре-
мого  управління. Якщо  відсоток підлітків  був менший  за 
встановлений, управління повинні були протягом двох мі-
сяців збільшити кількість підлітків до встановленої норми.

Перевищення встановленого відсотка не було підста-
вою для звільнення підлітків за скороченням штатів. При 
перевищенні  відсотка  підлітків  доведення  його  до  вста-
новленого  розміру  могло  проводитися шляхом  відповід-
ного  недобору  підлітків  при  наборі  нових  робітників  та 
непоповненням  кількості  підлітків,  які  вибували  з  броні 
внаслідок природного переростання.

Вищезгадана  Постанова  Президії  ВЦВК  не  тільки 
призупинила  витіснення  праці  підлітків  з  виробництва, 
але й сприяла  їх абсолютному та відносному зростанню 
у  виробництві.  За  даними  Центрального  статистичного 
управління,  відсоток  підлітків  у  промисловості  змінив-
ся  наступним  чином:  1  липня  1922  р.  –  5,5%;  1  жовтня  
1922 р. – 5,9%; 1 січня 1923 р. – 6,5%. Однак у подальшо-
му  відсоток  підлітків  знову  знизився,  а  потім наступила 
деяка стабілізація: 1 січня 1924 р. – 5,5%; 1 січня 1925 р. –  
5,1%; 1 січня 1926 р. – 5,6%; 1 січня 1927 р. – 5,6%; 1 лип-
ня 1927 р. – 4,5%. Не дивлячись на цілу низку заходів, які 
було проведено як по лінії громадських, так і державних 
організацій з метою заповнення броні, вона все ж не дося-
гала норми, встановленої законом. Причина цього поляга-
ла в тому, що окремі норми броні не були у достатній мірі 
пов’язані з економічними особливостями та можливостя-
ми промисловості (наприклад, норма броні у поліграфіч-
ній промисловості  (13%) була  занадто високою, в  інших 
же галузях норми броні були явно зменшені). Крім того, 
за період з 1922 по 1928 р. відбулися зміни у промисловос-
ті.  Відбулося  розширення  одних  галузей  промисловості, 
згортання інших, з’явилися нові галузі виробництва, яких 
не було раніше у царській Росії (наприклад, автопромисло-
вість), відбулися значні зміни у процесах роботи, в облад-
нанні та ін. Нарешті, підвищилась грамотність населення, 
у  зв’язку  з  чим  в  окремих  виробництвах  були  частково 
змінені терміни навчання у школах ФЗУ у бік скорочення 

цих  термінів  з  трьох до двох,  з  чотирьох до  трьох років 
(1924 р.), тобто прискорився обіг підготовки робочої сили 
на цілий рік. Все це зумовлювало необхідність перегляду 
норм броні підлітків у бік  її  більшого пристосування до 
потреб окремих галузей промисловості та пов’язання цих 
норм  з  перспективами  розвитку  промисловості  у  межах 
п’ятирічки.  ЦК ВКП(б)  у  Постанові  про  раціоналізацію 
промисловості  у  березні  1927  р.  висловився  за  перегляд 
норм броні підлітків  у  бік  їх  більшого узгодження  з по-
требами промисловості.

Перегляд норм броні з кожної галузі промисловості про-
водився дуже ретельно Народним комісаріатом праці СРСР, 
разом із ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, ВРНГ, із залученням відповід-
них  господарюючих органів,  главків  та управлінь окремих 
галузей промисловості та відповідного ЦК профспілок.

При  розробленні  та  розрахуванні  нових  норм  броні 
враховувалося, що броня підлітків повинна цілком попо-
внити  природне  зменшення  кваліфікованих  робітників. 
Враховуючи  все  зростаюче  безробіття  та  незахищеність 
підлітків на ринку праці, ЦК Боротьби із безробіттям вста-
новлював  понадброню підлітків  [8]. Місця  за  понадбро-
нею  на  1925–1926  рр.  розподілялися  наступним  чином: 
Київ – 1 тис. місць, Харків – 750, Одеса – 600, Катеринос-
лав – 370, Сталіно – 300, Запоріжжя – 225, Миколаїв – 300, 
Луганськ – 170, Артемівськ – 200, Кременчук – 150, Жито-
мир – 150, Маріуполь – 150, Полтава – 150, Херсон – 100, 
Чернігів – 60, Вінниця – 62, Бердичів – 100, Суми – 25, 
Кривий Ріг – 75, Біла Церква – 25, Автономна Молдавська 
РСР – 150 місць.

Також встановлювалося, що заробітна плата за понад-
бронею не могла бути нижчою, ніж встановлена ЦК Бо-
ротьбезом, ці кошти не могли бути використані за іншим 
призначенням. Не можна було утримувати підлітків за ра-
хунок коштів за понадбронею, де броня повністю не запо-
внена та при вивільненні броні, підлітки з понадброні по-
винні були переводитися у постійний штат підприємства.

Направлення  безробітних  підлітків  за  понадбронею 
здійснювалось у першу чергу в ті галузі промисловості, де 
вони могли б навчитися спеціальностям, у яких відчувала-
ся нестача в промисловості. Неприпустимо було направ-
ляти підлітків за понадбронею до приватної та кустарної 
промисловості.

У 1928 р. НКП СРСР видав нову Інструкцію «Про бро-
ню підлітків»  [9, Ст.  437]. Порівнюючи  попереднє  зако-
нодавство  (1922  р.)  про норми броні  із  інструкцією,  яка 
була  видана  у  1928  р.,  можна  відмітити  цілу  низку  від-
мінностей між ними. Ці відмінності пояснюються наступ-
ним: норми броні 1922 р. в основному були встановлені з 
метою закріплення молоді у виробництві та забезпечення 
законодавства про охорону праці.

У  цьому  відношенні  броня  себе  виправдала. Це  зна-
чення броня зберігала і протягом усього періоду непу, але 
у 1928 р. броня підлітків, крім того, у більшому ступені 
переслідувала мету забезпечення промисловості та народ-
ного господарства кваліфікованою робочою силою. Броня, 
по суті, була не просто бронею підлітків, а бронею учнів-
підлітків.

Якщо законодавство про броню підлітків 1922 р. регу-
лювало тільки кількість підлітків, то законодавство 1928 р.  
передбачало ще й охоплення їх навчанням.

Норми встановленої броні були єдиними на усій тери-
торії СРСР. Якщо раніше право встановлення броні було 
надане  союзним  республікам,  то  з  1928  р.  це  право мав 
тільки  НКП  СРСР.  Останній  розробляв  норми  броні  та 
узгоджував їх з ВЦСПС, ВСНГ, ЦК ВЛКСМ та представ-
никами союзних республік. З цього, звичайно, не слідува-
ло, що союзні республіки зовсім були позбавлені можли-
вості будь-якого впливу на цю справу. Союзні республіки 
могли  порушити  питання  про  перегляд  та  встановлення 
для них особливих норм броні, якщо у них були на це під-
стави, у зв’язку з особливостями їх промисловості.
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Норми  броні  підлітків  розповсюджували  свою  дію  не 
тільки  на  державну  та  приватну  промисловість,  але  й  на 
кооперативні, концесійні, кустарні підприємства, якщо кіль-
кість зайнятих у них працівників була не менше 10 осіб. Бро-
ня підлітків, як правило, повинна була заповнюватися само-
стійно кожним підприємством. Але  закон дозволяв  тресту 
за згодою з відповідною профспілкою, розраховувати броню 
підлітків централізовано по усьому тресту в цілому. У цьому 
випадку в одних підприємствах кількість підлітків за бро-
нею могла бути менше за встановлену, а в інших – більше. З 
тим щоб по тресту в цілому загальна кількість підлітків була 
не менше встановленої норми [10, с. 14].

Броня підлітків у тих місцевостях, де були біржі пра-
ці, повинна була заповнюватися в обов’язковому порядку 
з  числа  підлітків,  які  були  зареєстровані  на  біржі  праці. 
У тих же місцевостях, де бірж праці не було, комплекту-
вання броні проводилося адміністрацією підприємства, з 
участю місцевої професійної та комсомольської організа-
ції,  з  числа  дітей  робітників  та  службовців,  а  також  ви-
хованців  дитячих  будинків. Як правило,  броня  заповню-
валася підлітками у віці від 14 до 18 років, причому вік 
прийому в броню залежав від професії та терміну навчан-
ня. У нормальних, тобто не шкідливих і не гарячих цехах, 
де  праця  підлітків  не  заборонена,  в  броню  обов’язково 
повинні були прийматися тільки підлітки і обов’язково з 
таким  розрахунком,  щоб  навчання  було  закінчене  до  18 
років.  З  цією метою підприємства  були  зобов’язані,  при 
направленні вимоги біржі праці на осіб, що приймалися в 
броню, зазначити, скільки осіб і на яку професію кожного 
з них передбачалося використати та який термін навчан-
ня. Біржі праці, в свою чергу, проводили відбір підлітків, 
при цьому для професій з трирічним терміном навчання 
повинні були відбиратися підлітки у віці 15 років, з дво-
річним – у віці 16 років, з однорічним – 17 років.

Обов’язкове  теоретичне  навчання  вводилося  і  для 
учнів індивідуально-бригадного учнівства.

У встановлених законом випадках у броні могли бути 
і переростки старше 18 років,  але  з  тим, щоб  їх навчан-
ня було закінчене до набуття ними 20-річного віку. Пере-
ростки могли бути  і  у шкідливих  та  гарячих цехах. При 
трирічному терміні навчання та у шкідливий цех повинні 
були набиратися підлітки у віці 17 років з числа найбільш 
фізично розвинутих.

Для  заповнення броні підлітків у шкідливих та  гаря-
чих  цехах  підлітки  та  переростки  повинні  були  набира-
тися обов’язково  з  числа  зареєстрованих на біржі праці. 
Підлітки та переростки, які працювали на підприємстві як 
звичайні робітники, не могли бути зараховані до броні.

Усі підлітки та переростки, що приймалися у рахунок 
норм  броні,  повинні  були  обов’язково  пройти  навчання. 

Організованими  формами  навчання  вважалися  школи 
ФЗУ,  а  також  бригадно-індивідуальне  учнівство.  Підліт-
кам,  які  проходили  бригадно-індивідуальне  учнівство, 
підприємство повинно було надати, крім виробничого на-
вчання, ще й теоретичне навчання.

Таким  чином, школа ФЗУ  ставила  за  мету  не  тільки 
навчати підлітка тій чи іншій спеціальності, але й надати 
йому пізнання про виробництво взагалі, ознайомити його 
зі  всіма  процесами  роботи  на  даному  підприємстві,  ви-
ховати з підлітка культурного, політично та технічно гра-
мотного робітника. Учень ФЗУ по закінченні школи одер-
жував не тільки ту чи іншу спеціальність, але й технічну 
освіту. У випадку скорочення цієї професії або введення 
нових машин він, маючи загальні теоретичні знання, міг 
легко перейти на іншу роботу.

Переведення підлітків  із броні на штатну роботу від-
бувалося  за наявності  двох умов:  досягнення 18-річного 
віку та закінчення навчання.

Інший порядок переведення  з  броні на штатну робо-
ту був встановлений для учнів бригадно-індивідуального 
учнівства. У цьому випадку виключним визнавався вік. Як 
тільки підлітку-учню бригадно-індивідуального учнівства 
виповнювалось 18 років, він виводився з броні незалежно 
від того, чи закінчив він навчання чи ні.

Особи, які проходили навчання у шкідливих та гарячих 
цехах, де праця підлітків не дозволялася або допускалася 
при умові, якщо підліток був не молодше 16–17 років, ви-
водилися з броні до штату по закінченні терміну навчання, 
але не раніше, ніж їм виповниться 18 років.

Висновки. Державне  регулювання  ринку  праці  під 
час  непу  давало  певний  захист  та  гарантії  для  молоді. 
Держава піклувалась про навчання та працевлаштування 
найбільш соціально незахищених верств населення. Деякі 
заходи боротьби із безробіттям серед молоді дійсно дава-
ли свої результати, проте остаточно подолати безробіття 
не вдавалося довгий час. Найбільш дієвим заходом залу-
чення молоді у промисловість було встановлення броні та 
понадброні. Ведення броні підлітків призупинило процес 
їх  витіснення  з  виробництва,  створило  передумови  для 
збереження  передачі  досвіду  щодо  підготовки  робочих 
кадрів, стало основою для створення соціального захисту 
зростаючого  покоління.  Бронювання  виявилось  адміні-
стративним  заходом,  який  регулював молодіжний  ринок 
праці. В ході практичної роботи по заповненню броні та-
кож  широко  застосовувалися  адміністративні  прийоми. 
Часто супротив господарників, власників приватних під-
приємств переборювався за допомогою судових постанов. 
Разом з тим броня сприяла не тільки поліпшенню еконо-
мічного  становища  молоді,  але  й  відповідала  інтересам 
народного господарства.
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Статтю присвячено визначенню ролі глобалізації у сучасному житті. Визначено, що комплексне загальнотеоретичне дослідження 
трансформаційних змін правової системи України на рівні її підсистем і елементів в умовах глобалізації відсутнє. Звернено увагу на 
актуальність дослідження теоретико-правових засад трансформацій правової системи України в умовах глобалізації, що зумовлена як 
суперечливими реаліями розвитку правової системи, її інтеграції до європейського та світового правового простору, так і проблемами 
теоретико-правового осмислення та обґрунтування подальшого правового розвитку України.

Ключові слова: правова система, трансформація, глобалізація, модернізація, право.

Статья посвящена определению роли глобализации в современной жизни. Определено, что комплексное общетеоретическое ис-
следование трансформационных изменений правовой системы Украины на уровне ее подсистем и элементов в условиях глобализа-
ции отсутствует. Обращается внимание на актуальность исследования теоретико-правовых начал трансформации правовой системы 
Украины в условиях глобализации, что обуславливается как противоречивыми реалиями развития правовой системы, ее интеграции в 
европейское и мировое правовое пространство, так и проблемами теоретико-правового осмысления и обоснования дальнейшего право-
вого развития Украины. 

Ключевые слова: правовая система, трансформация, глобализация, модернизация, право.

The article is devoted to the determination of the part played by globalization in our modern life. It is stated that the complex general –theoretical 
investigation of transformational changes of Ukrainian legal system at the level of its subsystems and elements and under conditions of globalization 
is lacking. The attention is paid to the urgency of the investigation of theoretical and legal sources of the transformation of Ukrainian legal system 
under conditions of globalization which is caused by both contradictory realities of the legal system development, its integration into European and 
world legal space and the problems of theoretical and legal interpretation and substantiation of the future legal development of Ukraine.

Key words: legal system, transformation, globalization, modernization, law.

Актуальність теми. Проблема модернізації правової 
системи  турбує  багатьох  дослідників.  Вона  передбачає 
комплексну структурну трансформацію усього конгломе-
рату суспільних відносин, які регулюються правом. Мис-
тецтво та перевага концепції поступового реформування 
складається в умінні здійснювати цей процес поступово, 
не  знижуючи  ефективності  забезпечення  соціальних  та 
державних потреб.

Тенденції зростання ролі й значення права в житті сус-
пільства й усього людства в умовах глобалізації, у забез-
печенні його стабільності й функціонування корелюється 
із тенденцією зростання ролі й значення людини як у сус-
пільстві, так і в праві. При цьому змінюється буття самої 
людини, її потреби та інтереси, значна їх частина, зокрема 
потреба в безпеці, самоідентифікації й визнанні, набуває 
глобального характеру, проникає у сферу правових відно-
син, знаходить прояв у нормах  і правилах поведінки, за-
кріплених у нормативно-правових актах, вносить зміни у 
структуру й особливості функціонування правової систе-
ми. Глобалізація остаточно трансформує увесь правовий 
світ,  відбувається  сутнісна  зміна  (еволюція)  суспільних 
відносин,  що  докорінно  змінює  форми  управління  соці-
альними відносинами, змінює світовий порядок. 

Реалії соціального та політико-правового буття Україн-
ської держави, яка проголосила своєю найвищою соціаль-
ною цінністю людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпеку, а змістом і спрямованістю своєї 
діяльності – гарантії прав і свобод усіх членів суспільства, 
зумовлюють потребу в теоретичному аналізі проблем, які 
виникають у процесі правотворення та формування дер-
жавності. 

Докорінні  структурні  перетворення  сучасних  сус-
пільств поряд із глобалізацією зумовлені й інформаційно-
технологічною революцією. У взаємодії зазначені тенден-
ції  породжують  нові форми  організації  праці,  зростання 

сектору  послуг,  міжнародну  конкуренцію  й  глобальний 
ринок,  втрату  ідентичності  та  ін.  В  умовах  глобалізації, 
«розмивання»  національно-культурних  кордонів,  поши-
рення  мульткультуралізму  уміння  користуватися  своїми 
правами,  знання  й  повноцінне  залучення  до  практики 
участі у соціально-правовому спілкуванні кожної людини 
є  найважливішими проблемами,  які  потребують  пильної 
уваги з боку держави. 

Зазначене вище обумовлює нагальну необхідність до-
сліджень  трансформацій  правової  системи,  визначення 
напрямів  і наслідків впливу  глобалізації на правову сис-
тему,  її  підсистеми  й  елементи  крізь  призму  людини,  її 
потреби та інтереси з метою убезпечення від негативних, 
руйнівних наслідків глобалізаційних процесів. 

В  останнє  десятиліття  окремі  аспекти  проблем  роз-
витку  права  в  умовах  глобалізації,  насамперед  у  межах 
порівняльного  правознавства  й  окремих  галузей  права, 
стали предметом дослідження провідних правників, таких 
як: В. Денисов, А. Дмитрієв, В. Журавський, В. Забігайло,  
М. Козюбра, А. Колодій, О. Копиленко, О. Кресін, Л. Луць, 
Ю.  Оборотов,  Н.  Оніщенко,  М.  Панов,  О.  Петришин,  
В.  Погорілко,  П.  Рабінович,  В.  Тацій,  О.  Тихомиров,  
М. Цвік, Ю. Шемшученко, Л. Удовика, І. Яковюк. 

Виклад основного матеріалу. Трансформація (від лат. 
transformatio – перетворення)  –  перетворення,  зміна  ви-
гляду, форми, істотних властивостей будь-чого [1, с. 248].  
На  парадигмальному  полі  трансформація  етимологіч-
но означає докорінні  зміни, яким піддаються сутність та 
зміст  явищ  під  впливом  різних  чинників,  що  мають  як 
внутрішній, так і зовнішній характер, оскільки більшість 
явищ, зокрема правових, є синкретичними, що, відповід-
но, містять в собі синтетичні атрибути. 

Ю.С. Шемшученко  з  цього  приводу  зазначає, що  кі-
нець ХХ – початок ХХІ ст. – це час трансформації світу на 
глобалізаційних засадах, і що така трансформація карди-
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нальним чином вплинула на всі сфери життя людини – по-
літичну, соціально-економічну, духовну і, безумовно, пра-
вову. Науковець  найактуальнішим питанням,  пов’язаним 
з проблемою глобалізації, назвав питання трансформації 
державно-правового  простору, що  пов’язано  з  процесом 
інтеграції  правових  систем  [2,  с.  146].  І.В.  Яковюк  під-
креслює, що  трансформація поряд  із  рецепцію  та  відси-
ланням є основними способами імплементації, як поняття 
більш широкого за змістом, що розуміється як спеціальна 
законодавча процедура перетворення норм міжнародного 
права на норми внутрішньодержавного права [3, c. 649].

В юридичній літературі виділяють декілька видів або 
форм  трансформації  норм  міжнародного  права  в  націо-
нальне.  Є.Т.Усенко  вважає,  що  всі  види  трансформації 
можна  поділити  на  два  види:  генеральну  та  спеціальну. 
Генеральна  трансформація  полягає  у  встановленні  дер-
жавою в національному праві загальної норми, яка надає 
міжнародно-правовим нормам силу внутрішньодержавної 
дії. Спеціальна  трансформація  полягає  в  наданні  держа-
вою конкретним нормам міжнародного права сили внутрі-
державної дії шляхом їх відтворення в законі текстуально 
або  у  вигляді  положень,  адаптованих  до  національного 
права, або шляхом законодавчого узгодження  їх застосу-
вання іншим способом [4, c. 16, 17].

Трансформація може відбуватися безпосередньо, що 
припускає,  наприклад,  застосування  норм  міжнародного 
права в рамках національного тоді, коли це витікає з норм, 
закріплених  в  конституції  або  інших  нормативно-право-
вих  актах,  що  передбачають  примат  норм  міжнародно-
го  права  над  нормами національного  права. Таку форму 
трансформації називають прямою трансформацією. Зо-
крема, ст. 9 Конституції України передбачає: «Міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного законодавства 
України»  [5].  Таким  чином,  санкціонується  їх  пряма  дія 
нарівні з чинним законодавством України.

Існує  й  інша  форма  безпосередньої трансформації 
(яку  ще  називають  інкорпорацією),  відповідно  до  якої 
деякі  норми  міжнародного  права  не  просто  за  своєю 
юридичною  силою  визнаються  частиною  національного 
законодавства, а включаються у внутрішнє право, що пе-
редбачається для певних видів норм міжнародного права. 
Така практика має місце в таких європейських державах, 
як Австрія, ФРН та ін.

В юридичній літературі  виділяють  і опосередковану 
трансформацію,  відповідно  до  якої  для  визнання  норм 
міжнародного права необхідним є видання або ухвалення 
відповідного нормативно-правового акту в рамках націо-
нальної правової системи. Така практика реалізується, на-
приклад, у Франції та стосується найбільш важливих між-
народних  договорів.  Так,  ст.53  Конституції  Французької 
Республіки передбачає, що «торгові, фінансові договори, 
які відносяться до міжнародної організації, до становища 
особи, можуть  бути  ратифіковані  або  схвалені  тільки на 
підставі закону та набувають чинності тільки після рати-
фікації або ухвалення». 

Таким  чином,  якщо  пряма  трансформація  норм між-
народного права автоматично спричиняє такі ж зміни і в 
національній правовій системі, то у разі застосування опо-
середкованої  трансформації  для  внесення  змін  в  рамках 
національної  правової  системи  необхідним  є  ухвалення 
відповідного нормативно-правового акту.

Як  демонструє  досвід  функціонування  національних 
правових  систем,  для  ефективної  трансформації  націо-
нального  права  під  впливом  глобалізаційних  процесів 
використовують  як  безпосередню,  так  і  опосередковану 
трансформацію національної правової системи. Цей про-
цес  є  досить  складним  і  суперечливим.  Трансформація 
може  відбиватися  на  перетворенні  найрізноманітніших 
компонентів правової  системи. Ступінь цих перетворень 
залежить від безлічі чинників, що визначають особливості 

цих компонентів, які за своєю суттю та змістом є різними. 
Якщо одні компоненти є пристосованими до змін, то інші 
є достатньо консервативними і, відповідно, менш гнучки-
ми [6, c. 72].

Ґрунтуючись  на  основних  етапах  трансформаційно-
го циклу, а саме: 1) етапі безпосередньої трансформації;  
2) етапі інтерформації; 3) етапі інтоформації; 4) етапі пост-
трансформаційного  стану,  встановлено, що  сучасна  пра-
вова  система України  перебуває  на  етапі  інтоформації  – 
періоді  набуття  нової  цілісності,  стійкості,  намагається 
враховувати окремі переваги глобалізації та протистояти 
глобальним викликам і загрозам [7, c. 137]. На цьому етапі 
визначальними у правовій  системі  є не окремі  елементи 
правової  системи,  структура,  а  глобалізаційні  трансфор-
мації, зміни в самій правовій системі, у її внутрішніх (між 
підсистемами і елементами) та зовнішніх (з економічною, 
політичною системою та  іншими правовими  системами: 
національними, міждержавними, міжнародною) зв’язках. 
Етап інтерформації трансформаційного циклу вітчизняної 
правової системи характеризується тим, що правова сис-
тема, маючи відкритий характер, відображає окремі про-
яви  правової  глобалізації  та  правової  інтеграції  у  формі 
правової  адаптації,  гармонізації,  уніфікації.  Водночас  в 
своїй сукупності вони не забезпечують нової якості пра-
вовій системі, переходу на новий етап. 

I. Вплив глобалізаційних процесів на національну пра-
вову систему позначається перш за все на функціональ-
ній складовій правової системи, а саме процесі право-
творчісті, правореалізації, правозастосуванні, юридичній 
діяльності,  юридичній  практиці  що  є  доволі  складними 
явищами,  обумовленими  відповідними  соціальними, 
економічними,  політичними,  етичними,  релігійними,  фі-
лософськими  чинниками.  Правові  норми,  що  містяться 
в нормативно-правових актах, прийняті в умовах як фор-
мального, так і змістовного аспектів, враховують специфі-
ку глобалізаційних процесів. 

У  сучасних  умовах  розбудови  державності  в  Україні 
суттєво  інтенсифікується  процес  реформування  і  онов-
лення  національної  законодавчої  бази.  Вказаний  процес 
обумовлений  трансформаційним  періодом  розвитку  сус-
пільства та ускладненням суспільних відносин, що вима-
гає  не  лише  вдосконалення  самих  нормативно-правових 
актів,  а й активізації наукових досліджень проблем фор-
мування права, правоутворення, нормотворчості та інсти-
туту реалізації права. Розвиток та вдосконалення законо-
давчої бази будь-якої держави безпосередньо пов’язується 
із  явищем  правоутворення,  що  є  складним  соціальним 
інститутом  (процесом)  створення  права  як  системи 
загальнообов’язкових  правових  норм, що  знаходять  свій 
прояв у правовій свідомості та правовій культурі як всього 
населення, так і окремих громадян [8, c. 120].

Процес  правової  глобалізації  активізує  впроваджен-
ня  й  реалізацію  міжнародних  і  європейських  правових 
стандартів у правотворчу, правореалізаційну й правозас-
тосовну  діяльність,  насамперед  правоохоронну,  правоза-
хисну, судову. Зростає роль і значення норм, принципів і 
прецедентів міжнародного права, міжнародних договорів, 
ратифікованих Україною.  Істотно  посилюється  вплив  на 
правозастосовну практику міжнародних та європейських 
правових інститутів. Провідну роль у трансформації пра-
возастосовної діяльності в національній правовій системі 
відіграють Рада Європи, ОБСЄ, ЄС, ПАРЄ, практика Єв-
ропейського суду з прав людини, діяльність Венеціанської 
Комісії, Генеральної Дирекції з прав людини та верховен-
ства права Ради Європи. 

Нормотворчість в умовах глобалізації трансформуєть-
ся  перш  за  все  у  напрямі  поширення  її  соціальної  бази, 
тобто все більша кількість суб’єктів приймає не пасивну, 
а  найактивнішу  та  безпосередню участь  в  цьому  проце-
сі. Цей  процес  трансформується  і  під  впливом  того, що 
в правовому полі  з’являються нові проблеми, вирішення 
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яких  вимагає  обов’язкового  правового  урегулювання  на 
національному і наднаціональному рівнях. Проблеми еко-
логії,  безпеки,  інформації,  демографії  вимагають  нового 
підходу  і  нового  осмислення,  в  рамках  якого  необхідно 
поєднувати всі сфери правового регулювання. Справедли-
вим є зауваження, що глобалізація вимагає іншого погляду 
на  процес  нормотворчості,  відповідно,  інших принципів 
регулювання сучасних соціальних процесів. Має відбути-
ся етичний поворот в міжнародних відносинах, в основу 
яких необхідно покласти етичні принципи буття людини у 
світі: справедливість, свободу, рівноправність, консенсус, 
плюралізм. Неможливо в правовому полі ігнорувати тра-
диції, ментальність народів і нав’язувати єдині юридичні 
норми. Будь-який юридичний закон може тоді ефективно 
функціонувати, коли він є легітимованим, тобто визнаним 
народом. Якщо закон не легітимований, то він не матиме 
юридичної сили і буде втілюватися за допомогою насилля 
[9, c. 14].

II. Подальший  аналіз  потребує  звернення  до інсти-
туційної складової правової системи, яку  утворюють 
суб’єкти права (їх правові статуси, особливості юридичної 
відповідальності). Саме  людина  та  різні  об’єднання  (гро-
мадські організації та рухи, акціонерні товариства, інші ко-
мерційні та некомерційні організації, соціальні спільноти – 
нації, народи, держава в цілому) мають права і відповідні 
юридичні  обов’язки,  виступають  реальними  елементами 
правової системи. Звернення до зазначеного аспекту зумов-
лено тим, що упродовж другої половини XX ст.  і початку 
XXI ст. у соціальному й правовому бутті людини відбулися 
й продовжують відбуватися значні зміни, які впливають на 
її особливості як суб’єкта правової системи. Сучасний етап 
розвитку українського суспільства і держави може бути оха-
рактеризований як трансформаційний, для якого характер-
ним є прагнення створення громадянського суспільства та 
забезпечення максимальної реалізації прав людини [10, c. 
4]. Отже, в умовах глобалізації трансформація національної 
правової системи обумовлює істотні зміни такої найваж-
ливішої сфери, як права і свободи людини й громадянина 
[11, c. 6]. Таким чином, аналіз дає підстави стверджувати, 
що в умовах глобалізації відбуваються зміни в її інститу-
ційній підсистемі, внаслідок активізації людини як індиві-
дуального суб’єкта правової системи, а  саме:  1)  зростає 
інтенсивність ділової активності  індивідуальних суб’єктів 
правової системи, що сприяє збільшенню зон дії права, роз-
ширенню меж правового простору; 2) актуалізуються різни 
види правових статусів особи: громадянина, іноземців, осіб 
без громадянства, ускладнюються й загострюються пробле-
ми, які виникають у колі конституційного та галузевих пра-
вових  статусів  особи  (політико-правовому,  соціально-еко-
номічному,  соціально-правовому,  культурно-правовому  та 
ін.); 3) у мірі розвитку міжнародного права й міждержавних 
відносин зростає обсяг прав і обов’язків індивіда, зростає 
роль індивіда на міжнародній арені; 4) простежується тен-
денція розширення обсягу прав людини та поглиблення їх 
змісту. Зазначені тенденції не є вичерпними, а класичні пра-
ва й  свободи людини у найближчій перспективі набудуть 
нових аспектів і нового виміру у глобальному просторі. 

Глобалізація  впливає  і  на  інших  суб’єктів  правової 
системи,  зокрема,  на  соціальні  організації  та  спільноти, 
насамперед державу, громадські організації, територіаль-
ні громади, народи, нації, етноси та ін., які, у свою чергу, 
впливають на подальше функціонування і розвиток право-
вої системи, а саме: зростають роль і значення національ-
ного  громадянського  суспільства,  громадських  організа-
цій (як міжнародних, так і національних), які є активними 
суб’єктами  національної  правової  системи,  відповідно, 
посилюється й їхній вплив на формування правової полі-
тики, законотворчий процес.

В  умовах  глобалізації  роль  національної  держави  як 
суб’єкта правової системи трансформується у напрямі по-
силення відповідальності органів державної влади перед 

громадянським  суспільством,  відповідальності  виконав-
чої влади,  її посадових осіб за свої рішення, дії або без-
діяльність перед  громадянами,  права  яких були поруше-
ні; формуються та впроваджуються механізми контролю 
функціонування  виконавчої  влади  з  боку  громадянсько-
го  суспільства  через  інститути  парламентської  і  прямої 
демократії.  Поряд  із  цим  спостерігається  перерозподіл 
функцій  держави  на  національному,  наднаціональному 
та субнаціональномцу рівнях. За державою зберігаються 
центральні позиції у розв’язанні проблем підтримки миру, 
стабільності, національної безпеки, розвитку, у тому числі 
боротьби  із  міжнародним  тероризмом,  транскордонною 
злочинністю;  наданні  соціальних  послуг;  регулюванню 
ринку; контролю над видобутком природних ресурсів; ре-
гулювання міграційних процесів; розв’язанні міжетнічних 
проблем.  Держава  є  гарантом  прав  громадян,  основним 
суб’єктом  відповідальності  за  громадянина,  насамперед 
його права й свободи, безпеку й добробут тощо. У кінце-
вому підсумку правова глобалізація активізує перехід від 
патерналістської держави до регулятивної моделі держа-
ви, від «держави-опікуна» до «держави-партнера». 

III.  Вплив  глобалізаційних  процесів  на  національну 
правову систему позначається також на нормативній під-
системі правової системи, що  обумовлює  істотні  зміни 
на рівні правових принципів, норм, галузей та інститутів 
права і законодавства. Саме у нормативній підсистемі про-
цес глобалізації як посилення взаємодії і взаємозалежності 
найбільш чітко проявляється насамперед у правовій інте-
грації всіх її складових: норм, принципів і, відповідно, – 
нормативно-правових  актів,  правовій  інтернаціоналізації 
та правовій стандартизації. Безумовно, глобалізація детер-
мінує і прискорює інтеграцію правових систем та їх під-
систем  і  елементів,  тим  самим  актуалізує  гармонізацію, 
уніфікацію,  адаптацію,  імплементацію,  стандартизацію, 
універсалізацію,  інтернаціоналізацію  права.  Глобаліза-
ційні трансформації нормативно-правової основи різною 
мірою проявляються у галузях національного права: в од-
них вони виявляються досить чітко, в  інших – перебува-
ють на стадії формування. В узагальненому вигляді вплив 
глобалізації  на  національну  систему  права  виявляється 
у: 1) інтенсивному розвитку вже сформованих інститутів 
і  галузей,  таких  як  права  людини,  екологічне  право,  ін-
формаційне право, медичне право та ін.; 2) формуванні й 
розвитку нових комплексних галузей та інститутів, таких 
як право миру, право безпеки, право стійкого розвитку, мі-
граційне право  тощо,  нормативна  база  яких  знаходиться 
на  стадії  систематизації;  3)  початковому  етапі  концепту-
алізації й формуванні нових інститутів, нормативної бази 
і комплексних галузей – економічного права, соціального 
права (соціальне страхування, соціальні послуги, соціаль-
не забезпечення); 4) активному розвитку прав людини на 
основі визнання і впровадження світових та європейських 
правових  стандартів;  5)  обмеження  заборон  у  приватній 
сфері життя людини, наділенні особистості більшою ав-
тономністю у виборі рішень; 6) активному впливі публіч-
ного (насамперед адміністративного) права на сферу при-
ватного права, що виявляється у зміні договірного права, 
сутності  цивільно-правового  договору  тощо.  Спільною 
рисою  для  нових,  інтегрованих,  комплексних  галузей  є 
їхня  інтенсивна конституціоналізація, що відображає  за-
гальносвітову  тенденцію  зростання  ролі  конституцій  як 
інструменту  впливу  на  внутрішньодержавні  й  загально-
світові процеси з метою формування й захисту стабільно-
го,  справедливого  та  демократичного  світового  порядку; 
7) тенденція, пов’язана зі зміною концепції джерел права, 
яка проявляється, з однієї сторони, в появі нових джерел 
(насамперед включення до системи джерел національного 
права принципів і норм міжнародного права), а з іншої – у 
зміні  значення кожного  із них  [12, c. 34–35]. Так, остан-
нім часом зростає роль такого джерела права, як судовий 
прецедент, який посилює свою позицію в системі джерел 
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національного  права. У  період  сьогодення  у  системі  ро-
мано-германського права  визначилася  тенденція фактич-
ного [13], а частково  і юридичного визнання прецеденту 
як джерела романо-германського права, причому не тільки 
на рівні національно-правових систем,  але й у масштабі 
загальноєвропейського права, а точніше – права Європей-
ського Союзу у цілому. Аналогічно обстоїть справа і з ін-
шими джерелами права правових сімей, що розглядаються, 
такими, зокрема, як закон (статут), який, будучі основним 
джерелом романо-германського права, посилів свій вплив 
у післявоєнний період в ряді країн англосаксонського пра-
ва та грає в них у сучасний час важливу роль. Так, сьогод-
ні двома основними джерелами правової системи США є 
судовий прецедент і законодавство. Сьогодні також зміни 
відбуваються й у структурі джерел правових систем, що 
входять до системи традиційного і релігійного права. Такі 
правові  джерела,  як  закони,  уніфіковані  правові  норми, 
нормативні  договори,  все  більше підсилюють  свої  пози-
ції  в  структурі  джерел  вищезгаданих  правових  систем. 
Глобалізаційні трансформації нормативної підсистеми зу-
мовлені, по-перше, прагненням України до більш активної 
участі у різних міжнародних і міждержавних інститутах, 
органах, укладання низки багатосторонніх і двосторонніх 
угод;  по-друге,  задекларованим  стратегічним  процесом 
євроінтеграції, відповідно, – активізацією процесів адап-
тації,  гармонізації,  уніфікації,  апроксимації,  імплемента-
ції;  по-третє,  необхідністю  створення  дієвого  правового 
механізму захисту національних інтересів від глобальних 
викликів  і  загроз. Більшість  змін,  які  відбуваються  в  га-
лузях, підгалузях, інститутах національної системи права 
й законодавства, ініційовані чи відбуваються під впливом 
міжнародних  об’єднань,  таких  як ЄС, ВТО, МВФ, СОТ, 
ПАРЄ ОСУР, Венеціанська Комісія, Європейський Суд з 
прав людини та ін., роль і значення яких в умовах глоба-
лізації значно зростають. Можна погодитися з тезою, що 
підґрунтям  глобалізаційних  трансформацій  нормативної 
підсистеми є ліберальні правова ідеологія та правова по-
літика євроінтеграції,  які відображають стратегічний на-
прям державно-правового розвитку України.

IV. Трансформація ідеологічної складової правової 
системи. Впливаючи практично на всі підсистеми й еле-
менти правової  системи,  глобалізація  спричиняє  зміни в 
правовій політиці й правовій ідеології, правовій культурі 
і правовій свідомості, які, в свою чергу, відіграють істотну 
роль у функціонуванні й розвитку правової системи. 

В умовах глобалізації суттєво зростає значення ідеоло-
гічних факторів правового розвитку, де, зокрема, просте-
жується протистояння ліберальної правової ідеології, іде-
ологій глобалізму та антиглобалізму, наслідком чого стає 
трансформація національних правових ідеологій, форму-
вання  спільних  засад  правової  ідеології  міжнародної  та 
міждержавних правових  систем. Саме  в  умовах  глобалі-
зації  постає  нагальна  потреба  формування  національної 
правової  ідеології,  яка у  змістовному  і функціональному 
аспектах  підпорядкована  принципу  верховенства  права, 
гарантує і захищає права людини, забезпечує ефективність 
законодавства,  сприяє  формуванню  цілісної,  динамічної 
національної  правової  системи,  досягненню структурно-
функціональної єдності її елементів, правовими засобами 

забезпечує модернізацію правової системи й держави, за-
хищає національні інтереси, гарантує оптимальне функці-
онування правової держави і громадянського суспільства, 
надає  адекватні  й  дієві  правові  засоби  убезпечення  від 
викликів,  ризиків  і  небезпек,  зумовлених  глобалізацією, 
сприяє  зміцненню  міжнародного  авторитету,  позиціонує 
Україну як цивілізовану європейську державу в глобаль-
ному правовому просторі.

Трансформація  реалізації  національної  правової  іде-
ології  пов’язується  із  відповідною  правовою  політикою, 
яка  здатна  виступати  потужним  чинником  розвитку  на-
ціональної правової системи, оптимізації взаємовідносин 
громадянського суспільства і держави. Правова політика є 
сучасним важливим компонентом процесів демократичної 
трансформації суспільних відносин узагалі та формування 
і  функціонування  ефективної  правової  системи  суспіль-
ства в умовах глобалізації, зокрема, визначає стратегію і 
напрям трансформації правової системи.

У  сучасних  умовах,  коли  вже  ні  у  кого  не  викликає 
сумнівів  потреба  у  децентралізації  багатьох  функцій 
державної  влади,  розвитку  місцевого  самоврядування, 
стає цілком очевидним, що результативне упорядкування 
правових  і  пов’язаних  із  ними  інших  відносин на  регі-
ональному рівні можливе  лише у межах правової  полі-
тики. Вона здатна ефективно регулювати міжнаціональні 
відносини, особливо в регіонах, де тісно переплітаються 
та  взаємодіють  інтереси  багатьох  націй,  народностей, 
окремих груп населення і час від часу виникають проти-
річчя та конфлікти [14, с. 7; 15, с. 55]. Правова політика 
держави має будуватись з урахуванням загроз і висновків 
глобалізації,  передусім  визначенням  пріоритетних  на-
прямів юридичного забезпечення національних інтересів 
країни. 

Висновки. Отже,  увесь модернізаційний  курс  укра-
їнської держави повинен бути  спрямований на  забезпе-
чення прав та свобод людини та громадянина, оскільки 
вони  визнаються  вищою  цінністю  на  конституційно-
му  рівні.  Простим,  таким що  знаходиться  на  поверхні, 
критерієм необхідності проведення правової політики у 
сфері  модернізації  правової  системи  є  її  спрямованість 
на забезпечення прав та свобод її громадян, якої б інно-
ваційної сфери суспільних відносин це не торкалося. За-
порукою оптимізації розвитку вітчизняної правової сис-
теми в умовах глобалізації є обґрунтування й прийняття 
Концепції  правової  політики  в  умовах  глобалізації,  яка 
передбачає модернізацію правової  системи України,  іс-
тотне оновлення сутнісних, змістовних складників, інте-
гративно-комунікативних зв’язків, встановлення їхнього 
оптимального  балансу  й  співвідношення, що  уможлив-
лять  перехід  вітчизняної  правової  системи  на  новий 
рівень  функціонування  й  розвитку,  від  фрагментарно 
глобалізованої  до  глобалізованої  правової  системи,  яка 
гармонізує  світові,  європейські  та  національні  правові 
принципи, норми, стандарти, інститути, переформатовує 
інтегративно-комунікативні зв’язки з міжнародною, регі-
ональними (РЄ, ЄС) та національними правовими систе-
мами,  захищає національні  інтереси,  володіє потужним 
потенціалом стійкості, дієвості, ефективності, протисто-
їть глобальним викликам і загрозам. 
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Статтю присвячено реалізації права на охорону здоров’я в Україні. Проаналізовано право на охорону здоров’я, як одне з осново-
положних прав людини. Охарактеризовано сучасний стан реалізації права на охорону здоров’я в Україні. Визначено основні проблеми 
реалізації права на охорону здоров’я в Україні. 

Ключові слова: права людини, соціальні права людини, право на охорону здоров’я, реалізація прав людини, реалізація права на 
охорону здоров’я в Україні.

Статья посвящена реализации права на охрану здоровья в Украине. Проанализировано право на охрану здоровья, как одно из 
основополагающих прав человека. Охарактеризовано современное состояние реализации права на охрану здоровья в Украине. Опре-
делены основные проблемы реализации права на охрану здоровья в Украине. 

Ключевые слова: права человека, социальные права человека, право на охрану здоровья, реализация прав человека, реализация 
права на охрану здоровья в Украине.

The article is devoted to realisation of right to healthcare in Ukraine. The right to health care as fundamental human rights is analysed. The 
current situation of realization of right to health care in Ukraine is characterised. The basic problems of realization of right to health care in Ukraine 
are determined.

Key words: human rights, social rights, right to health care, realisation of human rights, realisation of right to health care in Ukraine.

Актуальність теми. У контексті сучасних глобаліза-
ційних  та  євроінтеграційних процесів,  розвитку України 
як правової і демократичної держави, еволюції громадян-
ського суспільства, розвитку конституційного права Укра-
їни важливого значення набуває дослідження проблемати-
ки реалізації права на охорону здоров’я в Україні. 

Дослідження проблематики реалізації права на охорону 
здоров’я в Україні має важливе практичне значення для по-
дальшого вдосконалення інституту прав людини в Україні 
та  еволюції  конституційного  законодавства України. Вна-
слідок  цього  дослідження  проблематики  реалізації  права 
на  охорону  здоров’я  в  Україні  є  важливим  для  розвитку 
науки конституційного права. Саме тому автор статті ста-
вить за мету охарактеризувати реалізацію права на охорону 
здоров’я в Україні. Завданнями даної статті є: проаналізу-
вати право на охорону здоров’я, як одне з основоположних 
прав  людини,  охарактеризувати  сучасний  стан  реалізації 
права  на  охорону  здоров’я  в  Україні;  визначити  основні 
проблеми реалізації права на охорону здоров’я в Україні. 

Важливість  дослідження  вищезгаданої  проблематики 
підсилює також той факт, що у вітчизняній науці консти-
туційного  права  подібних  комплексних,  монографічних 
праць  із  визначеної  проблематики  вкрай  небагато.  Так, 
вченими-конституціоналістами  висвітлюються  окремі 
аспекти права на охорону здоров’я або в контексті дослі-
дження  конституційно-правового  статусу  людини  і  гро-
мадянина, або ж у контексті розгляду механізму захисту 
конституційних  прав  та  відшкодування  завданої  шкоди. 
Проблематика  реалізації  права  на  охорону  здоров’я  в 
Україні  є  актуальною,  а  окремі  її  аспекти  були  предме-
том  дослідження  багатьох  сучасних  науковців,  зокрема: 
Ю.М. Бисаги, Д.М. Бєлова, О.М. Гончаренка, А.Ю. Олій-
ника, В.Ф. Погорілка, Н.Г. Шукліної. 

Виклад основного матеріалу. Основою  функціону-
вання демократичної держави є реалізація прав людини. 
Декларативне  закріплення  прав  людини  не  гарантує  на-
лежну  реалізацію  цих  прав,  їх  захист  та  забезпечення. 

Міжнародне  співтовариство  на  універсальному  рівні  в 
рамках ООН та її структурних підрозділів важливу увагу 
приділяє реалізації прав людини, які, зокрема, закріплені 
у Загальній декларації прав людини ООН [1] від 10 груд-
ня 1948 року, у ст. 22 якої зазначено: «Кожна людина, як 
член  суспільства, має право на  соціальне  забезпечення  і 
на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для 
вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній 
і культурній галузях за допомогою національних зусиль і 
міжнародного співробітництва та відповідно до структури 
і ресурсів кожної держави. 

А відповідно до ст. 12 Міжнародного пакту про соціаль-
ні, економічні та культурні права [2] від 16 грудня 1966 p.  
Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право 
кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного 
і  психічного  здоров’я.  Заходи,  яких  повинні  вжити  дер-
жави-учасниці цього Пакту для повного здійснення цього 
права, включають ті, які є необхідними для:

–  забезпечення  скорочення  мертвонароджуваності  та 
дитячої смертності і здорового розвитку дитини;

– поліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього серед-
овища і гігієни праці в промисловості;

–  запобігання  і  лікування  епідемічних,  ендемічних, 
професійних та інших хвороб і боротьби з ними;

–  створення  умов,  які  б  забезпечували  всім  медичну 
допомогу і медичний догляд у разі хвороби.

Прийняття  Конституції  України  [3]  28  червня  1996 
року стало новим важливим кроком для розвитку прав лю-
дини в незалежній Україні. Зміст головних міжнародних 
документів про права людини визначив зміст другого роз-
ділу Конституції України, забезпечивши тим самим його 
демократичне наповнення [4, с. 218]. Чинна Конституція 
України імплементувала всі основні положення міжнарод-
но-правових актів із прав людини і, насамперед, Загальної 
декларації прав людини [5, с. 21].

Відповідно  до  ст.  49  Конституції  України  кожен  має 
право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 
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страхування.  Охорона  здоров’я  забезпечується  держав-
ним  фінансуванням  відповідних  соціально-економічних, 
медико-санітарних  і оздоровчо-профілактичних програм. 
Держава створює умови для ефективного і доступного для 
всіх громадян медичного обслуговування. У державних і 
комунальних закладах охорони здоров’я медична допомо-
га надається безоплатно;  існуюча мережа таких  закладів 
не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові ліку-
вальних закладів усіх форм власності. Держава дбає про 
розвиток фізичної культури  і спорту,  забезпечує санітар-
но-епідемічне благополуччя.

У даному контексті Н.Г. Шукліна зазначає, що консти-
туційне  право  на  охорону  здоров’я  відноситься  до  най-
більш актуальних і життєво важливих для мільйонів лю-
дей [6, с. 295].

На думку О.М. Гончаренко реалізація права на охоро-
ну  здоров’я  залежить  від  реалізації  економічного  права 
користування об’єктами публічної власності. Акцентуючи 
на винятковій необхідності  та вразливості механізму ре-
алізації права на охорону здоров’я, законодавець виділяє 
його, як окремий вид [7, с. 34].

Право на охорону здоров’я є одним із основоположних 
прав людини, різновидом соціальних прав людини, що га-
рантується Конституцією України, а також на рівні універ-
сальних та регіональних міжнародно-правових актів. 

Згідно зі ст. 6 Основ законодавства України про охоро-
ну здоров’я [8] кожний громадянин України має право на 
охорону здоров’я, що передбачає:

а) життєвий  рівень,  включаючи  їжу,  одяг, житло, ме-
дичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечен-
ня, який є необхідним для підтримання здоров’я людини;

б) безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне 
середовище;

в) санітарно-епідемічне благополуччя території і насе-
леного пункту, де він проживає;

г) безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та 
відпочинку;

д) кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включа-
ючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відпо-
відно до його рекомендацій і закладу охорони здоров’я; 

е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого 
здоров’я і здоров’я населення, включаючи існуючі і мож-
ливі фактори ризику та їх ступінь;

є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і 
внесення пропозицій щодо формування державної політи-
ки в галузі охорони здоров’я;

ж) участь в управлінні охороною здоров’я та проведен-
ні громадської експертизи з цих питань у порядку, перед-
баченому законодавством;

з)  можливість  об’єднання  в  громадські  організації  з 
метою сприяння охороні здоров’я;

и)  правовий  захист  від  будь-яких  незаконних  форм 
дискримінації, пов’язаних із станом здоров’я;

і) відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди;
ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, 

закладів та органів охорони здоров’я;
й)  можливість  проведення  незалежної  медичної  екс-

пертизи у разі незгоди громадянина з висновками держав-
ної  медичної  експертизи,  застосування  до  нього  заходів 
примусового лікування, та в інших випадках, коли діями 
працівників охорони здоров’я можуть бути ущемлені за-
гальновизнані права людини і громадянина;

к)  право  пацієнта,  який  перебуває  на  стаціонарному 
лікуванні  в  закладі охорони  здоров’я, на допуск до нього 
інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклу-
вальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужи-
теля для відправлення богослужіння та релігійного обряду. 

Громадянам  України,  які  перебувають  за  кордоном, 
гарантується право на охорону здоров’я у формах і обся-
зі, передбачених міжнародними договорами, в яких бере 
участь Україна.

Важливе значення в контексті дослідження проблема-
тики  реалізації  права  на  охорону  здоров’я  в Україні  ма-
ють  гарантії  права  на  охорону  здоров’я.  Відповідно  до 
ст. 7 Основ законодавства України про охорону здоров’я 
держава  згідно  з  Конституцією  України  гарантує  всім 
громадянам реалізацію їх прав у галузі охорони здоров’я 
шляхом:

а)  створення  розгалуженої  мережі  закладів  охорони 
здоров’я;

б) організації  і проведення системи державних  і  гро-
мадських заходів щодо охорони та зміцнення здоров’я;

в) подання всім громадянам гарантованого рівня меди-
ко-санітарної допомоги у обсязі, що встановлюється Кабі-
нетом Міністрів України;

г)  здійснення  державного  і  можливості  громадського 
контролю та нагляду в галузі охорони здоров’я;

д)  організації  державної  системи  збирання,  обробки 
і аналізу соціальної, екологічної та спеціальної медичної 
статистичної інформації;

е)  встановлення  відповідальності  за  порушення  прав 
і законних інтересів громадян у галузі охорони здоров’я.

Держава  визнає  право  кожного  громадянина України 
на охорону здоров’я  і  забезпечує його  захист. У разі по-
рушення законних прав і інтересів громадян у галузі охо-
рони  здоров’я  відповідні  державні,  громадські  або  інші 
органи, підприємства, установи та організації, їх посадові 
особи і громадяни зобов’язані вжити заходів щодо понов-
лення порушених прав, захисту законних інтересів та від-
шкодування  заподіяної  шкоди.  Судовий  захист  права  на 
охорону здоров’я здійснюється у порядку, встановленому 
законодавством.

На підставах і в порядку, передбачених законами Укра-
їни,  громадяни  можуть  бути  визнані  тимчасово  або  по-
стійно не придатними за станом здоров’я до професійної 
або  іншої  діяльності,  пов’язаної  з  підвищеною  небезпе-
кою для оточуючих, а також із виконанням певних держав-
них функцій. Застосування примусових заходів медичного 
характеру щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечні ді-
яння,  обмеження прав  інших  громадян у  вигляді приму-
сового медичного огляду або примусової госпіталізації, а 
також у зв’язку з проведенням карантинних заходів допус-
кається тільки на підставах і в порядку, передбачених за-
конами України. Рішення про обмеження прав громадян, 
пов’язані зі станом їх здоров’я, можуть бути оскаржені в 
судовому порядку.

З-поміж  нормативних  гарантій  реалізації  права  на 
охорону  здоров’я  в Україні  важливе  значення має  Закон 
України «Про екстрену медичну допомогу» [9] від 5 лип-
ня 2012 року, який визначає організаційно-правові засади 
забезпечення громадян України та інших осіб, які перебу-
вають на її території, екстреною медичною допомогою, у 
тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та 
ліквідації їх наслідків, та засади створення, функціонуван-
ня і розвитку системи екстреної медичної допомоги.

Щодо  реального  стану  реалізації  права  на  охорону 
здоров’я в Україні важливе значення має аналіз щорічних 
доповідей омбудсмена України. Так, у щорічній доповіді 
Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини 
про стан дотримання прав і свобод людини і громадяни-
на  за  2013  рік  зазначено, що  до Уповноваженого  з  прав 
людини щороку надходять  сотні  звернень  громадян  сто-
совно порушення їхніх прав на охорону здоров’я, гаранто-
ваних Конституцією України та законодавством. Зокрема, 
у 2013 р. кількість зазначених звернень становила 701, або 
44,3% загальної кількості письмових звернень до Уповно-
важеного з прав людини про порушення соціальних прав. 
Звернення стосувались різноманітних питань, пов’язаних 
із  реалізацією  конституційного  права  на  медичну  допо-
могу: неефективне здійснення реформи системи охорони 
здоров’я  та  системи  екстреної медичної  допомоги, неза-
безпеченість  необхідними  лікарськими  засобами  та  ви-
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робами медичного призначення, високої вартості ліків та 
лікування, у тому числі хірургічних операцій, неналежно-
го виконання медичними працівниками їхніх професійних 
обов’язків тощо.

На  жаль,  статистична  інформація  про  стан  здоров’я 
населення України свідчить про накопичені серйозні про-
блеми  у  сфері  охорони  здоров’я. Як  і  в  попередні  роки, 
смертність населення перевищує народжуваність. У роз-
рахунку на 1000 осіб населення рівень смертності в Укра-
їні становить 14,6 випадків проти 6,7 випадків у країнах – 
членах Європейського Союзу. У 2013 р. порівняно з 2012 р.  
відбулось  зниження  рівня  народжуваності  та  зростання 
рівня  смертності.  Загальна  чисельність  наявного  насе-
лення України зменшилась на 158,7 тис. осіб. Порівняно 
з 2012 р. зріс рівень смертності від хвороб системи крово-
обігу, органів травлення, нервової системи, розладів пси-
хіки та поведінки, навмисних самоушкоджень тощо.

Від  12  до  14 млн. жителів України  хворіють  на  сер-
цево-судинні хвороби. Смертність від таких хвороб також 
є однією з найвищих у світі та становить близько 64% у 
структурі  загальної  смертності.  Понад  1  млн.  українців 
страждають від онкологічних захворювань, і рівень смерт-
ності від них посідає друге місце після серцево-судинних 
хвороб (13%). Фактично ці два класи хвороб визначають 
майже 80% щорічних втрат населення країни. Крім того, 
понад як 1 млн. 100 тис. осіб хворіють на цукровий діа-
бет, при цьому майже 200 тис. із них є інсулінозалежними. 
Україна також залишається «лідером» у Європі за рівнями 
захворюваності на ВІЛ-інфекцію та туберкульоз. Загалом 
згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 
Україна за станом здоров’я громадян посідає одне з най-
нижчих рейтингових місць у Європейському регіоні.

Україна продовжує значно поступатися за обсягами фі-
нансування охорони здоров’я переважній більшості країн 
Європейського регіону,  в  тому числі  країнам-членам ЄС 
та  країнам-членам  Співдружності  Незалежних  Держав. 
Зростання частки державних витрат на охорону здоров’я 
у  структурі  валового  внутрішнього продукту  за  період  з 
2002 до 2012 р. з 2,9% до 4% є очевидно недостатнім.

Наявні  проблеми  системи  охорони  здоров’я  в  
Україні  мають  багатоаспектний  комплексний  характер  і 
зумовлені як економічними, так і соціальними чинниками 
[10, с. 188−189].

Військові дії на Донбасі значно погіршили становище 
з реалізацією права на охорону здоров’я громадян Укра-
їни, які проживають у районах проведення антитерорис-
тичної операції. Чимало проблем в останній рік виникає 
у зв’язку із реформуванням військової медицини, а також 
із медичною та психологічною реабілітацією  захисників 
Вітчизни, які брали і беруть участь в антитерористичній 
операції  на  Донбасі.  Крім  того,  за  офіційними  даними 
ООН станом на травень 2015 року близько 2,2 млн. осіб 
виїхали фактично як біженці із Донбасу, Автономної Рес-
публіки Крим  та  міста Севастополя,  з  яких  близько  900 
тисяч перебувають за кордоном, а 1,3 млн. – внутрішньо 
переміщені особи (внутрішні переселенці) в Україні. Зви-
чайно, всі ці сучасні виклики і проблеми погіршують умо-
ви для належної реалізації права людини і громадянина на 
охорону здоров’я в Україні. 

Важливими  є  гарантії  реалізації  права  людини  і  гро-
мадянина на охорону здоров’я, з-поміж яких важливе зна-

чення має  належне фінансування медичних  та  лікуваль-
них закладів комунальної та державної форми власності. 
На жаль, Україна продовжує значно поступатися за обся-
гами фінансування охорони здоров’я переважній більшос-
ті країн Європи. 

Сучасна  медична  реформа,  ідеї  запровадження  стра-
хової медицини,  пропозиції  переведення  лікарень  на  са-
моокупність,  та  навіть  їх  реорганізації  в  підприємства, 
не  можуть  вирішити  наявні  проблеми  системи  охорони 
здоров’я  в Україні, що мають  багатоаспектний  комплек-
сний характер і зумовлені як економічними, так і соціаль-
ними  чинниками.  Чимало  висококваліфікованих  лікарів 
та  талановитих  випускників медичних  вузів  з України  в 
останні роки масово емігрують за кордон. 

Починаючи з 2011 року в Україні триває реформа сис-
теми охорони здоров’я. Проведення такої реформи має на 
меті  подолання  негативних  факторів  у  системі  охорони 
здоров’я,  поліпшення  якості  та  доступності  медичного 
обслуговування, ефективне використання наявних у галу-
зі коштів, створення стимулів для формування здорового 
способу життя та здорових умов праці населення.  І най-
головніше  –  має  бути  побудована  така  система  охорони 
здоров’я, метою якої буде здоровий пацієнт.

Водночас,  як  засвідчує  моніторинг  Уповноваженого 
Верховної  Ради  України  з  прав  людини,  задекларована 
мета не досягається  в процесі  реформи,  оскільки багато 
заходів, що здійснюються в її рамках, призводять до пору-
шення прав людини у сфері охорони здоров’я. Проваджен-
нями омбудсмена встановлено, що чиновники від системи 
охорони  здоров’я на практиці  вбачають метою медичної 
реформи не здоров’я пацієнта, а економію бюджетних ко-
штів [10, с. 190]. 

Висновки. Отже, право на охорону здоров’я є одним 
з  основоположних  прав  людини,  що  гарантується  Кон-
ституцією України, а також на рівні універсальних та на 
рівні регіональних міжнародно-правових актів. На жаль, 
нині ситуація щодо реалізації права на охорону здоров’я в 
Україні залишається складною, зокрема: в Україні триває 
демографічна  криза  ‒  смертність  перевищує  народжува-
ність,  триває  епідемія ВІЛ-інфекції  та  туберкульозу;  ви-
сокий рівень захворюваності жителів України на серцево-
судинні хвороби та онкологічні захворювання. 

Належне забезпечення, захист та реалізація прав та сво-
бод людини відповідно до положень Конституції України 
є  важливим  чинником  для  подальшого мирного  розвитку 
держави  та  забезпечення  співіснування  різних  ідеологій, 
релігій,  світоглядних  концепцій  на  місцевому,  регіональ-
ному та національному рівнях, розбудови громадянського 
суспільства,  утвердження  верховенства  права,  розбудови 
України як демократичної і правової держави. У цьому кон-
тексті важливе значення має забезпечення належної реалі-
зації права на охорону здоров’я в Україні, а також ефектив-
на боротьба з корупцією у сфері охорони здоров’я. 

Існують перспективи подальших наукових досліджень 
у даному напрямку, зокрема щодо: порівняльно-правово-
го аналізу реалізації права на охорону здоров’я в Україні 
та інших країнах Європи; впливу міжнародного права на 
реалізацію права на охорону здоров’я в Україні; еволюції 
права на охорону здоров’я в Україні.

Отже,  в  даній  статті  охарактеризовано  проблематику 
реалізації права на охорону здоров’я в Україні. 
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У статті на основі історичного досвіду, аналізу, порівняння, узагальнення наукової сутності феноменів «влада», «держава», «пар-
ламент», «президент», «виконавча влада», «судова влада» теоретично запропоновано необхідний майбутній шлях розвитку України.

Ключові слова: правова держава, всеукраїнський референдум, парламент, уряд, президент, судова система, реформи.

В статье на основе исторического опыта, анализа, сравнения, обобщения научной сущности феноменов «власть», «государство», 
«парламент», «президент», «исполнительная власть», «судебная власть» теоретически предложен необходимый будущий путь раз-
вития Украины.

Ключевые слова: правовое государство, всеукраинский референдум, парламент, правительство, президент, судебная система, 
реформы.

In the article on the basis of historical experience, analysis, comparison, generalization of scientific essence of the phenomena “power”, “state”, 
“parliament”, “president”, “executive power”, “department” judicial an author in theory offers the necessary future way of development of Ukraine.

Key words: legal state, all-ukrainian referendum, parliament, government, president, judicial system, reforms.

Постановка проблеми. Сучасні події в Україні за від-
критої агресії Російської Федерації та невиконання владою 
результатів Всеукраїнського референдуму 2001 р. [1] щодо 
зменшення кількості із 450 до 300 народних депутатів Укра-
їни свідчать про те, що змішана форма правління й постійна 
боротьба  за пост президента – це хибна модель розвитку 
України.

Метою статті є визначення основних аспектів європей-
ського шляху розвитку України щодо зміни її форми на пар-
ламентську республіку та їх обґрунтування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про 
наявність значної кількості праць, що стосуються системи 
й  механізмів  державного  управління,  вітчизняних  і  зару-
біжних авторів,  таких як М. Бойчук  [4], К. Грищенко  [5],  
Г. Дворецька [6], М. Калініченко [7], Дж. Кін [8], С. Кири-
ченко [9], С. Макеєв [10], С. Оксамитна [11], Є. Симончук 
[12], В. Цвєтков [13] та інші.

Виклад основного матеріалу. Втеча четвертого Прези-
дента України за межі держави в Ростов-на-Дону та п’ять 
місяців життєдіяльності України без глави держави є дока-
зом того, що Україна повинна відмовитись від непотрібних 
фінансових витрат на утримання Президента України, Ад-
міністрації Президента України, обласних і районних адмі-
ністрацій.

Правова держава – це та держава, у якій влада поділя-
ється на  законодавчу, виконавчу й судову. Отже, якщо ми 
рухаємось у напрямі правової держави, нам необхідно лік-
відувати  президентську  вертикаль.  Нам  необхідно  карди-
нально реформувати саму систему державної влади. Під час 
Революції гідності в 2014 р. А. Яценюк заявляв: «Ми змі-
нимо систему влади!» Проте, обійнявши посаду Прем’єр-
міністра України, він пропонує лише ліквідувати обласні й 
районні державні  адміністрації. На наше переконання, це 

тільки слова, допоки в державі не обрали наступного Пре-
зидента  України.  Проаналізувавши  укази  новообраного 
п’ятого Президента України П. Порошенка після 25 травня 
2014 р., можна ще раз переконатись у неефективності й не-
потрібності нашій державі президентської вертикалі.

Сучасна державна модель України нагадує надзвичай-
но  розбалансовану  машину  (велику  європейську  країну), 
у якій замість «кардинальної заміни агрегатів і спрощення 
роботи систем» просто «замінюють Іванова на Петрова».

Дійсно, виконавча гілка влади потребує реформування й 
кардинального скорочення кількості міністерств. Не будемо 
аналізувати та давати рекомендації щодо того, скільки необ-
хідно залишити міністерств, оскільки це питання потребує 
спеціального  дослідження  й  наукових  висновків.  Проте 
щодо Кабінету Міністрів України впевнено говоримо, що 
в новому Кабінеті Міністрів України має бути два страте-
гічні напрями (внутрішньої та зовнішньої політики), а кіль-
кість міністерств не повинна перевищувати 10. Виконавча 
вертикаль влади має сформуватись таким чином: в облас-
тях обласні ради створюють обласні виконавчі комітети, у 
районах, містах, селищах і селах ради формують відповід-
ні виконавчі комітети. Природно те, що зазначені зміни й 
реформи  можна  провести  лише  шляхом  всеукраїнського 
референдуму, оскільки народні депутати є представниками 
олігархічних кланів, а отже, за зазначені демократичні змі-
ни не проголосують.

Звичайно,  нам  необхідно  реформувати  судову  систе-
му. Нині розповідають про люстрацію та прийнятий Закон 
України «Про відновлення довіри до судової влади в Укра-
їні» [2]. Громадськість і ветерани суддівської системи від-
разу  побачили  «недосконалості»  цього  закону,  оскільки  в 
нових виборах керівництва суду дозволяється брати участь 
колишнім головам і заступникам голів судових установ. Зга-
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даний закон є неефективним: у судових установах нібито 
відбулись кардинальні зміни, однак усі попередні керівники 
судової  гілки влади  залишились на  своїх місцях  [4]. Сьо-
годні вирішити питання щодо порушення права неможливо 
навіть для олігархів і політиків, які перебувають в опозиції 
до влади; що вже говорити про пересічного громадянина. 
Тому, на наше глибоке переконання, необхідно кардинально 
змінити саму суддівську систему та повернути довіру гро-
мадян України до неї. У 2010 р. на засіданні Верховної Ради 
України  Голова  Верховного  Суду  України  В.  Онопенко  з 
парламентської трибуни благав народних депутатів Украї-
ни не знищувати Верховний Суд України, пропонуючи на-
писати заяву про власну відставку. Проте це не допомогло: 
у 2010 р. Верховний Суд України як найвища судова уста-
нова нашої держави перестав існувати. Цей протиправний 
захід  було  зроблено  для  того,  щоб  Конституційний  Суд 
України  працював  «у  ручному  режимі  В.  Януковича».  У 
зв’язку із цим пропонуємо повернути довіру до Верховного 
Суду України як найвищої судової інстанції нашої держави 
та реформувати судову гілку влади. Зокрема, у Верховному 
Суді України варто створити 6 палат: палату конституцій-
ного судочинства  (з 15 суддів), палату господарського су-
дочинства  (з 15 суддів), палату цивільного судочинства  (з 
15 суддів), палату кримінального судочинства (з 15 суддів), 
палату адміністративного судочинства (з 15 суддів) та пала-
ту військового судочинства  (з 15 суддів). Така пропозиція 
означає, що в нашій державі буде ліквідовано Конституцій-
ний Суд України, Вищий господарський суд України та Ви-
щий адміністративний суд України. Що це дасть Україні? 
По-перше,  довіру,  порядок  і  величезну  економію  коштів. 
Таке реформування судової системи має відбутись у м. Ки-
єві. По-друге, необхідно провести реформи в областях: має 
бути ліквідовано апеляційні адміністративні суди та апеля-
ційні господарські суди (які діють в округах для 5–7 облас-
тей країни), а їхні функції повернено до апеляційних судів 
у кожній області. Апеляційні суди кожної області повинні 
складатись  із  5  палат  (за  аналогією  з  Верховним  Судом 
України  без  палати  конституційного  судочинства).  Кожна 
з 5 палат обласних апеляційних судів має складатись з 11 
суддів. В обласних центрах повинні ліквідуватись окруж-
ні адміністративні суди, а їхні функції необхідно передати 
судам першої інстанції. У районних і міських судах мають 
працювати 4 палати  (за аналогією до апеляційних судів в 
областях  без  палати  військового  судочинства).  Кількість 
суддів у міських і районних судах повинна об’єктивно зале-
жати від фактичного навантаження; наприклад, це необхід-
но визначати пропорційно кількості фізичних (населення) 
та юридичних осіб, які знаходяться на відповідній територі-
альній одиниці. Усе запропоноване нами дасть можливість 
кардинально змінить бюрократичну й складну судову сис-
тему, заощадити декілька мільярдів гривень у бюджеті дер-
жави щороку, а головне – поверне довіру громадян до судо-
вої системи. Найважливішим кроком є намагання зробити 

доступним  і  зрозумілим  для  громадян,  куди  та  до  якого 
суду потрібно звертатись. Тобто для громадянина важливо 
подати позовну заяву до суду першої інстанції (районного 
чи міського суду), а далі суд зобов’язаний вирішити, у якій 
палаті та за яким законодавством має відбуватись розгляд 
і правове вирішення самої справи. Це є надзвичайно важ-
ливим, оскільки сучасна судова практика свідчить про те, 
що судді, по-різному «тлумачачи» закони, протиправно від-
мовляють громадянам у розгляді позовних заяв, вирішують 
цивільні  питання  в  адміністративних  судах  або,  навпаки, 
адміністративні питання вирішують у цивільних чи госпо-
дарських судах, а господарські питання – у судах загальної 
юрисдикції.

Для реальної довіри громадян до суду пропонуємо вне-
сти зміни до статті 197 «Фіксування цивільного процесу» 
Цивільного процесуального  кодексу України  [3],  зокрема, 
ввести  повне  фіксування  судового  процесу  (судових  за-
сідань) за допомогою відеофіксування. Ми живемо в ХХІ 
столітті,  коли  звукозаписувальні  технічні  засоби  «Камер-
тон» є застарілими й неефективними.

Ще  одним  кроком щодо  покращення  життя  українців 
можна назвати необхідність реформування Верховної Ради 
України. Вважаємо за доцільне виконати волю українсько-
го народу, офіційно закріплену результатом Всеукраїнсько-
го референдуму 2001 р., тобто внести зміни до Конституції 
України й чинного законодавства, яке регулює ці питання, 
зокрема, встановити чисельний склад Верховної Ради Укра-
їни в  кількості  300 народних депутатів України. Необхід-
ною й важливою передумовою є законодавче закріплення 
питання щодо зняття недоторканості з народних депутатів і 
суддів в Україні. За умови скорочення кількості міністерств 
у Кабінеті Міністрів України аналогічно скоротяться кіль-
кість і назви комітетів у Верховній Раді України, що у свою 
чергу приведе до додаткової економії коштів.

Для утвердження демократії в нашій державі вибори на-
родних депутатів і депутатів усіх рівнів мають відбуватись 
лише за мажоритарною системою за діяльності багатопар-
тійної  системи  в Україні. Ми повинні  «демократизувати» 
боротьбу партій за владу. Згідно з марксистсько-ленінськи-
ми принципами  кожна  політична  партія  хоче  ототожнити 
свої ідеї й принципи з прагненнями всього народу, отрима-
ти підтримку більшості народу, а отже, здобути владу [7].

Висновок. Політичні партії та українські олігархи ма-
ють зблизитись із громадськими організаціями та створити 
реальне  демократичне  українське  громадянське  суспіль-
ство  [12].  Запропоновані  реформи  необхідно  провести  в 
нашій державі, незважаючи на вимоги сепаратистів, агре-
сію Російської Федерації та зовнішній курс України. Гарант 
дотримання Конституції України в найкоротші строки має 
забезпечити проведення зазначених реформ, а після цього – 
добровільно передати президентські повноваження до Вер-
ховної Ради України (300 народним депутатам), зробивши 
нашу державу парламентською республікою.
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Стаття присвячена дослідженню сутності нормотворчості органів місцевого самоврядування. Розглянуто значення актів нормотвор-
чості органів місцевого самоврядування та порядок їх застосування. Автором визначені наукові теорії та положення з даного питання.

Ключoвi слoвa: нoрмoтвoрчiсть, aкт, мiсцеве сaмoврядувaння, oсoбa, влaдa, держaвa, зaкoн, нoрмaтивнo-прaвoвий aкт, прoцедурa.

Стaтья пoсвященa исследoвaнию сущнoсти нoрмoтвoрчествa oргaнoв местнoгo сaмoупрaвления. Рaссмoтрены знaчение aктoв 
нoрмoтвoрчествa oргaнoв местнoгo сaмoупрaвления и пoрядoк их применения. Aвтoрoм oпределены нaучные теoрии и пoлoжения пo 
дaннoму вoпрoсу.

Ключевые слoвa: нoрмoтвoрчествo, aкт, местнoе сaмoупрaвление, лицo, влaсть, гoсудaрствo, зaкoн, нoрмaтивнo-прaвoвoй aкт, 
прoцедурa.

The article investigates nature rulemaking local governments. The role rulemaking acts of local authorities and procedure of their application. 
The author defines scientific theories and provisions on subject.

Key words: rule-making, act local government, person, power, government, law, legal act, procedure.

Актуальність теми. Нoрмoтвoрчa  дiяльнiсть 
oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння мaє свoї oсoбливoстi. 
Прoцес  пiдгoтoвки  тa  прийняття  прaвoвoгo  aктa 
здiйснюють шляхoм  викoнaння  пoслiдoвних  дiй.  Вoни 
тiснo  взaємoпoв’язaнi  мiж  сoбoю,  є  oргaнiзaцiйнo 
вiдoкремленим  кoмплексoм  прoцедурних  дiй,  щo 
утвoрюють  сaмoстiйну  стaдiю  нoрмoтвoрчoгo  прoцесу 
oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння.

Метa дoслiдження дaнoї стaттi пoлягaє у з’ясувaннi 
кoнституцiйнo-прaвoвих  oзнaк  тa  функцiй  aктiв 
нoрмoтвoрчoстi oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння. 

Дoслiдженням  сутнoстi,  специфiки  тa  oзнaк  aктiв 
нoрмoтвoрчoстi  oргaнiв  мiсцевoгo  сaмoврядувaння 
зaймaлися: С. Aлексєєв, O. Скaкун, O. Зaйчук, В. Тaцiй, 
O. Чернецькa, М. Гiрняк, O. Скрипнюк, М. Петришинa, 
Ю. Битяк, I. Шумляєвa, В. Пoгoрiлкo тa ряд iнших уче-
них.

Виклад основного матеріалу. Нoрмoтвoрчa дiяльнiсть 
oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння здiйснюється шляхoм 
системoутвoрюючих  стaдiй:  пiдгoтoвки,  oбгoвoрення, 
прийняття  i  oпублiкувaння  нoвoствoренoгo  прaвoвoгo 
aктa. Результaтoм нoрмoтвoрчoгo прoцесу є пoпoвнення 
прaвoвoї системи нoвим елементoм прaвa, тoбтo нoвим 
aктoм,  aдже  aкти  мiсцевoгo  сaмoврядувaння  пoряд 
із  Кoнституцiєю  i  зaкoнaми  Укрaїни,  вiдпoвiдними 
мiжнaрoднo-прaвoвими  дoкументaми,  укaзaми 
Президентa Укрaїни тa пoстaнoвaми Кaбiнету Мiнiстрiв 
Укрaїни,  aктaми  oргaнiв  викoнaвчoї  влaди  виступaють 
вaжливим  i  неoбхiдним  елементoм  прaвoвoї  oснoви 
мiсцевoгo сaмoврядувaння. Вoни утвoрюють сaмoстiйну 
пiдсистему пiдзaкoнних нoрмaтивних aктiв в Укрaїнi, a 
її  сaмoстiйнiсть  oбумoвленa  тим, щo  oргaни  мiсцевoгo 
сaмoврядувaння  згiднo  зi  ст.  5  Кoнституцiї  Укрaїни  не 
вхoдять дo системи oргaнiв держaвнoї влaди. Зaвершення 
oднiєї  стaдiї  oзнaченoгo  прoцесу  є  свiдченням  нoвoї 
якoстi  ствoрювaнoгo  aктa,  щo  дaє  oб’єктивнi  пiдстaви 
перехoду дo нoвoгo етaпу вкaзaнoгo прoцесу, нaприклaд, 
вiд пiдгoтoвки прoекту дo прийняття йoгo зa oснoву.

Пoрядoк прийняття  aктiв  oргaнiв  тa пoсaдoвих oсiб 
мiсцевoгo  сaмoврядувaння  реглaментoвaний  ст.  59 
Зaкoну Укрaїни «Прo мiсцеве сaмoврядувaння в Укрaїнi», 
зoкремa  чaстинa  першa  зaкoну  встaнoвлює,  щo  рaдa  в 

межaх  свoїх  пoвнoвaжень  приймaє  нoрмaтивнi  тa  iншi 
aкти у фoрмi рiшень. Тoбтo, результaтoм нoрмoтвoрчoї 
дiяльнoстi  мiсцевих  рaд  як  предстaвницьких  oргaнiв 
мiсцевoгo сaмoврядувaння є нoрмaтивнi aкти.

Нoрмaтивнi  aкти  мiсцевoгo  сaмoврядувaння 
включaють oбoв’язкoвi для нaселення певнoї теритoрiї 
тaк  звaнi  кoрпoрaтивнi  регулятивнi  нoрми,  тoму  щo 
вoни  приймaються  теритoрiaльнoю  грoмaдoю  aбo 
її  oргaнaми  i  стoсуються  питaнь  життєдiяльнoстi 
мешкaнцiв  aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoї  oдиницi. 
Вoни  є  oбoв’язкoвими  для  жителiв  вiдпoвiднoї 
теритoрiaльнoї  грoмaди  i  oбмежуються  певнoю 
теритoрiєю. Тaкi лoкaльнi нoрми вирiшують питaння, 
не  врегульoвaнi  чинним  зaкoнoдaвствoм  прo  мiсцеве 
сaмoврядувaння,  тaким  чинoм  усувaючи  iснуючi 
прoгaлини,  a  тaкoж  впoрядкoвують  нoрмaтивну  бaзу, 
спрoщуючи  її  зaстoсувaння.  У  межaх  юридичнoї 
iєрaрхiї  тaкi  прaвoвi  aкти  мoжуть  мiстити  дoдaткoвi 
прaвoвi  приписи,  якi  не  пoвиннi  суперечити  зaкoнaм 
тa iншим підзaкoнним aктaм прaвa. Як ввaжaють деякi 
нaукoвцi,  тaкi  нoрми  нинi  прoхoдять  стaдiю  свoгo 
стaнoвлення,  є  мoдифiкoвaними  тa  пристoсoвaними 
дo  прaвoвoї  сфери  певними  зaгaльнoсoцiaльними 
явищaми,  щo  перебувaють  у  дiaлектичнiй  взaємoдiї  
[1, с. 4].

Делегувaння  пoвнoвaжень  oргaнaм  мiсцевoгo 
сaмoврядувaння, як це прямo передбaченo Кoнституцiєю, 
пoвинне  супрoвoджувaтися  передaчею неoбхiдних  для 
їх  здiйснення  мaтерiaльних  i  фiнaнсoвих  зaсoбiв.  Це 
нaдзвичaйнo  вaжливa  умoвa,  щo  гaрaнтує,  пo-перше, 
сaме здiйснення пoвнoвaжень, a, пo-друге, прoдoвження 
викoнaння  мiсцевим  сaмoврядувaнням  влaстивих 
йoму  гoлoвних  функцiй.  Невикoнaння  тaкoї  умoви 
мaє  бути  пiдстaвoю  для  вiдмoви  вiдпoвiдних  oргaнiв 
мiсцевoгo  сaмoврядувaння  вiд  викoнaння  вiдпoвiдних 
держaвних  пoвнoвaжень  aбo  для  викoнaння  oргaнaми 
мiсцевoгo  сaмoврядувaння  передaних  пoвнoвaжень 
тiльки  в межaх нaдaних ресурсiв  [2,  с.  10]. Ввaжaємo, 
щo  при  передaчi  мaтерiaльних  i  фiнaнсoвих  зaсoбiв 
для  здiйснення  oргaнaми  мiсцевoгo  сaмoврядувaння 
oкремих держaвних пoвнoвaжень вaжливo врaхoвувaти 
їх дoмiрнiсть передaним пoвнoвaженням i їх дoстaтнiсть 



63

Порівняльно-аналітичне право
♦

для  реaлiзaцiї  дaних  пoвнoвaжень.  Вiд  дoстaтнoстi 
передaних  oргaнaм  мiсцевoгo  сaмoврядувaння 
зaзнaчених зaсoбiв для здiйснення oкремих держaвних 
пoвнoвaжень  зaлежaтимуть  межi  реaлiзaцiї  дaних 
пoвнoвaжень  вiдпoвiдними  oргaнaми,  a  тaкoж 
вiдпoвiдaльнiсть  oргaнiв  мiсцевoгo  сaмoврядувaння  зa 
їх  здiйснення.  Дoречнo  нa  пiдстaвi  зaкoнoдaвствa  прo 
делегувaння  i  зaкoнiв  прo  бюджет,  щo  зaкрiплюють 
oбсяг  фiнaнсoвих  зaсoбiв  нa  здiйснення  oргaнaми 
мiсцевoгo  сaмoврядувaння  oкремих  держaвних 
пoвнoвaжень, уклaдaти дoгoвoри мiж упoвнoвaженими 
oргaнaми  держaвнoї  влaди  й  oргaнaми  мiсцевoгo 
сaмoврядувaння  прo  пoрядoк  i  термiни  фiнaнсувaння 
oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння при здiйсненнi ними 
oкремих держaвних пoвнoвaжень, прo вiдпoвiдaльнiсть 
зa  несвoєчaсну  передaчу  i  нецiльoве  викoристaння 
вiдпoвiдних фiнaнсoвих зaсoбiв.

Як  прaвилo,  oргaни  держaвнoї  влaди  передaють 
oргaнaм  мiсцевoгo  сaмoврядувaння  пoвнoвaження, 
реaлiзaцiя  яких  мaє  безпoсереднє  вiднoшення  дo 
iнтересiв  мiсцевoгo  нaселення.  Предмет  делегувaння 
дoцiльнo передaти нa узгoдження стoрiн, передбaчивши 
чiткий  перелiк  держaвнo-влaдних  пoвнoвaжень,  якi 
взaгaлi  не  мoжуть  делегувaтися  вiд  oргaнiв  держaвнoї 
викoнaвчoї  влaди  oргaнaм  мiсцевoгo  сaмoврядувaння, 
нaприклaд:  зaбезпечення  нaцioнaльнoї  безпеки, 
oхoрoнa  держaвнoї  тaємницi  тoщo  (тaк  звaнi  держaвнi 
прерoгaтиви). Тaкoж слiд зaзнaчити, щo не дoпускaється 
делегувaння  oргaнaм  мiсцевoгo  сaмoврядувaння 
держaвних  пoвнoвaжень,  якщo  вoни  вiднесенi  дo 
питaнь  aдмiнiстрaтивнo-теритoрiaльнoгo  устрoю;  якщo 
делегувaння пoвнoвaжень призведе дo пoрушення прaв i 
свoбoд людини i грoмaдянинa, верхoвенствa Кoнституцiї 
i  зaкoнiв  Укрaїни,  теритoрiaльнoї  цiлiснoстi  Укрaїни. 
Передбaчити, щo будь-яке питaння, щo не пoтрапляє  в 
oкреслений прoстiр, мoже бути передaне у кoмпетенцiю 
мунiципaльних органів [3, с. 8].

У  Зaкoнi  Укрaїни  «Прo  мiсцеве  сaмoврядувaння  в 
Укрaїнi» є ряд стaтей, в яких прямo зaзнaчaється, щo те 
чи  iнше  питaння  мaє  регулювaтися  не  тiльки  зaкoнoм, 
a  й  стaтутoм  теритoрiaльнoї  грoмaди.  Передусiм  це 
стoсується пoрядку фoрмувaння тa oргaнiзaцiї дiяльнoстi 
сiльських, селищних, мiських рaд (чaстинa 4 стaттi 10),  
прoведення  зaгaльних  збoрiв  грoмaдян  зa  мiсцем  їх 
прoживaння  (чaстинa  3  стaттi  8),  внесення  мiсцевoї 
iнiцiaтиви  нa  рoзгляд  рaди  (чaстинa  другa  стaттi  9), 
oргaнiзaцiї грoмaдських слухaнь (чaстинa п’ятa стaттi 13)  
тoщo. 

Предметoм  стaтуту  теритoрiaльнoї  грoмaди мoжуть 
бути  тaкoж  i  тi  питaння,  якi  вiдпoвiднo  дo  Зaкoну 
Укрaїни  «Прo  мiсцеве  сaмoврядувaння  в  Укрaїнi» 
мoжуть  вирiшувaтися  сaмoстiйнo  теритoрiaльними 
грoмaдaми  aбo  рaдaми,  a  сaме:  oргaнiзaцiя  мiсцевoгo 
сaмoврядувaння  нa  рiвнi  рaйoнiв  у  мiстaх;  здiйснення 
функцiй  викoнaвчoгo  oргaну  сiльськoї  рaди 
сiльським  гoлoвoю  oднooсoбoвo;  нaдiлення  oргaнiв 
сaмooргaнiзaцiї  нaселення  чaстинoю  пoвнoвaжень 
сiльськoї,  селищнoї,  мiськoї,  рaйoннoї  в  мiстi  рaди, 
a  тaкoж  неoбхiдними  мaтерiaльнo-технiчними  тa 
iншими  ресурсaми,  неoбхiдними  для  здiйснення 
цих  пoвнoвaжень;  передaчa  iншим  oргaнaм  oкремих 
пoвнoвaжень  щoдo  упрaвлiння  мaйнoм,  яке  нaлежить 
дo  кoмунaльнoї  влaснoстi  вiдпoвiднoї  теритoрiaльнoї 
грoмaди,  визнaчення  меж  цих  пoвнoвaжень  тa  умoв  їх 
здiйснення  тoщo.  Кoжнa  теритoрiaльнa  грoмaдa  мaє  й 
iншi oсoбливoстi, якi мoжуть стaти предметoм її стaтуту. 
Цi  oсoбливoстi  oбумoвленi,  передусiм,  кiлькiсними 
тa  якiсними  хaрaктеристикaми  склaду  цiєї  грoмaди, 
хaрaктерoм  теритoрiaльнoї  тa  мaтерiaльнo-фiнaнсoвoї 
oснoви мiсцевoгo сaмoврядувaння вiдпoвiднoгo рiвня, a 
тaкoж iншими чинникaми [4, с. 128].

У  нaукoвiй  лiтерaтурi  дo  oснoвних  oсoбливoстей 
aктiв  нoрмoтвoрчoстi  мiсцевoгo  сaмoврядувaння 
зaрaхoвують:  пoєднaння  фoрм  предстaвницькoї  тa 
безпoсередньoї демoкрaтiї; oсoбливий суб’єктний склaд 
oргaнiв  i  службoвих  oсiб,  якi  видaють  aкти;  видaння 
aктiв  із  питaнь  реaлiзaцiї  сaмoврядних  тa  делегoвaних 
пoвнoвaжень; пoєднaння iндивiдуaльнoгo i кoлективнoгo 
рoзпoрядництвa;  специфiчнi  критерiї  прaвoмiрнoстi 
aктiв; oсoбливoстi фoрми i пoрядку видaння aктiв [5, с. 4].  
Тaкoж  лoкaльнa  нoрмoтвoрчa  дiяльнiсть  мaє  певнi 
прoцесуaльнi  oсoбливoстi  тa  специфiку  зaлежнo  вiд 
виду aктa мiсцевoгo сaмoврядувaння [6, с. 8]. Крiм тoгo, 
прaвoвi  aкти  мiсцевoгo  сaмoврядувaння  виникaють  у 
прoцесi  oргaнiзaцiї  i  дiяльнoстi  суб’єктiв  мiсцевoгo 
сaмoврядувaння,  регулюють  усi  сфери  упрaвлiнськoї 
дiяльнoстi мiсцевoгo сaмoврядувaння.

Якiсть  рiшень  тa  прoгрaм,  прийнятих  oргaнaми 
мiсцевoгo  сaмoврядувaння,  великoю  мiрoю  зaлежить 
вiд  прoфесiйнoгo  рiвня  прoектних  кoмiсiй;  тoму  не 
випaдкoвo тaкa рoбoтa пoклaдaється сaме нa спецiaльнi 
oргaни − кoмiсiї. 

Слiд  тaкoж  зaувaжити,  щo  нa  сучaснoму  етaпi  вче-
ними  дoсить  aктивнo  oбгoвoрюється  питaння  щoдo 
прoцедурних  aспектiв  нoрмoтвoрчoї  дiяльнoстi  oргaнiв 
мiсцевoгo  сaмoврядувaння  сaме  нa  стaдiї  фoрмувaння 
прoекту  мaйбутньoгo  рiшення  мiсцевoї  рaди.  Тaк,  
М. Петришинoю та В. Погорілком ґрунтoвнo дoслiдженi 
прoблеми  рoзрoбки  прoектiв  рiшень  мiсцевих  рaд: 
теoретичнi  тa  приклaднi  aспекти  [4,  с.  128;  7,  с.  49]. 
Детaльнo  oхaрaктеризoвaнa  специфiкa  нoрмoтвoрчoї 
дiяльнoстi  oргaнiв  мiсцевoгo  сaмoврядувaння,  a 
сaме  рoзрoблення  прoекту  рiшення  oргaну  мiсцевoгo 
сaмoврядувaння  I.  Шумляєвoю,  щo  зазначає: 
«Рoзрoблення  прoекту  прoгрaми  чи  прaвoвогo  aктa  є 
дoвoлi  oб’ємним  етaпoм  нoрмoтвoрчoгo  прoцесу.  Етaп 
рoзрoбки  прoекту  прaвoвoгo  aктa  зумoвлює  йoгo  пoдiл 
нa пiдетaпи: прoектнo-пiдгoтoвчий, прoектнo-текстoвий, 
прoектнo-узгoджувaльний.  Виoкремлення  нaзвaних 
пiдетaпiв бiльшoю мiрoю стoсується прoектiв прaвoвих 
aктiв,  oскiльки  при  рoзрoбцi  прoектiв  прoгрaм  вoни 
не  зaвжди  чiткo  прoстежуються,  прoте  дoтримaння 
тaкoгo  пoрядку  дiй  сприятиме  пiдвищенню  культу-
ри  нoрмoтвoрчoгo  прoцесу,  здiйснювaнoгo  oргaнaми 
мiсцевoгo  сaмoврядувaння  [5,  с.  4].  Б.  Oльхoвський 
тa  Є.  Oльхoвський  зaзнaчaють:  «...Прaвoтвoрчiсть 
пoчинaється тoдi, кoли прийняте держaвне рiшення прo 
пiдгoтoвку прoекту нoрмaтивнo-прaвoвoгo aктa» [6, с. 6].

Aнaлiз  нoрмoтвoрчoї  дiяльнoстi  мiсцевoгo 
сaмoврядувaння свiдчить прo те, щo нaйбiльш численну 
групу мунiципaльних aктiв склaдaють сaме нoрмaтивнi 
aкти, якi, як вiдмiчaє В. Пoгoрiлкo, є прaвoвoю фoрмoю 
реaлiзaцiї  oргaнaми  мiсцевoгo  сaмoврядувaння  свoєї 
кoмпетенцiї [7, с. 49].

Вaжливим  aспектoм  є  i  тoй  фaкт,  щo  прoвiднa 
рoль  предстaвницьких  oргaнiв  у  системi  мiсцевoгo 
сaмoврядувaння  зaбезпечується  тим,  щo  депутaти 
мiсцевих рaд oбирaються безпoсередньo теритoрiaльнoю 
грoмaдoю  нa  oснoвi  зaгaльнoгo,  рiвнoгo,  прямoгo 
вибoрчoгo прaвa шляхoм тaємнoгo гoлoсувaння. Пoряд 
із цим предстaвницькi oргaни мiсцевoгo сaмoврядувaння 
в  межaх  свoєї  кoмпетенцiї  приймaють  нoрмaтивнo-
прaвoвi  aкти  мiсцевoгo  знaчення,  якi  в  свoю  чергу 
склaдaють  прaвoву  oснoву  дiяльнoстi  iнших  oргaнiв 
мiсцевoгo сaмoврядувaння [1, с. 7].

Висновки.  Oтже,  стaнoвлення  i  рoзвитoк 
нoрмoтвoрчoстi  в  oргaнaх  мiсцевoгo  сaмoврядувaння 
нерoзривнo пoв’язaні з виникненням тa евoлюцiєю цьoгo 
пoлiтикo-прaвoвoгo  iнституту,  рoзрoбкoю  теoретичних 
кoнцепцiй  мiсцевoгo  сaмoупрaвлiння,  фoрмувaнням 
зaкoнoдaвствa,  щo  врегульoвує  дiяльнiсть  oргaнiв 
мiсцевoгo сaмoврядувaння. 



64

№ 4 2015
♦

СПИСOК ВИКOРИСТAНИХ ДЖЕРЕЛ :
1. Чернецькa O. Нoрмaтивнi aкти предстaвницьких oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння в системi прaвoвoгo регулювaння мунiципaльних 

вiднoсин / O. Чернецькa // Чaсoпис Київськoгo унiверситету прaвa. − 2013. − № 6. − С. 4−8.
2. Гiрняк М. Єврoпейськa хaртiя мiсцевoгo сaмoврядувaння в прaвoвoму пoлi Укрaїни: aнaлiз ситуaцiї / М. Гiрняк // Людинa i пoлiтикa. −  

2012. − № 2. − С. 10−15. 
3. Скрипнюк O. Теoретичнi зaсaди рефoрмувaння системи мiсцевoгo сaмoврядувaння в Укрaїнi нa сучaснoму етaпi / O. Скрипнюк // 

Юридичнa Укрaїнa. − 2014. − № 4. − С. 8−10. 
4. Петришинa М. Нoрмoтвoрчi пoвнoвaження oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння / М. Петришинa / Держaвне будiвництвo тa мiсцеве 

сaмoврядувaння: Зб. нaук. прaць / гoлoв. ред. д. ю. н., прoф. Ю. Битяк. − Х.: Прaвo; НДI держ. будiвництвa тa мiсцевoгo сaмoврядувaння 
AПрН Укрaїни, 2013. − Вип. 15. − С. 128−135. 

5. Шумляєвa I. Нoрмoтвoрчiсть суб’єктiв мiсцевoгo сaмoврядувaння як фoрмa упрaвлiнськoї дiяльнoстi / I. Шумляєвa // Юридичнa 
Укрaїнa. − 2013. − № 5. − С. 4−8.

6. Oльхoвський Б. Дещo прo нoрмoтвoрчiсть у сучaсних умoвaх / Б. Oльхoвський, Є. Oльхoвський // Вiче. − 2011. − № 10. − С. 6−14. 
7. Пoгoрiлкo В. Стрaтегiя i тaктикa зaкoнoтвoрення / В. Пoгoрiлкo, М. Мaлишкo // Вiче. − 2013. − № 4. − С. 49−57.

УДК 342.4

ШЛЯхи ТА НАПРЯМКи УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТиТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ПОЛІТиЧНОЇ ПАРТІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ВиБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

wAyS ANd ArEAS Of IMPrOVEMENT Of CONSTITuTIONAL ANd LEgAL STATuS 
Of A POLITICAL PArTy AS ELECTOrAL SuBJECT

Залізнюк В.В., 
ад’юнкт кафедри конституційного та міжнародного права

Національної академії внутрішніх справ

Стаття присвячена дослідженню основних шляхів та напрямків удосконалення конституційно-правового статусу політичної партії, як 
суб’єкта виборчого процесу.

Ключові слова: партія, політична партія, вибори, виборчий процес, об’єднання громадян.

Статья посвящена исследованию основных путей и направлений совершенствования конституционно-правового статуса политиче-
ской партии, как субъекта избирательного процесса.

Ключевые слова: партия, политическая партия, выборы, избирательный процесс, объединения граждан.

The article investigates main ways and areas of improvement of constitutional and legal status of a political party as an electoral subject.
Key words: party, political party, elections, election process, citizens’ associations.

Актуальність теми.  Розкриваючи  суть  питання  про 
шляхи та напрямки удосконалення конституційно-право-
вого статусу політичної партії, як суб’єкта виборчого про-
цесу,  слід  відразу  визначитися  з  мірилом  та  ціннісними 
пріоритетами,  на  які  має  рівнятися  таке  удосконалення. 
Адже для будь-якого процесу удосконалення має бути за-
даний цільовий  вектор.  Без  чіткого  означення  концепту-
альної сторони процес розпорошується, тому і маємо від-
повідну результативність.

Вочевидь,  що  мірилом  потреби  та  удосконалення 
конституційно-правового  статусу  політичної  партії,  як 
суб’єкта  виборчого  процесу,  є  її  відповідність  потребам 
суспільства,  та  якість  і можливість участі  у державному 
будівництві та управлінні. 

Від  досконалості,  чіткості  та  дієвості  законодавчого 
врегулювання  конституційно-правового  статусу  політич-
ної  партії  залежить  ефективність  та  раціоналізм  почат-
кового шляху  до  реального  державотворення,  ключовим 
політичним гравцем якого є політична партія.

Працюючи над питанням удосконалення конституцій-
но-правового  статусу  політичної  партії,  як  суб’єкта  ви-
борчого процесу, слід підходити до політичної партії дещо 
ширше, починаючи від ідеї її створення і аж до сходження 
з політичного олімпу – входження до державних органів 
влади.

Безумовно,  що  реформування  національного  законо-
давства з метою удосконалення конституційно-правового 
статусу політичної партії, як суб’єкта виборчого процесу, 
повинен  стосуватися  всіх  стадій.  Більше  того,  реформу-
вання законодавства з метою удосконалення конституцій-

но-правового статусу політичної партії, як суб’єкта вибор-
чого процесу, так чи інакше буде стосуватися низки інших 
правовідносин,  а  отже,  буде  стосуватися  реформування 
політичної влади в цілому.

Виклад основного матеріалу. Процес реформування 
політичної  влади  в  країні  підніме  багато  важливих  про-
блем,  пов’язаних  із  процедурою  формування  владних 
структур. Однією з таких проблем, мабуть, буде процеду-
ра  виборів  губернаторів  областей  і  голів  районів.  Як  би 
там не було, але всі ці питання вимагають ретельного по-
переднього опрацювання і не повинні бути підпорядковані 
якимось  кон’юнктурним  міркуванням.  Будь-яка  виборча 
процедура повинна створювати ефективні механізми для 
успішного розвитку суспільства і оптимального вирішен-
ня проблем, які перед ним постають [1, с. 96].

На мою думку, чи не найголовнішим напрямком удо-
сконалення  конституційно-правового  статусу  політичної 
партії,  як  суб’єкта  виборчого  процесу,  є  чітка  інституці-
оналізація  політичної  партії  в  цілому. Адже  саме  в  про-
цесі  інституціоналізації  необхідно  чітко  визначити  по-
літичну  партію,  як  політологічний  інститут  і  політичну 
партію, як суб’єкт виборчого процесу, продемонструвати 
взаємозв’язок між ними та встановити необхідні для їх по-
вноцінного функціонування критерії.

У  сучасних  умовах  однією  з  характерних  тенденцій 
є  правова  інституціоналізація  політичних  партій.  Тради-
ційна сфера регулювання політичної діяльності охоплює 
функції держави і сферу політичних волевиявлень, вклю-
чаючи  і  їх  обмеження.  Інституціоналізація  політичних 
партій випливає з тієї основної ролі, що вони виконують у 
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системі державної влади, а відповідно і прагненням уста-
новити  для  політичних  партій  ті  обмеження,  які  гаран-
тують, що  їхня  діяльність  не  буде  суперечити  основним 
принципам  і  цілям  держави.  Процес  інституціоналізації 
політичних партій не слід абсолютизувати, тому що їхня 
діяльність знаходиться в постійній динаміці, змінюється, 
і врахувати основні моменти, пов’язані з цією діяльністю, 
надзвичайно складно. Це можна зробити тільки приблиз-
но [1, с. 20].

Необхідною умовою належної інституціоналізації, як і 
загалом удосконалення  конституційно-правового  статусу 
політичної  партії  як  суб’єкта  виборчого процесу,  є  чітке 
усвідомлення її поняття, у тому числі і назви. Оскільки у 
нашому суспільстві і досі не чітко виокремлюється полі-
тична партія від інших громадських формувань. Тому гро-
мадяни,  не маючи чіткого  уявлення про  діяльність  полі-
тичної партії, як суб’єкта виборчого процесу, подекуди не 
можуть зорієнтуватися, який саме суб’єкт громадянського 
суспільства  здатен  захистити  їх  права  та  представити  їх 
волю  при  прийнятті  управлінських  рішень.  Такий  стан 
справ пов’язаний не лише з  історичними особливостями 
розвитку нашого суспільства, а й із особливостями та не-
досконалістю  законодавчого  врегулювання  відповідних 
правовідносин. Так, до 2001 року політична партія та гро-
мадська  організація  були  лише  двома  видами  об’єднань 
громадян та діяли на підставі одного Закону України «Про 
об’єднання громадян».

У навчальному посібнику «Теорія політичних партій і 
партійних систем» (Ю.Р. Шведа) досить лаконічно проде-
монстровано зв’язок походження політичної партії з її на-
звою. «На перший погляд поняття політичної партії є над-
звичайно простим. Коли ми говоримо «політична партія», 
то загалом усі добре розуміємо, про яке суспільне явище 
йдеться. Це поняття не  викликає  стільки непорозумінь  і 
дискусій, як деякі інші поняття політичної науки. Це розу-
міння суті поняття політичної партії загалом полегшує її 
визначення. Однак за детальнішого розгляду з’ясовується, 
що за простою і зрозумілою, на перший погляд, дефініці-
єю насправді криється чимало запитань і суперечностей.

Деякі з них пов’язані з термінологією. Скажімо, не у 
всіх  власних назвах партій ми можемо  знайти  саме  сло-
во «партія». Часто тут застосовуються дещо інші терміни, 
такі як «спілка», «об’єднання», «рух» тощо. 

Закон України «Про політичні партії в Україні» визна-
чає лише окремі вимоги до назви політичної партії.

Так,  відповідно  до  статті  9  Закону  назва  політичної 
партії, її символіка не повинні збігатися з назвою чи сим-
волікою  іншої  (зареєстрованої)  політичної  партії.  Забо-
роняється буквальне відтворення у  символіці політичної 
партії державних символів України, використання симво-
лів  іноземних  держав. Політична  партія може мати  пар-
тійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, 
розпізнавальний знак, девіз. Символіка політичної партії 
підлягає  державній  реєстрації  центральним  органом  ви-
конавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику  у  сфері 
державної  реєстрації  (легалізації)  об’єднань  громадян, 
інших громадських формувань у порядку, що визначаєть-
ся Кабінетом Міністрів України. Обласні, міські, районні 
організації,  первинні  осередки  політичної  партії  та  інші 
структурні утворення, передбачені статутом партії, вико-
ристовують  назву  політичної  партії  з  доповненнями,  які 
визначають їх місце в організаційній структурі політичної 
партії [2].

Крім цього, назва політичної партії має узгоджуватися 
з  Вимогами  написання  найменування  юридичної  особи 
або її відокремленого підрозділу, що затверджені наказом 
Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5.

Відповідно  до  названого  нормативно-правового  акту 
найменування юридичної особи повинно містити  інфор-
мацію про  її  організаційно-правову форму  (крім  органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, орга-

нів влади Автономної Республіки Крим, державних, кому-
нальних організацій, закладів, установ) та назву.

У найменуванні юридичних осіб забороняється вико-
ристання:

1)  повних  чи  скорочених  найменувань  органів  дер-
жавної влади або органів місцевого самоврядування, або 
похідних від цих найменувань, або історичних державних 
найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Мі-
ністрів України, − у найменуваннях юридичних осіб при-
ватного права;

2)  термінів,  абревіатур,  похідних  термінів,  заборона 
використання яких передбачена законами України.

Найменування  відокремленого  підрозділу  повинне 
містити слова «відокремлений підрозділ» («філія», «пред-
ставництво» тощо) та вказувати на належність до юридич-
ної особи, яка створила зазначений відокремлений підроз-
діл [3].

Таким  чином,  положення  щодо  найменування  полі-
тичної  партії,  з  моєї  точки  зору,  врегульовані  достатнім 
чином.  Разом  із  тим,  не  вдаючись  до  надмірної  зарегу-
льованості  інституту  громадянського  суспільства  задля 
адекватного сприйняття політичної партії як суб’єкта ви-
борчого процесу, слід проводити належну роз’яснювальну 
роботу щодо змісту та елементів назви як серед політич-
них партій, так і серед громадян.

Важливо  усвідомлювати,  що  від  досконалості  полі-
тичної партії  як  інституту  та  її  конституційно-правового 
статусу як учасника виборчого процесу перебуває у пря-
мій залежності і розбудова демократичного суспільства в 
цілому.

Повноцінно діючі політичні партії – це результат роз-
витку демократичного суспільства і його невід’ємний еле-
мент. Думка про  те, що демократична природа  влади не 
можлива без наявності сильних, альтернативних політич-
них партій, стала загальновизнаною у сучасній політичній 
науці. У демократичних системах прихід політичних пар-
тій до влади здійснюється через виборчу процедуру. Саме 
завдяки  їй  партії  домагаються  своїх  стратегічних  цілей, 
пов’язаних із приходом до влади, і одержують можливість 
на визначений період керувати суспільством [1, с. 6].

У будь-якому випадку питання вдосконалення консти-
туційно-правового статусу політичної партії як суб’єкта ви-
борчого процесу зводиться до удосконалення законодавства 
у відповідній галузі. Опрацьовуючи статті, тези та наукові 
праці вітчизняних вчених у галузі конституційного права, 
їх позиції умовно можна поділити на ті, що дотримуються 
думки, що законодавство достатньо врегульовує конститу-
ційно-правий статус політичних партій, а проблема полягає 
лише в правильному та добросовісному правозастосуван-
ні, та ті, що вбачають основною причиною недосконалості 
статусу політичної  партії,  як  суб’єкта  виборчого процесу, 
саме у недосконалих правових нормах.

Останнім часом серед провідних вітчизняних політи-
ків досить часто доводиться чути, що на сьогодні створено 
і запроваджено необхідну правову основу функціонування 
політичних партій в Україні, і це питання може бути знято 
з порядку денного. Дійсно, важливим кроком правової ін-
ституціоналізації політичних партій в Україні стало при-
йняття Закону «Про політичні партії в Україні», в якому 
було чітко визначені саме поняття політичної партії (нага-
даємо, що за законом політична партія − це «зареєстроване 
згідно з законом добровільне об’єднання громадян − при-
хильників певної загальнонаціональної програми суспіль-
ного розвитку, що має своєю метою сприяння формуван-
ню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у 
виборах та інших політзаходах»), порядок їх утворення та 
діяльності,  врегульовані  питання  реєстрації  політичних 
партій, вичерпний перелік причин, які можуть послужити 
основою для заборони політичної партії тощо [4].

Однак  на  думку А.Й. Француза,  досліджуючи  роль  і 
значення політичних партій у функціонуванні політичної 
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системи  в Україні,  ми  повинні  робити  предметом  аналі-
зу  не  лише  ті  правові  аспекти,  які  визначають  поняття 
та права політичних партій, а й розглядати цю проблему 
ширше. Маємо на увазі  те, що  за  існуючих умов досить 
важко  говорити  про  наявність  стійкого,  стабільного  та 
прогнозованого впливу політичних партій на процес реа-
лізації державної влади. У результаті цього реально існу-
ючі правові  інститути втрачають свою дієвість, оскільки 
самі  політичні  партії  виявляються  нездатними  реалізо-
вувати всі ті функції, які вони покликані забезпечувати у 
демократичних  політичних  системах.  Подібний  низький 
рівень партійного впливу на державну владу може пояс-
нюватися багатьма причинами. Так, одні дослідники пи-
шуть про «громадянське  суспільство  зі  знаком мінус»,  в 
якому політичні партії діють за схемами, принципово від-
мінними від західних, і служать не так провідниками сус-
пільних  інтересів, як способом легітимації та легалізації 
окремих політичних еліт. Серед інших науковців домінує 
думка про  загальну незрілість  партійної  системи,  з  чого 
робиться  висновок  про  неготовність  політичних  партій 
брати належну їм участь у суспільно-політичному житті. 
Справді, важко сперечатися з тим, що до сьогодні партій-
на складова у реалізації державної політики знаходилася 
на  досить  низькому  рівні. Але  чи можна це  пояснювати 
виключно  «незрілістю»  політичних  партій?  Нам  вида-
ється, що ні. Принаймні тому, що серед існуючих зараз в 
Україні  політичних  партій ми можемо  вказати  на  ті, що 
мають  стійкі  традиції,  розгалужену  структуру,  є широко 
відомими,  а  їх  програмні  положення  вже  давно  здобули 
підтримку значної частини громадян (нехай навіть і при-
мусовими методами, як це було у випадку комуністичної 
ідеології). Зокрема до таких партій можна віднести кому-
ністичну партію (КПУ), яку не можна вважати «новачком» 
на політичній арені, а також партії націонал-демократич-
ного спрямування та соціал-демократичні партії. Тож, оче-
видно, що причини низького впливу політичних партій на 
процес здійснення державної влади слід шукати не лише 
шляхом  посилання  на  «молодість»  партійної  системи. 
Фактично питання, яке необхідно сформулювати, звучить 
так: чи справді в Україні створено необхідні організаційні 
та правові умови для активної участі політичних партій у 
процесі реалізації державної влади? [4].

При цьому слід усвідомлювати, що політичну партію, 
і як суб’єкта виборчого процесу, і як інститут у цілому, не 
можливо всесторонньо окреслити  законодавчими норма-
ми у  зв’язку  з непередбачуваністю політичних процесів. 
Вважаю, що правова регламентація діяльності політичної 
партії не має впливати на світогляд та переконання її чле-
нів  за  виключенням  випадків,  коли  такі  переконання  чи 
світогляди є небезпечними для суспільства в цілому або 
його частини (фашизм, тоталітаризм). Цим обумовлюєть-
ся  один  із  об’єктивних  атрибутів  політичної  партії  −  це 
свобода діяльності політичної партії. Разом із цим, свобо-
да не означає вседозволеність. З моєї точки зору, найбільш 
влучно і лаконічно охарактеризовані межі свободи І. Кан-
том, який сказав, що «свобода суб’єкта закінчується там, 
де починається свобода іншого». 

Працюючи  над  удосконаленням  конституційно-пра-
вового  статусу  політичної  партії  як  суб’єкта  виборчого 
процесу, слід пам’ятати і про зв’язок сповідуваної парті-
єю  ідеології  та  її  наслідки для  суспільства. Більше  того, 
вважаю за необхідне перегляд та додаткове вивчення іде-
ологій з метою недопущення відступу від демократичних 
цінностей та дотримання основоположних прав  і  свобод 
громадян.

Однією з характерних ознак сучасних політичних пар-
тій, що також потребує перегляду і удосконалення саме як 
учасника виборчого процесу, є недемократичний характер 
внутрішньопартійних процесів. 

Аналіз  статутних  документів  парламентських  партій 
свідчить, що первинні  (низові)  осередки лише розгляда-

ють  та  оцінюють  запропоновані  керівництвом  партійні 
документи та стратегії; делегують своїх представників на 
загальнопартійні  з’їзди;  вносять пропозиції щодо канди-
датів у народні депутати України. Але списки кандидатів 
«пакетно»  затверджуються  з’їздами  партій.  При  цьому 
процедура  формування  списків  кандидатів  у  депутати 
чітко не прописана ні у статутних документах політичних 
партій, ні на законодавчому рівні. В статутах деяких пар-
тій дуже широкі повноваження надаються керівним орга-
нам. І тільки у деяких випадках передбачено, що керівні 
органи  партій формуються  з  урахуванням  регіонального 
представництва [5, с. 47].

Найефективнішим шляхом удосконалення у цьому пи-
танні вважаю запровадження відкритих виборчих списків 
політичних  партій,  як  суб’єктів  виборчого  процесу,  що 
було  здійснено  нещодавно.  Адже  така  думка  знаходила 
своє  підтвердження  численними  вітчизняними  вченими 
та  учасниками  відповідних  тематичних  дискусій  у  ході 
проведення круглих столів, семінарів тощо. Позитивним, 
справедливим є те, що передусім корисне для суспільства 
та  суспільного  розвитку,  а  не  просто  відповідає  ідеалам 
свободи. З цієї точки зору абсолютизація свободи, сучас-
ний  ліберальний  сценарій  розвитку  виглядають  безпер-
спективними [6, с. 54].

Діяльність політичних партій  (як  і  будь-яка політична 
діяльність) розгортається у правовому полі. Якщо точніше, 
то розгортається з повсякчасним звіренням власних заходів 
з нормативно-правовими вимогами. Політична партія може 
навіть відкидати нормативний базис суспільства  (револю-
ційні партії), але все одно вона не може його ігнорувати, а в 
результаті своєї діяльності передбачає нормативно-правові 
перетворення  згідно  з  власними  аксіологічними  установ-
ками. Партії реформістського чи консервативного спряму-
вання більш виразно перебувають у правовому полі. Самі 
норми визначають не  тільки форми  їхньої діяльності,  а й 
становлять одну з основних засад у їх світогляді. Політич-
на діяльність  таких партій  (на  відміну від революційних) 
одразу спрямовується на еволюційність правових перетво-
рень:  інституційні  нововведення  впроваджуються  в  міру 
нормативного оформлення. Синхронність такої сув’язності 
(інституалізації  та  нормотворення)  є  необхідною  умовою 
стабільного суспільного поступу. Тобто, ми бачимо конвер-
гентність  політичного життя  партій  і  нормативної  сфери, 
що зумовлює слушність такого синтезного поняття, як по-
літико-правова діяльність. З політологічної точки зору нор-
мативно-правовий базис партійного життя може слугувати 
вірогідним критерієм стану партійної системи, виступаючи 
у якості феномена останньої [7, с. 22].

Саме  тому,  працюючи  над  питанням  удосконалення 
конституційно-правового  статусу  політичної  партії,  як 
суб’єкта виборчого процесу,  головну увагу слід  зосеред-
ити на аналізі та удосконаленні нормативно-правового ге-
незису партійного життя.

В.І. Полевий у своїй статті «Деякі аспекти співвідно-
шення свободи та відповідальності в діяльності політич-
них  партій  в  Україні»  доходить  висновку  про  необхід-
ність побудови суспільства не стільки на основі свободи, 
скільки  відповідальності  −  відповідального  суспільства, 
відповідальних  суб’єктів  політичного  процесу.  Відпові-
дальність  у  даному  контексті  повинна  розглядатися  в  її 
позитивному  аспекті.  Тобто,  відповідність  дій  суб’єкта 
статусу, покладеному на нього суспільством: статусу Пре-
зидента, народного депутата, політичної партії. Саме че-
рез відповідальність, як елемент конституційного статусу 
політичного  суб’єкта,  можна  визначити  межі  політичної 
свободи [6, с. 54].

Один  із  напрямків  удосконалення  правового  статусу 
має бути спрямований на агітаційну поведінку політичної 
партії, як суб’єкта виборчого процесу.

В Україні  занадто  легковажно  оперують  поняттями, 
імпортованими  з  практики  парламентських  демократій, 
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укладаючи в них зовсім інший зміст, а  іноді навіть зло-
вживають  ними  для  маніпуляції.  Підтвердженням  цьо-
го  може  бути  феномен  «політтехнології».  Українська 
політтехнологія  –  це  химерний  синтез  комунікаційних 
стереотипів, які імпортуються з країн західної демокра-
тії,  змішаних  із  комерційними  засобами  маркетингу  та 
позичених  із  радянських  часів  механізмів  маніпуляції 
та  дезінформації.  Часто  такі  «технологи»  жонглюють 
словами,  що  втратили  будь-який  зв’язок  із  політичним 
смислом і не дають змоги зрозуміти, які політичні та еко-
номічні  інтереси ховаються за ними. В Західній Європі 

звикли  до  політичного  піару,  який  не  затушовує мету  і 
програму партій, а навпаки − посилює їх звучання, щоб 
звернути до них увагу виборців.

Висновки. Процес перетворень в Україні буде вдалим 
тоді, коли її громадськість та політичні діячі вже сьогод-
ні, хоч і невеликими кроками, але безперервно працюва-
тимуть  над  побудовою  правової  держави,  демократії  та 
ринкової економіки. Лише за таких умов Україні вдасться 
реалізувати  свій  потенціал. Чим  довше  з  цим  зволікати-
муть, тим довше країна залишатиметься політично та еко-
номічно слабкою [8, с. 52]. 
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У статті здійснено порівняльний аналіз правотворчої діяльність Президента України, враховуючи досвід розвинених країн Європи 
та світу. З’ясовано, що нормотворчі повноваження глави держави залежать від його зв’язку з гілками влади. Проаналізовано, що у пре-
зидентських та змішаних республіках, як правило, глава держави має право видавати підзаконні акти. Визначено, що Президент України, 
на відміну від глав держав ЄС, має право: законодавчої ініціативи, промульгації, вето, видавати підзаконні акти.

Ключові слова: глава держави, Президент України, правотворча діяльність, законодавча діяльність, право вето.

В статье осуществлен сравнительный анализ правотворческой деятельности Президента Украины, учитывая опыт развитых стран 
Европы и мира. Выяснено, что нормотворческие полномочия главы государства зависят от его связи с ветвями власти. Проанали-
зировано, что в президентских и смешанных республиках, как правило, глава государства имеет право выдавать подзаконные акты. 
Определено, что Президент Украины, в отличие от глав государств ЕС, имеет право: законодательной инициативы, промульгации, вето, 
выдавать подзаконные акты.

Ключевые слова: глава государства, Президент Украины, правотворческая деятельность, законодательная деятельность, право вето.

This article provides a comparative analysis of legislative activities of President of Ukraine experience of developed countries in Europe and 
world. It was found, that standard-setting power of head of state depends on its relationship with branches. The analysis that presidential and 
mixed republic, as a rule, President has power to issue regulations. It was determined that president of Ukraine, in contrast to EU Heads of States 
has right to: legislative initiatives, promulgation, veto, issue regulations.

Key words: head of state, President of Ukraine, legislative activities, acts issuing, veto.

Актуальність теми. Глава держави – це посадова осо-
ба чи орган, який займає верховне місце в системі органів 
держави, є найвищим представником країни на території 
та поза її межами.

У наш час визначення функцій глави держави належить 
до актуальних проблем конституційного процесу. Однак най-
більш дискусійним є питання його нормотворчої діяльності.

Більшість наукових праць в останні роки були присвя-
чені інститутові глави держави. Дану тему досліджувало 

багато відомих учених, серед яких варто згадати М.С. Кар-
мазіну, О.В. Скрипнюка і В.Л. Федоренка, А.А. Коваленка 
та інших [1, с. 7]. Проте в даних працях найбільше уваги 
приділялося кадровим функціям, а питання нормотворчої 
діяльності глави держави є мало дослідженим.

Саме тому вбачаємо основним нашим завданням ви-
значити  і  класифікувати  різні  форми  нормотворчої  ді-
яльності  глави  держави  у  розвинених  країнах  Європи 
і  світу.  А  також  порівняти  повноваження  Президента 
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України  з  повноваженнями  інших  голів  у  зарубіжних 
країнах.

Виклад основного матеріалу.  Нормотворча  діяль-
ність  –  це  форма  діяльності  компетентних  суб’єктів  нор-
мотворчості  з підготовки, розробки, прийняття  та офіцій-
ного оприлюднення норм права, яка заснована на пізнанні 
об’єктивних  соціальних  потреб  та  інтересів  суспільства  
[5, с. 12].

Г.В. Макаров вважає, що нормотворчістю глави держа-
ви є сукупність дій глави держави щодо встановлення чи 
зміни формально-обов’язкових правил поведінки, які спря-
мовані  на  регулювання  суспільних  відносин,  адресовані 
колу  неперсоніфікованих  суб’єктів  та  мають  необмежену 
кількість  застосувань. Він  підкреслює, що  головними  ви-
дами нормотворчої діяльності є законодавча діяльність, ви-
дання підзаконних актів  (таких, які відповідають ознакам 
норм права) та укладання міжнародних договорів [6, с. 35].

Законодавча діяльність глави держави, тобто його діяль-
ність у  створенні  законів, може  здійснюватися у 2  спосо-
би – через видання законодавчих актів або через вплив на 
законодавчий процес.

Глава держави може видавати як закони (у порядку дис-
креційних повноважень), так і акти, що мають силу закону 
[6, с. 35].

В юридичній  енциклопедії  дискреційні  повноваження 
визначаються, як право глави держави, голови уряду, інших 
посадових  осіб  органів  державної  влади  діяти  за  певних 
умов на власний розсуд у межах закону [10].

Дискреційними  законодавчими  повноваженнями  на-
ділені глави лише тих держав, які за формою правління є 
абсолютними монархіями. Оскільки законодавча влада зо-
середжена в руках монарха, поділ державної влади на гіл-
ки взагалі відсутній. Право глави держави видавати власні 
акти, що мають силу закону, існує переважно у двох фор-
мах: у формі делегованого законодавства та за надзвичай-
них обставин. Розглянемо питання щодо видання актів, які 
мають силу законів, у порядку делегування. Якщо брати до 
уваги зарубіжні країни, то  інститут делегування за кордо-
ном є досить поширеним, він набуває різних форм і різне 
обґрунтування. 

Делегована  законотворчість  (англ.  delegated  law) –  ви-
дані  урядом  за  уповноваженням  парламенту  нормативні 
акти, що фактично мають силу закону, у порядку поступки 
(делегування) парламентом уряду деяких законодавчих по-
вноважень [8, с. 55].

Як правило, більша частина делегованого законодавства 
в зарубіжних країнах припадає на частку уряду. Для порів-
няння в деяких країнах, зокрема в Іспанії (п. 3 ст. 82) та у 
Франції  (ст.  38),  уряд –  єдиний орган, щодо якого допус-
кається  делегування  законодавчих  повноважень.  Існують 
випадки,  в  яких  інститут  делегування  притаманний  саме 
главі  держави.  Якщо  переглянути  Конституцію  Італії,  то 
вона допускає делегування законодавчої влади президенто-
ві як главі держави з питань амністії та помилування (стаття 
79). Наприклад, Конституція Греції не встановлює переліку 
органів або посадових осіб, яким може делегуватися право 
видання регулюючих декретів. Тому можемо зробити при-
пущення, що до них може належати і президент Греції [3].

У  випадку  оголошення  надзвичайного  або  воєнного 
стану  передбачається  видання  актів  главою  держави,  що 
мають дію закону. Це може бути розпуск парламенту, вве-
дення надзвичайного стану або просто «надзвичайні обста-
вини» чи «особлива необхідність». 

Такий порядок серед європейських держав передбаче-
ний у Греції, Данії, Італії, Словенії та Франції. Наприклад, 
у Греції  i Словенії  президенти  за  надзвичайних  обставин 
i  за  пропозицією  урядів  можуть  приймати  декрети,  що 
мають силу закону. Цi декрети у визначений строк мають 
бути передані для парламентського затвердження. Видання 
главою державних актів, що мають силу закону, забезпечу-
ють оперативність законодавчого процесу за надзвичайних 

умов, коли швидке скликання законодавчого органу часто 
є проблематичним. У таких випадках, як правило, ці акти є 
тимчасовими за своєю дією [9, с. 210–219].

Порівнюючи з країнами Європи, Президент України не 
має права видавати акти, що мають силу закону, ані в поряд-
ку делегованого законодавства, ані навіть за надзвичайних 
умов.  Подібна  практика  не  передбачена  ні  Конституцією 
України, ні Законом «Про правовий режим надзвичайного 
стану», ні іншими законодавчими актами.

Але  за будь-яких обставин широке  використання над-
звичайних  повноважень  глави  держави  сприяє  узурпації 
ним державної влади, підміні ним функцій законодавчого 
органу  та  встановленню  або  збереженню  авторитарного 
режиму. Таким чином, право глави держави видавати акти, 
що мають силу закону, суперечить принципу поділу влади, 
і  застосування  його  може  бути  виправдане  лише  надзви-
чайними обставинами. Але без наявної системи контролю 
за виданням главою держави актів, що мають силу закону, 
його повноваження фактично набувають дискреційного ха-
рактеру. Набагато менше передумов для узурпації держав-
ної  влади  створює  інший  спосіб  нормотворчої  діяльності 
глави держави – вплив на законодавчий процес [6].

Практично у всіх країнах світу глава держави здійснює 
значний вплив на розробку  та прийняття  законів. Він  во-
лодіє правом законодавчої ініціативи, правом промульгації 
(підписання та оприлюднення законів) та правом вето. Гла-
ва держави наділений правом законодавчої ініціативи у не-
багатьох країнах, зокрема – в Естонії (лише щодо проектів 
про  внесення  змін  до Конституції  Естонії),  Латвії,  Литві, 
Нідерландах, Польщі, Угорщині [2, с. 3–4]. 

Поширення такої практики є досить обмеженим, оскіль-
ки закріплення права законодавчої ініціативи одночасно за 
главою  держави  та  урядом  може  породжувати  певні  не-
гативні наслідки, особливо в державах із парламентською 
формою правління. По-перше,  глава  держави не несе по-
літичної  відповідальності ні перед парламентом, ні перед 
урядом, і, по-друге, закріплення за ним права законодавчої 
ініціативи може призводити до суперечностей у функціону-
ванні виконавчої гілки влади. Одним із підтверджень цьо-
го може бути приклад Франції, де попри наявність у глави 
держави  суттєвих  повноважень  у  сфері  виконавчої  влади 
Президента не включено до переліку суб’єктів, які можуть 
вносити проекти «звичайних» законів на розгляд парламен-
ту [2, с. 3–4].

У конституціях багатьох країн для процедури промуль-
гації  встановлюються  визначені  терміни,  протягом  яких 
глава держави повинен або схвалити закон, або відмовити в 
його підписанні. Як правило, такий термін обмежений 10–
15 днями (Болгарія, США, Туніс, Україна, Франція). Напри-
клад, у ч. 1 ст. 10 Конституції Французької Республіки 1958 
р. зазначено, що «Президент Республіки здійснює промуль-
гацію законів протягом п’ятнадцяти днів...» [3].

Найбільш ефективним способом впливу глави держави 
на  законодавчий процес  є  право  вето. Тобто,  право  глави 
держави накладання вето на закони, прийняті парламентом. 
Найчастіше це право використовується в країнах із прези-
дентською  і  змішаною  формами  республіканського  прав-
ління. Накладання вето означає відмову глави держави під-
писати і оприлюднити закон. У разі накладання вето закон 
не набирає чинності.

Зарубіжний  досвід  неоднакового  законодавчого  закрі-
плення президентського права вето в умовах різних полі-
тичних  систем  формує  несхожі  практики  його  реалізації. 
Португальська Республіка є парламентською республікою, 
де прем’єр-міністр найчастіше  є  лідером партії, що пере-
могла на виборах у парламент. Не дивлячись на те, що вето 
президента долається 2/3 голосів депутатів, він має потужні 
механізми затягування процесу прийняття закону, оскільки 
Конституція не декларує ні термін підписання та оприлюд-
нення президентом закону, ні термін розгляду закону Кон-
ституційним судом. 



69

Порівняльно-аналітичне право
♦

Президент США має право вето, яке може бути подо-
лане двома третинами голосів членів палати конгресу. Вод-
ночас президент широко використовує дане повноваження 
тільки в умовах, коли більшість у конгресі належить до ін-
шої політичної сили [9, с. 239–242]. 

Отже, проаналізувавши зарубіжний досвід, Президент 
України має досить широкий інструментарій впливу на за-
конодавчий  процес.  Щодо  права  законодавчої  ініціативи, 
то таке право закріплює за Президентом України стаття 93 
Конституції України. Також у цій статті зазначено, що за-
конопроекти, визначені Президентом України як невідклад-
ні, розглядаються Верховною Радою України позачергово. 
Якщо дослідити інститут законодавчої ініціативи, то можна 
прийти до висновку, що визначальними недоліками в орга-
нізації законодавчого процесу є, зокрема, нераціональне ре-
гулювання та реалізація інституту законодавчої ініціативи. 
Так, найактивніше користуються цим правом народні депу-
тати України, які ініціюють понад 2/3 від загальної кількос-
ті  законопроектів  (далі  –  з.  п.),  тоді  як Кабінет Міністрів 
України – до 1/4  з. п., Президент України – до 1/10  з. п., 
а НБУ ініціював лише кілька законопроектів; враховуючи 
це, при внесенні змін до Конституції України у грудні 2004 
року НБУ було виключено з числа суб’єктів права законо-
давчої  ініціативи. Вітчизняна практика не  відповідає  зви-
чайній практиці країн парламентської демократії, в яких на 
частку уряду припадає понад 50% законодавчих ініціатив (в 
Україні значна кількість законів економічного і галузевого 
характеру, поданих народними депутатами, свідчить, пере-
дусім, про вирішування ними «власних» питань законодав-
чого регулювання) [4].

Що стосується права вето Президента України,  то він 
протягом  п’ятнадцяти  днів  після  отримання  закону  може 
його підписати, або повертає закон зі своїми вмотивовани-
ми  і  сформульованими  пропозиціями  до  Верховної  Ради 
України для повторного розгляду. У разі, якщо Президент 
України протягом встановленого терміну не повернув закон 
для повторного розгляду, закон вважається схваленим, і має 
бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Одним із головних видів правотворчої діяльності є та-
кож видання підзаконних нормативно-правових  актів. Та-
кого роду акти (декрети-закони, ордонанси, декрети, укази) 
приймаються главою держави як за прямим приписом Кон-
ституції, так і за уповноваженням. Дія підзаконних норма-
тивно-правових  актів може бути  обмежена  законом,  вони 
не можуть виходити за межі законодавчого регулювання, їх 
норми мають вторинний у порівнянні з законом характер. 
Підзаконні акти не можуть змінювати або скасовувати нор-
ми законів.

У  більшості  країнах  Європейського  Союзу  глави 
держави  не  мають  права  видавати  підзаконні  акти,  які 
встановлюють  норми  права.  Підзаконні  акти  глав  дер-
жав  європейської  спільноти  мають  обмежену  кількість 
застосувань,  тобто  одноразовий  характер  (наприклад, 
достроковий  розпуск  парламенту,  оголошення  виборів). 
Натомість, Президент України наділений правом видава-
ти підзаконні акти (розпорядження, укази), які носять як 
нормативний,  так  і  ненормативний  (правозастосовний) 
характер. Нормативні укази поширюються на невизначене 
коло фізичних та юридичних осіб, і мають довгострокову 
дію,  є обов’язковими до виконання. Ненормативні укази 
мають індивідуальне значення та поширюються на визна-
чену кількість осіб. Наприклад, нормативний характер має 
Указ Президента України № 116–VIII від 15.01.2015 року, 
яким внесено зміни до низки статей Закону України «Про 
військовий обов’язок  і  військову службу». Зокрема стат-
тею 37 передбачено, що взяттю на військовий облік при-
зовників  та  військовозобов’язаних  у  районних  (міських) 
військових  комісаріатах  підлягають  громадяни  України, 
які досягли граничного (27 річного) віку під час перебу-
вання на військовому обліку призовників (до підписання 
указу  25-річного  віку).  До  ненормативного  указу  можна 
віднести Указ Президента України «Про відзначення дер-
жавними нагородами України працівників Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» [11].

Глава держави є також найвищим представницьким ор-
ганом країни у сфері зовнішніх зносин. Йому надано право 
ведення міжнародних переговорів, він укладає і ратифікує 
міжнародні договори і угоди (іноді за згодою парламенту). 
Наприклад, в Італії та Люксембурзі глава держави має пра-
во підписати угоду виключно з дозволу вищого законодав-
чого органу. В Україні міжнародні угоди набувають чиннос-
ті після їх ратифікації Верховною Радою України.

Висновки. Отже, порівнюючи зарубіжний досвід із ві-
тчизняним, можна дійти висновку, що нормотворчі повно-
важення  глави держави  залежать від його  зв’язку  з  гілка-
ми влади. За парламентської форми державного правління 
спостерігається тенденція у зростанні впливу глави держа-
ви на законодавчий процес. У змішаних та президентських 
республіках, як правило, глава держави має право видава-
ти підзаконні акти. Також варто звернути увагу на те, що 
Президент України, на відміну від глав держав ЄС, здатний 
ширше впливати на законодавчий процес. Оскільки він во-
лодіє правом законодавчої ініціативи, правом промульгації, 
правом вето, правом видавати підзаконні акти. Натомість у 
країнах Європейського Союзу цими правами володіє дале-
ко не кожен глава держави.
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Стаття присвячена розгляду питань, що стосуються деяких проблем децентралізації місцевого самоврядування в Україні. Досліджу-
ються основні підходи щодо тлумачення визначення сутності поняття «децентралізація». Сучасний етап розвитку України потребує вдо-
сконалення державного управління, зокрема адміністративно-територіального устрою, який має сприяти ефективному розвитку регіонів.

Ключові слова: центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, деконцентрація, централізація, децентралі-
зація влади.

Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся некоторых проблем децентрализации местного самоуправления в Украи-
не. Исследуются основные подходы и толкования к определению сущности понятия «децентрализация». Современный этап развития 
Украины нуждается в совершенствовании государственного управления, в частности административно-территориального устройства, 
который должен способствовать эффективному развитию регионов.

Ключевые слова: центральные и местные органы исполнительной власти, деконцентрация, централизация, децентрализация власти.

The article is devoted to consideration of issues relating to some of legal regulation problems decentralization of local government in Ukraine. 
The article defines basic approaches and definitions to essence «decentralization». The current stage of development of Ukraine needs to im-
prove governance, in particular, administrative-territorial structure, which should facilitate efficient development of regions.

Key words: central executive power bodies, local power bodies, deconcentration, centralization, decentralization of power. 

Актуальність теми. Сьогодні наша держава пережи-
ває час великих реформ. Події, які відбуваються в країні, 
мають вирішальне значення, як на світовій арені, так і для 
кожного українця.

Отже, що несуть  за  собою реформи в Україні?  Звер-
немо увагу на повідомлення Президента України П. По-
рошенка на прес-конференції, в ході якої він представив 
свій  план  реформ України  під  назвою  «Стратегія-2020». 
За словами Президента України П. Порошенка, він виді-
лив головні пріоритети реформ: «антикорупційна рефор-
ма,  оновлення  влади  та  бюрократичного  апарату,  судова 
реформа, реформа правоохоронних органів, децентраліза-
ція, податкова реформа, дерегуляція  та розвиток підпри-
ємництва, реформа системи безпеки та оборони».

Із  зазначеного  переліку  хочемо  виокремити  саме  ре-
форму децентралізації. Для того, щоб зрозуміти сутність 
даного  механізм,  необхідно  зрозуміти  етимологічне  зна-
чення самого терміну «децентралізація». За даними тлу-
мачення словника сучасної української мови, термін «де-
централізація» розуміється, як система управління, за якої 
частина функцій центральної влади переходить до місце-
вих органів самоуправління, скасування або послаблення 
централізації [1, с. 121].

Виклад основного матеріалу.  Теоретичну  проблему 
децентралізації  влади  розглядали  багато  вітчизняних  та 
новітніх науковців, такі як О.П. Рябченко, В.В. Кравченко, 
В.В. Карпенко. Також дослідженням цього питання займа-
лися і в минулі роки. Так, до прикладу, у своїй праці Генрі 
Кебот Лодж «Історія народів» зазначав, що перський цар 
Дарій І (550–486 до н. е.) був майстром організації центра-

лізації та децентралізації. В цій же праці висвітлено, що 
система  децентралізації  Дарія  І  відрізняється  від  децен-
тралізації  в Стародавній  Греції. Починаючи  з  1980  року 
багато вчених писали про цикли централізації і децентра-
лізації, а саме Стівен К. Сандерсон, Їлдіз Атас, Крістофер 
К. Чейз-Данн, Томас Д. Холл та інші.

В  історії України термін децентралізація вперше зга-
дується  в  Конституції  Української  Народної  Республіки 
від 29 квітня 1918 року: «Не порушуючи єдиної своєї вла-
ди, УНР надає своїм землям, волостям  і  громадам права 
широкого  самоврядування,  дотримуючись  принципу  де-
централізації» [2].

На сьогодні лозунг децентралізації звучить чи не на 
кожному  кроці.  Актуальне  визначення  даного  терміну 
надав  український,  спеціально  створений  сайт  «Децен-
тралізація  влади»,  який  трактував це  поняття  так:  «Де-
централізація  –  це  передача  значних  повноважень  та 
бюджетів  від  державних  органів  органам місцевого  са-
моврядування» [3]. 

Згадується  термін  децентралізація  і  в  проекті  Зако-
ну України «Про внесення змін до Конституції України»  
№ 2217а від 01.07.2015 р. «Адміністративно-територіаль-
ний устрій України ґрунтується на засадах єдності та ці-
лісності державної території, децентралізації у здійсненні 
державної влади …». 

Отже, для продуктивного проведення децентралізації 
в нашій державі, ми пропонуємо звернутися за досвідом 
країн сусідів – Польщі, Швеції, Словаччини, Данії, яким 
вдалося  здійснити  докорінні  перетворення  в  державі  і 
спростувати  діяльність  публічної  влади  державних  ор-
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ганів та органів місцевого самоврядування. Варто  зазна-
чити,  що  реформи  по  децентралізації  у  вищезгаданих 
країнах відбувались не так вже легко. Якщо говорити про 
економічні реформи Польщі, то є цілий ряд недоліків, на-
приклад, забагато пільг, які створюють обхідні шляхи для 
уникнення податків. У 1989 році валовий внутрішній про-
дукт Польщі був менший, ніж в Україні. До того ж, вини-
кла необхідність у перевихованні працівників для нових 
викликів  і нових технологій. Також чекає на проведення 
радикальна реформа освіти.

Перейдемо  до  теми,  яка  являється  «найболючішою» 
темою  сьогодення  –  фінансування.  Новою  тенденцією  є 
використання коштів не через ради, а безпосередньо через 
так званий громадський бюджет. Таке явище може бути до-
датковим фактором активізації діяльності місцевої влади, 
проте це питання має бути врегульоване на законодавчому 
рівні  з метою уникнення маніпуляцій,  зловживання  вла-
дою та посадовим становищем із боку цих органів. Якщо 
«верхи» (органи державної влади) Польщі розкритикува-
ли децентралізацію, то «низи» (суспільство) цю ініціативу 
сприйняли з великим захопленням. Це питання обговорю-
валося  за  круглим  столом у  1989 році,  в  результаті  чого 
були створені громадські комітети, які відіграли важливу 
роль у громадському житті країни. У відповідность до ви-
борчого процесу в Польщі зазначені комітетами висували 
кандидатів  у  депутати  та  сенатори. У  зв’язку  з  тим, що 
парламентські вибори відбулися у досить короткий термін 
(два місяці), даний факт призвів до покращення механізму 
функціонування органів місцевого самоврядування. Тому 
депутатський корпус, обраний таким чином, був найбільш 
прогресивний у історії Польщі. Запозичення Україною да-
ного  досвіду  сприяв  би  її  наближенню  до  європейських 
стандартів, у сфері вдосконалення організації роботи міс-
цевого самоврядування.

Вдалою є думка польського політичного діяча, борця 
з комунізмом, громадського діяча, науковця – Єжи Стем-
пєня, що: «децентралізація будить у звичайних людей від-
повідальність за свою малу батьківщину, тобто за шматок 
країни. А з часом у них з’являється відповідальність і за 
всю країну, формується громадянське суспільство. Окрім 
того,  фінансування  на  рівні  самоврядування  стає  про-
зорим.  Регіональні  спільноти  отримують  справжнього 
господаря, який має думати глобально, але діяти локаль-
но – стежити за глобальними тенденціями і застосовувати 
їх у найближчому оточенні, саме це дає децентралізація» 
[4].  Згаданий  науковець  радить  українській  владі  якнай-
швидше  проводити  реформу  децентралізації:  «Проводь-
те  реформи  якомога  швидше,  без  зволікання  і  пошуку 
ідеального  рішення. Навіть  у  нинішньої Верховної  Ради 
є  всі  підстави  прийняти  необхідні  рішення.  У  Польщі 
1989 року парламент мав вельми непевну легітимізацію. 
Тільки  частину  депутатів  обрали  демократично. Але ми 
вже тоді пішли на потрібні реформи, і це дуже добре, бо 
якби  почекали,  то  багато  чого  вже  не  змогли  б  зробити. 
Бачу, що деякі українські політики добре знають, як треба 
втілювати  децентралізаційні  реформи,  тому  хай  негайно 
стають  до  реалізації  задуманого». Шведський  уряд  радо 
підтримує план України щодо децентралізації. Між Мін-
регіонбудом України та Шведською асоціацією місцевих 
влад  та  регіонів  (SALAR)  підписано  відповідний  мемо-
рандум. На нашу думку – це позитивний крок назустріч 
міцній та більш інклюзивній демократії в Україні. Швеція 
має  тривалу  традицію місцевого  самоврядування  і може 
поділитися неабияким досвідом із Україною.

Проект  «Підтримка  децентралізації  в  Україні»  роз-
рахований до грудня 2017 року та реалізується за кошти 
Шведської агенції міжнародного розвитку (SIDA). У рам-
ках проекту – експертні консультації, професійні обміни, 
тренінги,  освітні  тури  та  семінари.  Передбачено  також 
створення українсько-шведського секретаріату з офісами 
у Києві та Стокгольмі [5].

Візит до Данії та Швеції є першим заходом щодо під-
тримки  комунікації  реформ  в Україні,  його  метою  є  по-
кращення  розуміння  основних  аспектів  пропагування  та 
публічної комунікації великих змін у рамках реформи де-
централізації влади. Принцип об’єднання муніципалітетів 
став таким: комітет пропонує об’єднатись за певною схе-
мою, муніципалітети або погоджуються, або пропонують 
свою  схему.  Близько  1000  муніципалітетів  об’єдналися 
добровільно, 400 об’єдналися примусово, і з 1 квітня 1970 
року новий адміністративно-територіальний устрій набув 
чинності [6].

Передумови  реформи  1970  року  в  Данії  були  майже 
тотожними  передумовам  в  Україні  зараз.  Насамперед, 
такими факторами  є  недостатнє  дотаційне фінансування 
урядом та органами місцевого  самоврядування сільсько-
го населення, відсутність правових важелів регулювання 
сільських  муніципалітетів,  їхня  нездатність  виконувати 
функції, покладені на них державою.

Десяток років  тому Словаччина  за  темпами реформи 
не  сильно відставала  від України. У  середині  90-х років 
Словаччина  стала  єдиною  країною  Вишеградської  «чет-
вірки», якій відмовили у вступі до Організації економіч-
ного співробітництва і розвитку (ОЕСР). У 1997 році ЄС 
відклав включення Словаччини в список своїх потенцій-
них  членів.  Головною  причиною  був  популізм  попере-
дньої влади, не проводячи ринкові реформи. Словаччина 
була  слабкою  країною  з  серйозними  економічними  про-
блемами (дефіцит платіжного балансу сягав 9%, дефіцит 
державних фінансів − 6%), корупцією (підприємства при-
ватизувалися переважно на користь пов’язаних з урядом 
підприємців). Приклад Словаччини показав, що реформи 
можна провести швидко і ефективно, при наявності сили 
та політичної волі. За офіційними даними існує думка, що 
70% інвестицій у Словаччині – Росія [7].

Місцеві  громади  перейшли  на  самофінансування  з 
податкових надходжень,  зменшувався розподіл  грошей  з 
«центру». Наприклад, у 2005–2012 роках місцеві громади 
(найнижчий рівень бюджетування) отримували в свої бю-
джети 70,3% прибуткового податку, 23,5% цього податку 
пішли на рахунки самоврядних країв  (більш високий рі-
вень) і тільки 6,2% – в державний бюджет. Всі надходжен-
ня від податку на автотранспорт – до бюджетів краю, а всі 
надходження від податку на нерухомість отримали, знову 
ж, місцеві громади [8].

За  оцінками  реформаторів,  реформа  децентралізації 
стала  однією  з  найважливіших  у  контексті  покращення 
бізнес-клімату поряд із податковою реформою ринку пра-
ці та макроекономічною стабілізацією.

Повноваження,  фінансові  ресурси  і  контроль  –  три 
«кити»,  на  яких  базується  ефективна  модель  місцевого 
самоврядування. І саме в цих трьох напрямках зосередже-
ні сьогодні наші зусилля. Громади мають бути спроможні 
взяти на себе широкі повноваження у вирішенні місцевих 
проблем. Отримавши  відповідні  економічні  інструменти 
(перш за все податки  і  збори), вони мають заробити для 
себе необхідні ресурси [3].

На  сьогоднішній  день  існує  декілька  факторів,  що 
впливають  на  розвиток  українських  сіл,  це,  насамперед, 
недостатня кількість фінансових ресурсів та розподіл по-
даткових  надходжень.  Вказане  несе  за  собою  неможли-
вість забезпечувати навіть утримання сільської ради. Ра-
зом із тим, це позбавляє сільську владу її подальшого та 
ефективного розвитку. 

Існуюча система управління на селі склалася ще в 20–
30 роках минулого століття. За цей час кардинально зміни-
лася і економічна, і демографічна ситуація в країні. Села, 
в яких жило 5–6 тисяч людей, і в яких люди у віці 20–50 
років складали до 70% населення, не лише зменшилися, 
але й постаріли [9]. Та сама ситуація і в містечках.

Висновки. Тому заради збереження українського села 
ефективним  буде  застосування  механізму  добровільного 
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об’єднання громад, яке дасть стимул для розвитку цих те-
риторій. Звичайно, можна залишити все як є, а можна поча-
ти реформу управління цими територіями і досягти успіху.

Сьогодні цей процес стартував. Уже дев’ять областей – 
Дніпропетровська, Житомирська,  Хмельницька,  Херсон-

ська, Миколаївська, Полтавська, Харківська, Чернігівська 
і Рівненська – прийняли перспективні плани формування 
спроможних громад на сесіях обласних рад, а ще дві – Лу-
ганська і Донецька затвердили плани рішенням військово-
цивільних адміністрацій.
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У статті висвітлюються основні аспекти та пов’язані з ними проблеми нормотворчості судів загальної юрисдикції. Розкриваються 
проблеми ролі суду в нормотворенні, роль судової практики в Україні, судовий прецедент, роль міжнародних актів та інстанцій на нормот-
ворення та діяльність судів України, а також думки та погляди вчених щодо цих питань. Крім цього, в статті розкривається питання про 
правовий вплив суду на законодавчий процес та про його ініціативу в цих відносинах.

Ключові слова: нормотворчість, правотворчість, судова нормотворчість, загальна юрисдикція судів, правосуддя, правовий вплив.

В статье освещаются основные аспекты и связанные с ними проблемы нормотворчества судов общей юрисдикции. Раскрываются 
проблемы роли суда в нормотворчестве, роль судебной практики в Украине, судебный прецедент, роль международных актов и инстан-
ций нормотворчества и деятельности судов Украины, а также мнения и взгляды ученых по этим вопросам. Кроме этого, в статье рас-
крывается вопрос о правовом влиянии суда на законодательный процесс и его инициативе в этих отношениях.

Ключевые слова: нормотворчество, правотворчество, судебное нормотворчество, общая юрисдикция судов, правосудие, правовое 
воздействие.

The article highlights main aspects and related problems of rulemaking in courts of general jurisdiction. In article were discover problems 
about role of courts in rulemaking, role of judicial practice in Ukraine, judicial precedent, effect of international acts and instances to rulemaking 
and functions of Ukraine courts, views and opinions of scientists on these issues. Beside this article include questions about legal court’s effect 
to legislative process and his initiative this relations.

Key words: rule-making, law-making, judicial rule-making, general jurisdiction of courts of justice, legal effect.

Актуальність теми. Із  загальної  теорії  права  нам 
відомо, що є такі подібні поняття,  змістом яких є ство-
рення  певних  норм  права  або,  як  традиційно  прийнято 
вважати, правил поведінки, зокрема це: нормотворчість, 
правотворчість і законотворчість. Широким за значенням 
є поняття правотворчість,  вона  включає  в  себе нормот-
ворчість  та  законотворчість.  Як  зазначає  О.Ф.Скакун, 
нормотворчість  –  офіційна  діяльність  уповноважених 
суб’єктів  держави  та  громадянського  суспільства  по 

встановленню, зміні, призупиненню і скасуванню право-
вих норм, їх систематизації [1].

Виходячи  з даного терміну, нормотворення та право-
творення  є  не  лише прерогативою  законодавчого  органу 
влади. Суд, як орган правосуддя, покликаний забезпечува-
ти дотримання справедливості у врегулюванні суспільних 
відносин. У процесі здійснення правосуддя судом прийма-
ється рішення, яке є частиною правотворчості, або якщо 
вказати точніше, то – нормотворчості. Так чи  інакше, це 



73

Порівняльно-аналітичне право
♦

є  певними  правилами  поведінки  для  учасників  судового 
розгляду. Але чи можна такі правила розглядати як право-
ву норму?

Відповідно до ст. 214 Цивільного процесуального ко-
дексу при вирішенні справи суд, крім посилання на пра-
вову  норму,  повинен  враховувати  висновки  Верховного 
Суду України, тобто законодавець ставить правову норму 
і  висновки Верховного Суду України майже  на  один  рі-
вень. Також до цього можна додати, що правова норма за-
звичай встановлює певні наслідки за її невиконання. Так, 
відповідно до ст. 3607 Цивільного процесуального кодек-
су України, ст. 458 Кримінально-процесуального кодексу 
України, висновки Верховного Суду України щодо засто-
сування  норми  права,  то  вони  є  обов’язковими  для  всіх 
суб’єктів владних повноважень, які в процесі своєї діяль-
ності  застосовують відповідну норму права, а також для 
судів загальної юрисдикції у справах, у яких є посилання 
на цю ж саму норму права. А у випадку невиконання су-
дових рішень Верховного Суду України наступає відпові-
дальність, встановлена законом (ч. 2, ст. 360-7).

Виклад основного матеріалу. Важливим  елементом 
у нормотворенні  суду  є питання про  судовий прецедент. 
Хоча  в  Україні  визнання  судової  практики  як  окремого 
джерела права є сумнівним у зв’язку з тим, що норматив-
ний базис формувався за часів розпаду СРСР, в якому пра-
вовий прецедент як такий зовсім не мав місця. За останні 
роки вдосконалення законодавства на основі демократич-
них  принципів  та  у  зв’язку  із  запровадженням  судової 
реформи  2015  року,  в  якій  враховувалися  рекомендації 
органів  Ради  Європи,  це  питання  значно  покращилося. 
Згодом може бути повністю ідентичне тому, яке зараз є в 
країнах романо-германської правової сім’ї. Проблема су-
дового прецеденту та його місця все частіше обговорюєть-
ся науковцями. Зокрема Н.М. Пархоменко вважає, що на 
сучасному етапі визнання судового прецеденту джерелом 
права може розбалансувати систему розподілу влади, що 
не буде відповідати основним засадам правової, демокра-
тичної держави та суперечитиме існуючій сталій практиці 
державотворення і правотворення [20].

Протягом останніх  20 років  в Україні  стрімко розвива-
ється  інститут, що отримав назву «судова нормотворчість»  
[21, с. 28]. Слід зазначити, що ця проблема вписується в за-
гальноєвропейський процес посилення ролі судових рішень, 
як джерела права в країнах із романо-германською правовою 
системою, до яких традиційно відносять і Україну. Нормот-
ворча діяльність  судів  в Україні  розвивається  в  основному 
за  такими  основними  напрямами,  як  застосування  закону 
(норми права) за аналогією під час розгляду конкретної спра-
ви;  створення  судового  прецеденту;  формування  правових 
рішень Конституційного Суду України; видання Верховним 
Судом України роз’яснень із питань судової практики; участь 
у законодавчому процесі шляхом співпраці із суб’єктами за-
конодавчої ініціативи та прийняття, зміна та скасування ін-
дивідуальних приписів (рішень суду) 

Судова  нормотворчість  є  упорядкованою  цілеспря-
мованою  діяльністю  судів  загальної  юрисдикції  зі  ство-
рення,  зміни  та  скасування  формально  визначених 
загальнообов’язкових  правил  поведінки  у  сфері  здій-
снення правосуддя. Нормотворча функція судів загальної 
юрисдикції виражається також в індивідуальних судових 
приписах, що знаходять своє вираження в конкретних су-
дових рішеннях, які мають загальнообов’язковий характер 
і  поширюються  на  відповідно  визначене  коло  суб’єктів. 
Така  форма  нормотворчості  судів  загальної  юрисдикції 
отримала назву судової практики [18, c. 400−401].

Варто зазначити, що судова практика не визнається ро-
мано-германською правовою доктриною в якості джерела 
права. Але така практика узагальнюється вищестоящими 
судовими  інстанціями  і  впливає  на  прийняття  рішень  з 
аналогічних справ. Тож опосередковано судову практику 
також  можна  віднести  до  форм  судової  нормотворчості. 

На думку Л.П. Нестерчука, об’єктом впливу судової прак-
тики виступає, насамперед, законотворчість, тобто діяль-
ність  суспільства  чи  держави щодо  створення,  зміни  чи 
припинення нормативних правових  актів.  Загальноприй-
нятим правомірним способом правового впливу судів за-
гальної юрисдикції на законодавчий процес, перш за все, 
є законодавча ініціатива судових органів. В Україні орга-
ни судової влади не визнаються суб’єктами законодавчої 
ініціативи,  вичерпний перелік  яких містить  ст.  93 Осно-
вного Закону. Тобто, суди загальної юрисдикції не можуть 
здійснювати функцію законодавчої нормотворчості безпо-
середньо й змушені реалізовувати її опосередковано, шля-
хом організаційного  та нормативно-правового  впливу на 
суб’єктів  законодавчої  ініціативи  – Президента України, 
народних депутатів України, Кабінету Міністрів України 
та Національного банку України. Відтак відповідно до ст. 
150 Конституції України Верховний Суд України має пра-
во на конституційне звернення до Конституційного Суду 
України,  й  тим  самим безпосередньо  впливає  на  процес 
нормотворення.  У  цьому  разі  відбувається  сприйняття 
або несприйняття суб’єктами законодавчої ініціативи або 
законодавчим органом – Верховною Радою України – ре-
ально  існуючої судової практики. Саме рішення Консти-
туційного Суду  вносили  найбільш  вагомі  зміни  до  зако-
нодавства. Причому на адресу таких рішень досить часто 
лунали негативні відгуки від безпосереднього законодав-
ця – Верховної Ради України. [18, c. 400−401].

На нашу думку, за цих умов відбувається сприйняття 
або несприйняття суб’єктами законодавчої ініціативи або 
Верховною Радою України, як єдиним законодавчим орга-
ном. Гіпотетично можна вказати і на поширення заборони 
щодо  використання  існуючої  практики  правозастосовчої 
діяльності судів загальної юрисдикції.

У той же час все більше вчених відносять виключно 
судовий прецедент до результатів судової нормотворчості, 
а  також  інші,  схожі на нього  за своєю природою, право-
ві явища. Так, М. Марченко вважає, що до них належить 
судова  практика,  судовий  прецедент,  судовий  розсуд  
[2, c. 99]. С. Шевчук до результатів судової правотворчос-
ті  включає  судову  практику,  судовий  прецедент,  правові 
позиції,  правоположення,  роз’яснення  вищих  судів  [3].  
Б. Малишев актами судової правотворчості називає судові 
прецеденти, квазіпрецеденти та нормативно-правові акти 
[4, с. 30]. На думку О. Верещагіна, формами судової право-
творчості є судові прецеденти, правила судів, роз’яснення 
вищих судів, судові звичаї [5, с. 137–182]. С. Череднічен-
ко до результатів судової правотворчості відносить судові 
прецеденти,  акти  роз’яснення  судової  практики,  право-
припиняючі  акти  [6,  с.  19].  Є.  Сем’янов  актами  судової 
правотворчості  вважає  нормативно-правові  акти,  акти 
нормативного  тлумачення,  роз’яснення  пленумів  вищих 
судів,  правоприпиняючі  акти,  акти  квазіпрецедентного 
права [7, с. 163–164]. О. Попов актами судової правотвор-
чості називає судові прецеденти та постанови [8, с. 156].

Вирішальне  місце  в  формуванні  та  створенні  преце-
дента  вчені  віддають  вищим  судам,  а  саме  Верховному 
Суду  в  Україні.  Їх  висновки  та  рішення  публікуються  в 
офіційних виданнях  і  є для нижчих за  ієрархією органів 
судової влади певним прикладом для ведення тої чи іншої 
справи. Таким чином, для закріплення даної системи нор-
мотворення на офіційному сайті Верховного Суду України 
розміщені тексти актів, які можуть містити правові пози-
ції та витяги з рішень інших судів загальної юрисдикції, 
якщо вони пройшли інстанційний розгляд у суді та схва-
лені ним. Також Верховним Судом України здійснюються 
узагальнення судової практики, що проводяться з метою 
однакового застосування норм права різними судами щодо 
схожих правовідносин. 

Судовій правотворчості притаманні такі ознаки: 
−  спеціальний уповноважений  суб’єкт  для його  здій-

снення; 
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− на меті має створення, скасування або зміну норма-
тивних приписів; 

− визнання її процедурно-процесуальної діяльності;
−  закріплення  її  результатів у певних юридичних ак-

тах-документах [9, с. 50–51]. 
Але  при  цьому  судова  правотворчість  характеризу-

ється й специфічними ознаками, що відрізняють її як від 
інших видів правотворчості, так і від інших типів юридич-
ної  діяльності:  здійснення  спеціально-уповноваженими 
судовими  органами;  пов’язаність  із  реалізацією функцій 
судової влади; здійснення в особливій процесуальній фор-
мі; спрямованість правотворчої активності на встановлен-
ня нормативно-правових приписів;  їх фіксація в судових 
правотворчих актах [10, с. 1].

В юридичній літературі наявні різні позиції щодо на-
лежності тих чи інших судових органів до суб’єктів судо-
вої правотворчості. Одні вчені відносять до них як вищі 
судові інстанції, так і інші судові органи. Проте переваж-
на більшість науковців переконані в тому, що суб’єктами 
судової  правотворчості  можуть  бути  лише  вищі  судові  
органи [10, с. 2]. 

На думку вченого Н. Стецика, віднесення до суб’єктів 
судової  правотворчості  в  межах  національних  правових 
систем виключно вищих судових органів  є  більш корек-
тним.  Пов’язано  це  з  тим,  що  саме  вищі  судові  органи 
можуть,  по-перше,  забезпечити  загальнообов’язковість 
результатів  судової  правотворчості,  по-друге,  проявляти 
правотворчу активність у повному обсязі (створення, змі-
на, скасування), а не лише однієї її частини (скасування) 
[10, с. 2].

Важливими  також  є  рішення  Європейського  суду  з 
прав людини, позиція якого або безпосередньо відтворю-
ється національними судами в рішеннях за конкретними 
справами, або включається в них через акти Конституцій-
ного Суду України чи Верховного Суду України.

Законом України  «Про  ратифікацію Конвенції  про  за-
хист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Пер-
шого протоколу та протоколів 2, 4, 7 та 11 до Конвенції». 
Україна визнала обов’язковою юрисдикцію Європейського 
суду  з прав людини в усіх питаннях, що стосуються  тлу-
мачення та застосування Конвенції в 1997 році [11]. Згідно 
із цим законом Україна повністю визнає на своїй території 
дію ст. 46 Конвенції 1950 р. щодо визнання обов’язковою 
й без  укладення  спеціальної  угоди юрисдикцію Європей-
ського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються 
тлумачення й застосування Конвенції 1950 р. 

Наукова думка України, зокрема погляд судді Європей-
ського суду з прав людини від України в 2009 році С. Шев-
чука, розглядає пункти «а» та «б» частини 3 ст. 31 Віден-
ської конвенції «Про право міжнародних договорів» від 23 
травня 1969 р. (ратифікована Україною 14 травня 1986 р. у 
складі СРСР), у яких спеціально наголошується, що разом 
із текстом міжнародних договорів враховується практика 
їх  застосування  й  тлумачення,  якщо  на  це  дається  згода 
сторін договору, яку дала Верховна Рада України, ратифі-
кувавши цей закон, як додаткову аргументацію на користь 
цього твердження [3].

На  сьогоднішній  день  спостерігається  тенденція  до 
збільшення кількості рішень, винесених із посиланням на 
рішення Європейського суду з прав людини. За 2013 рік 
апеляційним  судом  Закарпатської  області  було  винесено 
7  рішень  із  посиланням на  рішення Європейського  суду 
з прав людини, а вже у 2015 році цей показник було до-
сягнуто  за перше півріччя. Статистика показує, що роль 
практики міжнародних судів як джерела в Україні стрімко 
зростає.

Суддя  Конституційного  Суду  України  Д.  Лилак  свого 
часу  наголошував  на  визнанні  судової  правотворчості,  на 
заваді  якій,  на  його  думку,  стоять  позитивістські  настрої, 
що переважають у юриспруденції України, а також, що суд-
ді поставлені в жорстку  залежність від  закону  [17,  с. 68]. 
Крім того, він зазначав, що вирішення цієї проблеми може 
відбутися шляхом застосування суддями України принципу 
верховенства права, який може бути покладений в основу 
«вільної суддівської правотворчості» [17, с. 68].

Висновки. Отже,  судова  нормотворчіть  –  це  діяль-
ність  усіх  судових  органів  з  приводу  встановлення  но-
вих, зміни, скасування та тлумачення існуючих правових 
норм,  які  врегульовують  суспільні  відносини,  а  також 
встановлення порядку їх застосування іншими органами 
судової влади.

Відповідно до  вищесказаного  слід  звернути увагу на 
те,  що  судова  нормотворчість  є  частиною  нормотворчо-
го процесу, який включає в себе не тільки встановлення, 
зміну,  скасування,  призупинення  певних  правових  при-
писів  або  норм,  але  вважаємо  за  необхідне  віднести  до 
цього тлумачення норм права, з метою їх практичного за-
стосування. На сьогодні розвиток нормотворчості судів в 
Україні є досить незначним, оскільки в країні зберігається 
позитивістське ставлення до права, що є проявом впливу 
застарілої  соціалістичної  системи, при якій норми права 
створювалися лише керівними органами держави. 
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ЧиННиКи ПОЛІТиЗАЦІЇ ЦЕРКВи В УКРАЇНІ

fACTOrS Of POLITICISATION ChurCh IN uKrAINE
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доктор політичних наук, декан факультету міжнародних економічних відносин

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У статті аналiзуються мiсце та роль релiгiї в політичному життi сучасної України, її вплив на полiтичне життя та трансформацiї пiд 
впливом полiтичного чинника. Виокремлено низку чинників політизації Церкви та посиленої уваги політичних сил до цієї інституції. За-
значено, що Церква (релігійна організація) в Україні є об’єктом політичного впливу партій, рухів, багатьох політиків та державних функ-
ціонерів у досить широкому спектрі напрямів – від протизаконних спроб політизувати церковні інституції в політично корисливих цілях 
до використання можливостей церков (релігійних організацій) впливати на віруючих під час виборчих кампаній. Cтверджується, що нині 
процес політизації релігії є домінуючим у багатьох країнах світу, в тому числі й у нашій державі.

Ключові слова: держава, державне управління, Церква, свобода совісті, суспільні інститути.

В статье анализируются место и роль религии в политической жизни современной Украины, ее влияние на политическую жизнь и 
трансформации под влиянием политического фактора. Выделен ряд факторов политизации Церкви и усиленного внимания политиче-
ских сил к этому институту. Отмечено, что Церковь (религиозная организация) в Украине является объектом политического влияния пар-
тий, движений, многих политиков и государственных функционеров в достаточно широком спектре направлений – от противозаконных 
попыток политизировать церковные институты в политически корыстных целях до использования возможностей церквей (религиозных 
организаций) влиять на верующих во время избирательных кампаний. Утверждается, что сейчас процесс политизации религии является 
доминирующим во многих странах мира, в том числе и в нашей стране.

Ключевые слова: государство, государственное управление, Церковь, свобода совести, общественные институты.

The article analyzes the place and role of religion in the political life of modern Ukraine, its influence on the political life and transformation 
under the influence of the political factor. It identifies a number of factors, the politicization of the Church and the increased attention the political 
forces in this institution. It is noted that the Church (religious organizations) in Ukraine is subject to the political influence of parties, movements, 
many politicians and government functionaries in a fairly wide range of areas – from illegal attempts to politicize religious institutions in politically 
selfish ends up opportunities church (religious organizations) to influence the believers during election campaigns. It is alleged that now the pro-
cess of politicization of religion is dominant in many countries, including in our country.

Key words: state, government, church, freedom of conscience, public institutions.

Актуальність теми. Упродовж багатьох століть світо-
вої та вітчизняної історії практично незмінною залишала-
ся  суть  зв’язку  політики  (політичних  відносин,  політич-
них організацій)  і Церкви. Якими б високими цілями не 
пояснювалися чи виправдовувалися дії або декларації сто-
рін цих відносин, на практиці йшлося переважно про ви-
користання іншого інституту для вирішення власних про-
блем  чи  створення  для  цього  сприятливих  умов.  Історія 
України знає не так вже й багато прикладів самостійного, 
незалежного від іншого позиціонування названих суспіль-
них інститутів; вони є взаємозалежними і мають потребу 
у взаємодії. 

Питання про участь церков у політичних процесах до-
сліджують такі вітчизняні вчені, як В. Клімов [5–7], С. Зді-
орук [4], Ю. Решетніков [12] та ін.

Мета статті – дослідити основні чинники та роль яви-
ща політизації релігії в Україні.

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо,  що 
структуру  сучасної  політики  України  складають:  полі-
тична організація, яка включає законодавчу, виконавчу та 
судову владу; політичні партії та блоки; низка громадсько-
політичних  інститутів,  організацій  та  рухів;  політичні 
відносини та політична свідомість. Слабкість партій, що 

спричинена їхньою множинністю, вкрай обмеженою соці-
альною базою більшості з них, непереконливими, нерідко 
спекулятивними політичними програмами та гаслами, за-
звичай  відсутністю у  них  реальних механізмів  і  важелів 
реалізації  задекларованих  програм  і  проектів,  хибними 
підходами до самої побудови партій «зверху», тобто штуч-
но, браком досвіду діяти за нормами правової держави  і 
одночасно  хворобливим  прагненням  домогтися  політич-
ного успіху швидко й без особливих зусиль штовхає час-
тину з них до ризикових, у кінцевому результаті невиправ-
даних дій [7, с. 69]. За таких умов, незважаючи на досить 
чітке виведення чинним законодавством України церков, 
релігійних  організацій  за  межі  політичної  діяльності  з 
багатьох питань, непоодинокими є спроби представників 
обох  сторін  відносин  діяти  всупереч  чинним  законодав-
чим нормам, що передбачають неучасть релігійних орга-
нізацій у діяльності політичних партій, ненадання партіям 
фінансової  підтримки,  неведення  агітації,  неприпусти-
мість фінансування виборчих кампаній тощо [11, с. 283]. 
До того ж, згідно зі статутами всіх релігійних організацій, 
така діяльність є незаконною [12, с. 19]. 

Безперечно, ключовим, визначальним для встановлен-
ня співвідношень «Церква – політична система», «Церква –  
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політичне життя», «Церква – політичні партії», «релігія –  
політика»  й  т.  д.  є  наявність  у  чинному  законодавстві 
України  і  ступінь  реалізації  на  практиці  принципу  відо-
кремлення Церкви від держави, щодо якого більшість на-
званих вище співвідношень є похідними. З огляду на це 
слід  констатувати,  що  вітчизняний  законодавець  досить 
послідовно  і однозначно закріпив принцип відокремлен-
ня Церкви від таких політичних структур, як держава, по-
літичні  партії. Подібна  послідовність  особливо  спадає  в 
око при порівняльному аналізі українського законодавства 
про свободу совісті та релігійні організації із законодавчи-
ми актами цілої низки інших країн. Проте останнім часом 
все гостріше постає питання про межу дозволу виявлення 
власної свободи. Особливо актуальним дане питання по-
стає в контексті сучасних церковно-політичних відносин. 
Принцип: «Моя свобода закінчується там, де починається 
свобода  іншого» не так-то просто в цій сфері  застосува-
ти. В наш час  загальної  політизації  суспільства питання 
участі Церкви в політичному житті постало надзвичайно 
гостро [12, с. 17]. Тим паче що віруючі у своїй більшос-
ті,  як  засвідчують дані  соціологічних моніторингів, про-
являють  значний  інтерес до політики  (так, у середовищі 
православних, греко-католиків такий інтерес проявляють 
82–84% віруючих) [13, с. 34], отже, виявляються більшою 
чи меншою мірою політично заангажованими.

В. Климов одним із перших виокремив низку чинників 
політизації Церкви та посиленої уваги політичних сил до 
цієї інституції, поставленої вітчизняним законом поза по-
літичною діяльністю. 

По-перше,  церкви  (релігійні  організації)  являють  со-
бою здебільшого численні, розгалужені, структуровані від 
центру до периферії, юридично легалізовані системи, що 
включають у себе релігійні громади, управління, центри, 
монастирі,  релігійні  братства,  місіонерські  товариства, 
духовні навчальні заклади. Як правило, це системи з ав-
торитарно-адміністративним  (тобто  недемократичним) 
механізмом  управління  зверху  донизу,  високим  рівнем 
виконавської  дисципліни,  апробованими  впродовж  сто-
літь каналами й методами впливу (як публічного, так і не 
публічного)  тощо,  які  досить  заманливо  використати  як 
готові структури у реалізації політичних ідей, формуванні 
певних політично орієнтованих позицій, політичної пове-
дінки щодо масиву віруючих. 

По-друге, церкви (релігійні організації), будучи обме-
женими в участі у політичному житті суспільства як спе-
цифічні позадержавні інституціолізовані структури, зали-
шаються організацією віруючих громадян, які на відміну 
від церков мають право на будь-яку політичну діяльність, 
право розділяти політичні переконання окремих політич-
них сил, апелювати до них. Звідси спроби деяких політич-
них сил всупереч закону через віруючих, їхні об’єднання, 
духовенство,  окремих  ієрархів політизувати позиції  цер-
ков (релігійних організацій) з певних проблем. Логіка по-
дібних планів нескладна: політичні партії та рухи як учас-
ники  законодавчого  чи  державотворчого  процесів  добре 
обізнані в зацікавленості церков (релігійних організацій) у 
прийнятті одних законопроектів або рішень на державно-
му рівні, що прямо чи опосередковано відповідають їхнім 
корпоративним інтересам, і в неприйнятті інших, так зва-
них «небажаних» або й узагалі шкідливих чи ворожих їм. 
Така зацікавленість церковних інститутів у партіях, що мо-
гли б лобіювати на державному, зокрема парламентському 
рівні,  певні  релігійно-церковні,  мовні,  релігійно-терито-
ріальні інтереси і «торпедувати» інтереси інші, породжує 
зворотні, далекі від некорисливих прагнення політичних 
структур  неофіційно  використовувати  церкви  (релігійні 
організації)  в  суто  політичних  цілях,  розраховуючи  при 
цьому на вдячне розуміння останніх. Яскравий приклад – 
новітня політика Комуністичної партії України щодо УПЦ 
Московського патріархату як «єдино правильної» побор-
ниці «дружби та єднання слов’янських народів». 

По-третє,  церкви  (релігійні  організації),  як  носії  ав-
торитетних для значної частини віруючих громадян кон-
кретних  віровчень,  світоглядних,  національних  ідей, 
цінностей,  традицій,  релігійно-моральних  принципів, 
трактувань національної та церковної  історії  тощо, в ба-
гатьох  випадках  стають  об’єктом  духовної  солідарнос-
ті одних політичних партій, рухів чи груп  і неприйняття 
інших. Бажання учасників політичного процесу викорис-
тати  чи  підсилити  свою  політичну  позицію  релігійно-
церковною  аргументацією,  позицією  солідарних  церков 
робить  останніх  об’єктами  політичної  діяльності.  З  цих 
міркувань не лише за кордоном, а й в Україні з’являються 
політичні  партії  та  рухи  з  релігійно  орієнтованими  про-
грамами, частішають спроби політизації та націоналізації 
релігії та її інститутів тощо. 

По-четверте,  існують  і  можуть  з’являтися  в  май-
бутньому  нові  церковні,  міжцерковні  проблеми,  які, 
незважаючи  на  свою  внутрішньокорпоративну  суть, 
торкаються інтересів держави, її політичної, міжнаціо-
нальної стабільності, іміджу в міжнародних відносинах 
тощо. У зв’язку з нагальністю вирішення таких проблем 
церкви (релігійні організації) стають об’єктами прямо-
го  тиску  державних  чиновників,  політичних  партій  і 
груп з метою примусити церковні  інституції прийняти 
те чи інше політично зорієнтоване, по-світськи доціль-
не й обґрунтоване рішення,  хоча воно може суперечи-
ти позиціям  і релігійно-містичній логіці церковних  ін-
ституцій. Як зазначалося в документах Архієрейського 
собору УПЦ  (липень  2000  р.),  у  політиків  з’являється 
спокуса вбачати в Церкві лише засіб для досягнення по-
літичних інтересів. 

По-п’яте, з набуттям останніми роками церквами (ре-
лігійними організаціями) статусу інституцій, яким довіря-
ють вагомо більше громадян,  аніж будь-якому владному, 
партійному чи громадському органу або організації, вони 
стали об’єктами особливої уваги в політичному житті кра-
їни з огляду на те, що причетність будь-якої партії, полі-
тичного угрупування до настільки авторитетної інституції 
може сприяти (хоча й опосередковано) підвищенню рей-
тингу таких політичних структур. 

По-шосте,  церкви  (релігійні  організації)  відкрито  чи 
приховано стають фігурантами реалізації державою, пар-
тіями політики «національної безпеки» (особливо це було 
помітно в період президентства В. Ющенка), а сфера «ре-
лігійно-церковного» поєднується зі сферою стратегічних 
інтересів держави, правлячої чи правлячих партій. Через 
це церкви (релігійні організації) виявляються об’єктами і 
знаряддями для проведення певної політики в гуманітар-
ній сфері,  «класифікуються  за наявністю чи відсутністю 
керівного  органу  за  кордоном,  ступенем  регіоналізації, 
ставленням до національної  ідеї» чи «проблеми двомов-
ності», за тим, чи є вони засобом консолідації нації чи за-
собом реалізації сепаратистських настроїв тощо. 

По-сьоме,  міжнародний  авторитет  багатьох  вітчизня-
них церков (релігійних організацій) робить їх досить ба-
жаним  об’єктом  контактів  для  багатьох  вітчизняних  по-
літичних суб’єктів з метою прямого чи опосередкованого 
використання  міжнародних  релігійно-церковних  зв’язків 
для створення чи зміцнення потрібного іміджу партій, по-
літичних платформ за кордоном, встановлення міжнарод-
них контактів тощо. 

По-восьме, церкви (релігійні організації), маючи ста-
тус  позадержавних  структур,  у  багатьох  аспектах  діяль-
ності (і не лише внутрішньоцерковної) в реальному житті 
перебувають  поза  сферою  державного  контролю,  що  не 
може не породжувати бажання окремих політичних груп, 
особливо  не  обтяжених  нормами  політичної  культури, 
вбачати в Церкві (релігійній організації) об’єкт реалізації 
неоприлюднених політичних планів, здійснення реальних 
акцій, які можна трактувати з точки зору спільних інтер-
есів і мети [5, с. 6–8].
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Таким чином, Церква (релігійна організація) в Україні, 
з одного боку, в силу цілої низки своїх об’єктивних харак-
теристик,  а  з  іншого  –  з  причин  особливостей  вітчизня-
ного політичного процесу, початкового етапу становлення 
політичної культури в українському суспільстві може бути 
і  є  об’єктом  політичного  впливу  партій,  рухів,  багатьох 
політиків та державних функціонерів у досить широкому 
спектрі напрямів – від протизаконних спроб політизувати 
церковні інституції в політично корисливих цілях (вклю-
чаючи критику політиками окремих церковних ієрархів за 
«політичну короткозорість») до використання можливос-
тей церков (релігійних організацій) впливати на віруючих 
під час виборчих кампаній [5, с. 8]. У спрощеному вигляді 
ситуація є такою, як  її характеризує офіційний документ 
Греко-католицької церкви: «…політики хочуть маніпулю-
вати Церквою, а церковні люди дають себе обдурити…» 
[10, с. 2].

В  означеному  контексті  дослідницьку  увагу  привер-
тають  думки  видатного  українського  політичного  діяча, 
історика і публіциста першої половини ХХ ст. В. Липин-
ського  щодо  типів  взаємовідносин  держави  та  Церкви, 
висловлені в роботі «Релігія  і Церква в  історії України». 
Перший тип взаємовідносин проявляється в тому, що по-
літики намагаються зробити з релігії слухняне знаряддя у 
своїх руках. Вони не визнають поруч зі своєю світською 
владою такої духовної влади, яка би не підлягала повною 
мірою світській і яка би обмежувала та контролювала сво-
їм духовним  авторитетом  світську  владу. Тому  їхня дер-
жавна світська влада подається разом з тим і як найвища 
духовна влада. Подібні відносини, на думку автора, при-
таманні охлократичному типу політичного устрою. Дру-
гий тип взаємовідносин проявляється в тому, що політики 
відкидають потребу в релігії, потребу в організованій та 
авторитетній  вірі.  У  громадянському  суспільстві  можна 
обійтися без Церкви. Третій тип взаємовідносин проявля-
ється в тому, що для побудови держави необхідно обмеж-
увати егоїстичний  інстинкт, притаманний як керівникам, 
так і керованим. Найкращим засобом обмеження є право-
ва монархія, хоча самої лише форми монархічного прав-
ління недостатньо. Потрібне також однакове застосування 
релігійних  канонів  у  поєднанні  з  авторитетом  духовної 
влади [8, с. 78–80].

Релігійним  організаціям  вигідно  займатися  політич-
ною діяльністю. Про це красномовно свідчать хоча б ви-
бори 2002 р., коли кандидатами у депутати рад усіх рів-
нів та на посади голів органів місцевого самоврядування 
балотувалося 345 священнослужителів різної конфесійної 
належності. До Верховної  Ради  висувалися  кандидатури 
представників УПЦ Київського патріархату, УАПЦ, УПЦ 
Московського  патріархату,  Української  християнської 
євангельської  церкви,  Всеукраїнського  союзу  об’єднань 
євангельських  християн-баптистів,  Всеукраїнського  со-
юзу церков християн віри євангельської (п’ятидесятників) 
та інших релігійних організацій [4, с. 301].

Науковці  доповнюють  наведений  вище  реєстр  осно-
вних чинників, через які, попри канонічні та законодавчі 
заборони, все ж таки тією чи  іншою мірою окремі релі-
гійні  спільноти  вдаються  до  участі  в  політичному житті 
суспільства,  такими  приземленими  мотивами:  історично 
зумовлене співробітництво деяких релігійних організацій 
із владою (особливо це стосується православних церков); 
для традиційних церков – можливість сприяння у прове-
денні на їхню користь реституції; можливість отримання 
фінансової  чи матеріальної  підтримки для  використання 
якихось робіт та сприяння у вирішенні складних питань 
(прикладом може слугувати виділення урядом Києво-Пе-
черській лаврі 2 млн. грн. у 2005 р.). 

Безперечно, Церква  як  складова  суспільства не може 
залишатися осторонь політичного життя. Ні в кого не ви-
никає й сумніву в тому, що Церква має й буде мати свою 
політичну позицію. Мова швидше повинна йти про мож-

ливість  і  форми  участі  Церкви  в  політичній  боротьбі  
[12, с. 18].

У  деяких  європейських  країнах  є  такий  чітко  визна-
чений законом порядок: обираючи шлях священнослужи-
теля, людина одразу автоматично і добровільно відмовля-
ється  від  політичної  кар’єри.  В  такий  спосіб  знімається 
дилема між  священнослужителем  як  громадянином  кра-
їни  і  священнослужителем  як  представником  релігійної 
організації.  В Україні  цю  дилему  поки що  не  подолано. 
Межа між служителем культу і громадянином України до-
сить  умовна  й  чітко  не  окреслена  в  чинному  законодав-
стві. Вітчизняна юриспруденція не знає жодного випадку 
застосування ч. 4 ст. 16 «Про свободу совісті та релігійні 
організації» в частині відповідальності за участь релігій-
них організацій у діяльності політичних партій,  ведення 
агітації  під  час  виборчої  кампанії  та  подібні  дії.  Це,  як 
стверджує В. Климов, могло би свідчити про відсутність 
фактів порушень, але всі знають про наявність таких фак-
тів; тому це свідчить про те, що зазначені факти з якихось 
міркувань чи причин просто не фіксуються й на них відпо-
відним чином не реагують [6, c. 124]. Отже, владі вигідно 
використовувати моральний  авторитет Церкви  і  священ-
ників так, щоб про це ніхто не  знав,  а  запевненням реч-
ників багатьох церков і деномінацій про своє перебування 
поза політикою не можна йняти віри. 

Експерти  акцентують  увагу  на  негативних  наслід-
ках  втягнення  релігійних  організацій  у  політико-пар-
тійні  протистояння.  Вони  прирікають  інститут  Церкви 
бути  так чи  інакше причетним до партійної  однобічнос-
ті, зобов’язальної поведінки, несамостійності позиції; на 
повторення слідом за тією чи  іншою партією численних 
помилок  у  невластивій  собі  сфері  політичних  ініціатив, 
міжпартійної та внутрішньопартійної боротьби, боротьби 
з політичними опонентами. Як наслідок, Церква втрачає в 
очах навіть віруючої частини суспільства свій особливий 
статус інституції, що стоїть над нижчими пристрастями й 
уподобаннями та позиціонує себе за походженням як не-
земне і містичне утворення. 

Поза сумнівом, у демократичному суспільстві непри-
пустимим є використання релігійних переконань для по-
літичної агітації, що розглядається як втручання у при-
ватне  життя  громадян  та  порушення  свободи  думки  й 
віросповідання. Проте, перебуваючи у тісних зв’язках зі 
світом, що  дедалі  більше  політизується,  залишатися  на 
узбіччі суспільного життя релігія не може. Виступаючи 
в  першій  половині  90-х  років  минулого  століття  на  за-
сіданні  Комітету  з  продовження  роботи  Християнської 
мирної  конференції,  її  президент  єпископ К. Тот  зазна-
чив, що в наш час жодна релігія, жодна Церква, жодна ре-
лігійна організація чи група не може стояти осторонь від 
політики.  Інший  церковний  діяч,  кардинал Й.  Ґьофнер, 
підкреслюючи, що самі по собі «політичні партії є «світ-
ськими»  утвореннями  і  не  підлягають  під  керівництво 
Церкви»,  зауважує,  що  «в  сьогоднішньому  суспільстві 
із  плюралістичним  світоглядом  Церква  деколи  змуше-
на буде займатися програмами політичних партій, щодо 
яких вона, як берегиня вчення про віру і мораль, матиме 
застереження… Християнин має право – мало того, він 
зобов’язаний, згідно з засадами своєї віри, брати участь у 
політичній розбудові держави, суспільства й економіки» 
[2, с. 266–267].

Проте сфера діяльності релігійних організацій – не по-
літична, а суспільна. Вони можуть брати участь у суспіль-
ному житті країни, більше того – це є їхнім покликанням. 
Сфера ж політична – це сфера боротьби за владу, за її здо-
буття, утримання та реалізацію. Діяльність у цій сфері для 
релігійних  організацій  є  забороненою  не  тільки  законо-
давством України, але й релігійними канонами. Однак іс-
торичний досвід і практика демократичних країн Західної 
Європи показують, що повністю деполітизувати релігійне 
життя неможливо [1, с. 17]. 
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В цілому у світі тенденція до політизації релігії є до-
мінуючою, принаймні, більш перспективною, ніж тенден-
ція до деполітизації. Цей процес охопив навіть ті релігійні 
деномінації, які досі відсторонювалися від політики. Така 
тенденція,  започаткована  у  40–50-х  роках минулого  сто-
ліття,  набирає  останніми  десятиліттями  дедалі  більших 
обертів  і  стає  загальною  [9,  с.  95].  Тому  незалежно  від 
того, як ми будемо оцінювати процес політизації релігій-
них організацій, зрозуміло, що він буде впливати на май-
бутнє політики, а тим паче – на майбутнє релігії. 

Висновки. У наш час сфери буття людини настільки тіс-
но  між  собою  переплетені,  спостерігаються  настільки  тісні 
взаємозв’язки та взаємовпливи, що питання їхнього розмежу-

вання дедалі ускладнюється. Політизація суспільного життя – 
це світова тенденція. Україна в цьому відношенні не виняток. 
Незалежно від нашого ставлення до нього з цим фактом по-
трібно рахуватися. Процес політизації релігії не замре, чекаю-
чи на нашу оцінку та дозвіл [9, с. 95]. Тактика політичних сил 
може змінюватися, але, як стверджує А. Колодний, релігійні 
організації завжди залишатимуться об’єктом зацікавлень різ-
них партій, політичних об’єднань та сил щодо їх використання 
у політичних баталіях, у нових виборах [3, с. 104]. 

Отже,  політизації  релігійного  життя  протистояти  ми 
неспроможні, проте обов’язком правників і законодавців є 
встановлення допустимої межі цього процесу, зрозумілих 
правил гри. 
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ЗМІСТ СОЦІАЛьНО-ЕКОНОМІЧНих ГАРАНТІЙ ПРАВА НА ВиЩУ ОСВІТУ

ThE CONTENT Of SOCIAL ANd ECONOMIC guArANTEES 
Of ThE rIghT TO hIghEr EduCATION

Петрецька Н.І.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права

та порівняльного правознавства юридичного факльтету
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У статті проаналізовано загальні гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина, які мають значний, а іноді й визначальний 
вплив на реалізацію цих прав і свобод. З’ясовано, що навіть найдосконаліший юридичний механізм реалізації конституційних прав і свобод 
є безсилим за умови низького рівня політичного та соціально-економічного розвитку суспільства і держави, а також відсутності традицій 
правової культури. Зважаючи на світовий досвід, визначено, що в Україні має значні перспективи розвиток фандрайзингової діяльності.

Ключові слова: економічні гарантії права на вищу освіту, соціальні гарантії права на вищу освіту, правові (юридичні) гарантії, кон-
ституційне право на вищу освіту, фандрайзингова діяльність, вища освіта.

В статье проанализированы общие гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые имеют значительное, 
а иногда и определяющее влияние на реализацию этих прав и свобод. Установлено, что даже самый безупречный юридический меха-
низм реализации конституционных прав и свобод является бессильным при условии низкого уровня политического и социально-эконо-
мического развития общества и государства, а также отсутствия традиций правовой культуры. Принимая во внимание мировой опыт, 
определено, что в Украине имеет значительные перспективы развитие фандрайзинговой деятельности.

Ключевые слова: экономические гарантии права на высшее образование, социальные гарантии права на высшее образование, пра-
вовые (юридические) гарантии, конституционное право на высшее образование, фандрайзинговая деятельность, высшее образование.

The article analyzes that the general guarantee of constitutional rights and freedoms of man and citizen have significant on the realization 
of these rights and freedoms. It was found that even the most perfect legal mechanism of realization of the constitutional rights and freedoms 
are powerless provided low level political and socio-economic development of society and the state, also the lack of traditions of legal culture. 
Determined, that Ukraine has significant prospects for the development of fundraising activity in view of world experience.

Key words: economic guarantees of the rights in higher education, social guarantees of the rights to higher education, legal guarantees, 
constitutional right to higher education, fundraising activities, Higher Education.
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Порівняльно-аналітичне право
♦

Актуальність теми.  Унікальність  освітніх  право-
відносин  проявляється  не  тільки  на  рівні  явища  в  ціло-
му,  але  і  його окремих частин. Немає жодного  елементу 
у  складі  освітніх  правовідносин,  який  не  мав  би  ознак, 
що відрізняють його від аналогічних компонентів  інших 
правовідносин.  На  відміну  від  об’єкта  багатьох  право-
відносин, який становить собою матеріальне чи духовне 
благо,  об’єктивоване  зовні  і  доступне  для  сприйняття, 
об’єктом освітніх є духовне благо  [1, с. 70]. Освітні від-
носини специфічні, це пояснюється цілим рядом процесів, 
які відбуваються протягом навчання: підготовка до вступу, 
складання іспитів та у разі неуспішності можливість від-
рахування. Цю сферу надання послуг не можна порівняти 
з жодною іншою. Користування правом на вищу освіту за-
лежить від інтересу особи у її здобутті, а держава та сус-
пільство зобов’язуються забезпечити реалізацію та охоро-
ну даного права.

Виклад основного матеріалу. Права і свободи люди-
ни  і громадянина є однією із найважливіших суспільних 
цінностей,  головним  об’єктом  більшості  конституційно-
правових відносин. Ефективність  їх виконання, викорис-
тання та дотримання визначається, врешті,  їх реальність 
залежать від рівня захищеності, гарантованості [2].

Загальні гарантії конституційних прав і свобод люди-
ни і громадянина мають значний, а іноді й визначальний 
вплив на реалізацію цих прав і свобод, оскільки вони ви-
значають готовність суспільства і держави реалізувати за-
значені права  і свободи. Будь-який, навіть найдосконалі-
ший юридичний механізм реалізації конституційних прав 
і свобод є безсилим за умови низького рівня політичного 
та соціально-економічного розвитку суспільства і держа-
ви, відсутності традицій правової культури [2].

Під  економічними  гарантіями  права  на  вищу  освіту 
насамперед  розуміється:  стабільна  економіка,  стійка  фі-
нансова та  грошова системи, сучасна виплата  заробітної 
плати,  стипендій,  високий  прожитковий  рівень  населен-
ня  та  багато  інших  нюансів,  які  покращують  добробут 
населення.  З  цієї  точки  зору  економічні  гарантії  прав  та 
обов’язків  громадян  у  сфері  освіти  на  сучасному  етапі 
малоефективні. Проблема фінансового забезпечення сис-
теми освіти відкрита,  її всі обговорюють, навіть намага-
ються  внести  певні  змінити шляхом  реформування. Але 
цього недостатньо, тому що гармонізувати потрібно всю 
систему відносин у державі шляхом змін та удосконален-
ня законодавства, а також збагачення державного бюдже-
ту. Очевидними є проблеми нестачі фінансування у даній 
сфері  суспільних відносин. Достатньо навести приклади 
зі стану навчальних аудиторій та гуртожитків тощо.

До  числа  економічних  гарантій  слід  віднести  також 
право вищого навчального закладу на ведення самостійної 
фінансово-господарської діяльності, яка найбільше прояв-
ляється за реальної умови надання автономії вищому на-
вчальному закладові.

Враховуючи  соціально-економічну  реальність  на-
шої країни і в той же час зважаючи на світовий досвід, в 
Україні має значні перспективи розвиток фандрайзингової 
діяльності1. Для ВНЗ України буде корисним запозичити 
досвід  благодійництва  й  меценатства  від  університетів 
США. На Міжнародній науково-практичній конференції, 
яка  відбулась  у  квітні  2012  р.  в  Україні,  дослідниця  А. 
Красуля торкнулася проблеми фандрайзингової діяльнос-
ті  в Америці. Так склалося  історично, що  законодавство 
Америки  спрямоване  на  заохочення  до  благодійництва, 

фiлантропiї2. Американське суспільство за довгі роки ви-
робило  цілу  систему  збирання  коштів  на  різні  соціальні 
потреби, сформувавши менталітет жертводавців, що асо-
ціюється з великими досягненнями мистецтва, культури. 
Розвиток  цього  напряму  діяльності  університету  –  це 
насамперед  визначення  джерел  фінансування  та  кола 
благодiйникiв,  а  також  підготовка  донорів  та  попередня 
робота з ними [5].

З одного боку, це  ефективна  і  дієва політика,  але, на 
нашу думку, така перспектива для України ще досить да-
лека, зважаючи на те, що суспільство поки що не готове до 
такого роду пожертв.

Вищі навчальні заклади, за небагатьма винятками, по-
стійно стикаються з фінансовими труднощами. Всі, навіть 
найбільш фінансово забезпечені ВНЗ, залежні у фінансо-
вому плані від зовнішніх чинників: плати за навчання, яка 
вноситься  студентами та  їх батьками; коштів,  які надхо-
дять від уряду на операційні витрати; дослідницьких і на-
вчальних грантів та контрактів з низкою зовнішніх уста-
нов; благодійних пожертвувань від випускників та фондів, 
які і приносять дохід їхній діяльності [6].

У Сполучених Штатах 80% студентів здобувають вищу 
освіту в державних коледжах та університетах. Для біль-
шості  суспільних  інститутів фінансова підтримка  з  боку 
урядів штатів є критичною. Справді, для більшості вищих 
навчальних закладів навчання студентів залежить від на-
дання  фінансової  підтримки  з  боку  держави.  Централь-
ною фінансовою основою, федеральною підтримкою для 
вищої  освіти  є  надання  студентам  позики.  Ці  гранти  та 
кредити надаються окремим студентам, які можуть вико-
ристати їх в будь-якому акредитованому вищому навчаль-
ному  закладі.  Від  суспільної  підтримки  меншою  мірою 
залежні  приватні  університети  та  коледжі.  Більшість  із 
них мають право на програми студентського кредиту, а в 
деяких штатах надається фінансова підтримка приватним 
вищим  навчальним  закладам.  Приватні  вищі  навчальні 
заклади можуть отримати державне фінансування дослі-
джень [6].

Таким чином, економічні гарантії тісно пов’язані із со-
ціальними.  Студентам  забезпечується  право  поєднувати 
навчання та працю, надаються відпустки у зв’язку із скла-
данням іспитів. Крім того, надання відпусток у зв’язку з 
вагітністю, пологами, доглядом за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку зараховуються до терміну роботи за 
призначенням. Також надаються пільгові проїзди у тран-
спортних  засобах  для  студентів  денної форми  навчання, 
забезпечуються  гуртожиток,  підвищені  стипендії;  нада-
ється можливість одержання пільгового державного кре-
диту на навчання та інші соціальні виплати. 

Виходячи  із  змісту  норм  законодавства,  вища  освіта 
в Україні сприймається як один із видів соціальної допо-
моги. Роз’яснюючи таке припущення, вважаємо за доціль-
не спиратись на Рішення Конституційного Суду України, 
у  якому міститься  офіційне  тлумачення  положення  ст.  1 
Конституції  України,  а  саме:  «Україна  є  суверенна  і  не-
залежна,  демократична,  соціальна,  правова  держава». 
Конституційний Суд України, вирішуючи порушені у кон-
ституційному  поданні  питання,  виходить  з  того, що  «…
Україна  як  соціальна держава  визнає людину найвищою 
соціальною цінністю, розподіляє суспільне багатство згід-
но з принципом соціальної справедливості та піклується 
про зміцнення громадянської злагоди у суспільстві. Осно-
вними завданнями соціальної держави є  створення умов 

1 Фандрайзинг – мистецтво залучення коштів приватних осіб чи благодійних 
організацій, які надають фінансові ресурси у вигляді грантів. Ми свідомо ви-
користовуємо слово «мистецтво», тому що для оволодіння методами фандрай-
зингу необхідно вчитися і знати особливості, які впливають на рішення донора 
надати ту чи іншу благодійну допомогу. Діяльність у сфері фандрайзингу – це 
цілеспрямована, спланована і безперервна діяльність задля забезпечення орга-
нізації ресурсами, необхідними для реалізації її місії. У поняття і визначення 
фандрайзингу входить процес збору коштів та інших ресурсів, які використову-
ються, в основному, для реалізації соціально значимих програм. 

2  Щороку  в  США  пожертви  в  середньому  становлять  майже  $129  млрд. 
Iндивiдуальнi внески – $105 млрд., благодiйнi внески,  заповіти – $8 млрд.,  з 
корпорацій – $6 млрд., з різних фондів – $10 млрд. Таким чином, близько 81,3% 
від загальних пожертв припадає на допомогу від приватних осіб. У довгостро-
ковій  програмі  залучення  коштів  Америка  орієнтується  на  iндивiдуальних 
спонсорів,  корпорації,  благодiйнi фонди. Аналiз  розподілу  залучених  коштів 
свідчить, що пожертви на освіту посідають друге місце: релiгiя – $59 млрд. 
(45%), освіта – $17 млрд. (13%), соціальне забезпечення – $11 млрд. (9%), мис-
тецтво, культура – $10 млрд. (7%).
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для  реалізації  соціальних,  культурних  та  економічних 
прав  людини,  сприяння  самостійності  і  відповідальнос-
ті кожної особи за свої дії, надання соціальної допомоги 
тим громадянам, які з незалежних від них обставин не мо-
жуть забезпечити достатній рівень життя для себе і своєї 
сім’ї…» [7].

Контроль  дотримання  принципів  соціальної  справед-
ливості та законності під час прийому громадян до вищих 
навчальних  закладів  здійснюється  центральним  органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
освіти, та місцевими органами управління освітою [4].

За  допомогою  гарантій  прав  та  свобод  людини  здій-
снюється  їх  забезпечення,  тобто  створення  умов  для 
їх  здійснення.  Забезпечення  прав  і  свобод  включає  три 
елементи  (напрямки)  державної  діяльності.  Перший  на-
прямок – створення умов для  їх реалізації – шляхом по-
зитивного впливу на формування  їх загально соціальних 
гарантій. Другий напрямок  –  охорона  прав  і  свобод  лю-
дини  –  шляхом  здійснення  профілактики  їх  порушення. 
Охорона  кожного  права  існує  постійно  і  має  на меті  за-
безпечити  дію  права. Вона  передбачає  превенцію,  тобто 
недопущення протиправних дій. Третій напрямок – захист 
прав і свобод людини – поновлення порушеного правово-
го статусу, притягнення порушників до юридичної відпо-
відальності. Необхідність захисту прав з’являється тільки 
при перешкоджанні  їх  здійсненню або  їх порушенні  (за-
грозі  порушення).  Захист  може  здійснюватися  шляхом 
впливу органів держави на процес реалізації прав та сво-
бод, що виражається у відповідальності [8, с. 98].

З  метою  забезпечення  конституційних  прав  і  свобод 
людини і громадянина передбачений юридичний механізм 
їх реалізації. 

Правові або юридичні гарантії є специфічним право-
вим засобом забезпечення, реалізації, охорони та захисту 
прав людини та громадянина на вищу освіту. Першочер-
гового значення вони набувають під час практичної реа-
лізації права на вищу освіту. Універсальною юридичною 

гарантією прав та обов’язків громадян є закон та органи, 
спрямовані забезпечити його виконання. Юридичні гаран-
тії поділяються на дві групи: нормативно-правові та інсти-
туційні (організаційно-правові).

Висновки.  Нормативно-правовими  гарантіями  забез-
печення прав та свобод студентів та  інших суб’єктів, що 
навчаються, виступають в першу чергу Конституція та за-
конодавство, яке регулює відносини у сфері вищої освіти. 
Вони наділяють всіх суб’єктів юридичними обов’язками 
та встановлюють відповідальність  за  їх недотримання. З 
прийняттям  Конституції  України  кожен  громадянин  на-
шої держави отримав гарантії своїх прав і свобод, зокрема 
права на вищу освіту. Основний Закон визнає право кож-
ного захищати свої права і свободи, права і свободи інших 
людей від посягань, у тому числі посягань представників 
влади або посадових осіб. Конституційні норми є нормами 
прямої дії, що означає гарантованість звернення до суду за 
захистом порушеного права на вищу освіту безпосередньо 
на підставі Конституції України, навіть за відсутності ін-
ших нормативно-правових актів [9].

Інституційними  (організаційно-правовими)  гарантія-
ми є діяльність органів, які беруть участь у регулюванні 
відносин у сфері вищої освіти, починаючи від державних 
органів:  Верховної  Ради  України,  Президента  України, 
Кабінету Міністрів України та  інших органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, Конституцій-
ного Суду України та системи судів загальної юрисдикції, 
правоохоронних органів,  їх  службових  і посадових осіб, 
які  відповідають  за  функціонування  системи  освіти  за-
галом,  закінчуючи  вищими  навчальними  закладами.  До 
виконання функцій гаранта у забезпеченні прав та свобод 
студентів слід віднести також органи студентського само-
врядування.

Проте  вже  давно  відомий факт, що  за  умови  низько-
го рівня політичного та соціально-економічного розвитку 
суспільства і держави, відсутності традицій правової куль-
тури ефективність юридичних гарантій є вкрай низькою.
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ДО ПРОБЛЕМ ВиЗНАЧЕННЯ ТА ДОТРиМАННЯ СТАДІЙ ВиБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

ON ThE ISSuE Of dEfININg ANd fOLLOwINg ThE ELECTION PrOCESS STAgES

Поспєлова І.М.,
аспірант Інституту законодавства

Верховної Ради України

У статті здійснено дослідження виборчого процесу в Україні з урахуванням основних етапів в залежності від виду виборів. Проана-
лізовано основні наукові погляди щодо визначення понять «стадія», «етап» виборчого процесу. З урахуванням практики проведення 
останніх виборчих кампаній визначено основні причини порушення принципу юридичної визначеності та порушення логічної послідов-
ності законодавчо визначених стадій виборчого процесу.

Ключові слова: виборчий процес, передвиборна агітація, етап виборчого процесу, стадія виборчого процесу, принцип юридичної 
визначеності.

В статье осуществлено исследование избирательного процесса в Украине с учетом основных этапов в зависимости от вида вы-
боров. Проанализированы основные научные взгляды относительно определения понятий «стадия», «этап» избирательного процесса. 
С учетом практики проведения последних избирательных кампаний определены основные причины нарушения принципа юридической 
определенности и нарушения логической последовательности законодательно определенных стадий избирательного процесса.

Ключевые слова: избирательный процесс, предвыборная агитация, этап избирательного процесса, стадия избирательного  
процесса, принцип юридической определенности.

The article investigates the election process in Ukraine, taking into account their main phases, depending on the election type. The author 
analyses the basic scientific views on defining the issues of «stage» and phase of the election process. Considering the practice of the latest 
election campaign, the research determines the main reasons for the violation of the principle of legal certainty and the breach of logical conse-
quence of the identified election process stages.

Key words: election process, electioneering, election process phase, election process stage, principle of legal certainty.

Актуальність теми. Конституція  України  як  Осно-
вний Закон суспільства та держави встановлює, що народ 
України як носій суверенітету і єдине джерело влади має 
безумовне  і  пріоритетне  право  на  здійснення  публічної 
влади  безпосередньо  та  через  органи  державної  влади  і 
органи  місцевого  самоврядування.  Однією  з  основних 
форм безпосередньої  демократії,  за  допомоги  якого  реа-
лізується народне волевиявлення, є вибори. На сучасному 
етапі державотворення та правотворення в Україні поря-
док  організації  та  проведення  виборів  регулюється  низ-
кою  законодавчих  актів,  які,  в  свою  чергу,  досить  часто 
змінюються та доповнюються законодавцем, особливо під 
час виборчого процесу. Водночас слід акцентувати увагу 
на  тому,  що  окремі  аспекти  нормативного  забезпечення 
виборчого  процесу  та  його  стадій  потребують  істотного 
вдосконалення.

Слід  зазначити,  що  незважаючи  на  значну  увагу  на-
уковців-конституціоналістів,  політологів,  політиків  до 
інституту виборів в цілому, дослідження стадій виборчо-
го  процесу  не  втрачає  своєї  актуальності. Проблеми  ви-
борчого права досліджували, зокрема, Ф. Вениславський, 
Ю. Ключковський, В. Колісник, В. Кравченко, О. Кутафін, 
В.  Маклаков,  В.  Погорілко,  Ю.  Тодика,  В.  Федоренко,  
О. Фрицький, В. Шаповал, Н. Шулкіна, В. Яворський та 
багато інших. В основному увага науковців зосереджуєть-
ся на дослідженні поняття «виборче право» та його прин-
ципів, правового регулювання виборів тощо. Однак комп-
лексних  наукових  досліджень  стадій  виборчого  процесу 
та дотримання їх послідовності і строків, теоретичних та 
практичних проблем їх реалізації не проводилось.

Метою статті є спроба заповнити певну прогалину в 
дослідженні основних стадій виборчого процесу та прове-
дення аналізу проблематики дотримання логічності та по-
слідовності законодавчо закріплених стадій в залежності 
від виду виборів, які проводяться в державі.

Виклад основного матеріалу. Цілком  очевидно,  що 
одним  із проявів прямого народовладдя  є  вибори. Понят-
тя  «вибори»  розглядається  як  процес,  у  результаті  якого 
певна спільність людей, частково організоване у політичне 
об’єднання, шляхом голосування формує державний орган 

чи заповнює вакантну виборчу посаду. Утворені в результаті 
виборів органи або обрані посадові особи набувають права 
під час виконання своїх функцій виступати від імені певної 
спільноти людей і наділяються повноваженнями приймати 
загальнообов’язкові рішення. Для детального дослідження 
виборів як процесу формування представницьких органів 
та обрання посадових осіб в Україні треба розмежовувати 
окремі види виборів, зокрема, вибори Президента України, 
вибори народних депутатів України, вибори депутатів Ав-
тономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сіль-
ських, селищних, міських голів [1, с. 73].

Необхідно  констатувати,  що  найважливішою  части-
ною організації та проведення виборів є виборчий процес 
як різновид установчого процесу. В теорії конституційно-
го права існують неоднозначні підходи щодо тлумачення 
поняття «виборчий процес», що зумовлює різні точки зору 
щодо складу його елементів, їх обсяг, взаємозв’язок і вза-
ємовплив. Лише детальний аналіз змісту категорії «вибор-
чий процес» надасть можливість об’єктивного досліджен-
ня його основних стадій, етапів.

В науці конституційного права існують різні дефініції 
щодо поняття виборчого процесу. Зокрема, на думку про-
фесора В.Ф. Погорілко, виборчий процес – це система вре-
гульованих  Конституцією  й  законами  України  основних 
послідовних процесуальних  стадій  (етапів)  організації  й 
проведення виборів у державі [2, с. 157]. В.В. Кравченко 
зазначає, що  виборчий  процес  –  це  урегульована  право-
вими та іншими соціальними нормами діяльність органів, 
організацій,  окремих  громадян,  їхніх  колективів  та  груп 
по підготовці та проведенню виборів у представницькі та 
інші виборні органи державної влади та місцевого само-
врядування [3, с. 120].

На  думку  В.П.  Журавльова,  виборчий  процес  –  це 
регламентована  виборчим  правом  послідовна  діяльність 
суб’єктів  виборчих  правовідносин  –  громадян  в  стату-
сі  виборців  і  кандидатів,  виборчих  комісій,  органів  дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, громадських 
об’єднань, засобів масової інформації та інших учасників 
виборчого процесу з передачі або отримання влади шля-
хом проведення виборів [4, с. 67].
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Виборчий процес  також розглядається науковцями  як 
діяльність,  яка  здійснюється  в  певній,  чітко  визначеній 
виборчим  законодавством послідовності  та  складається  з 
кількох стадій (етапів).

На нашу думку, для більш детального вивчення теоре-
тичних аспектів щодо визначення понять «стадія», «етап», 
«період», «процедура» та їхнього співвідношення між со-
бою доцільно розглядати різні погляди вчених.

Виборчий процес в Україні включає встановлену зако-
ном сукупність  стадій, що складаються  з конкретних ви-
борчих процедур і виборчих дій.

Стадії  виборчого  процесу  поряд  з  іншими  його  еле-
ментами відіграють стрижневу, інтегруючу роль. За ними 
будуються в різних комбінаціях  такі  елементи виборчого 
процесу, як принципи виборчого права, права і обов’язки 
учасників виборчого процесу тощо [5, с. 113].

Між тим, аналіз чинного законодавства про вибори по-
казує, що єдиного підходу до визначення поняття стадії ви-
борчого процесу, їх кількості і найменування не вироблено. 
Крім того, наявні на цей рахунок у науковій літературі су-
дження концептуально різняться [6, с. 32–35; 7, с. 16–17]. 

Видається, що багато в чому така позиція продиктова-
на відсутністю чітких і універсальних критеріїв виокрем-
лення стадій виборчого процесу та безпосереднє розмеж-
ування вказаних критеріїв один від одного. У свою чергу, 
у цієї проблеми є  і не настільки очевидний, хоча  і більш 
глибокий  аспект.  У  сучасній  науковій  літературі  недо-
статньо  розроблена  загальна  теорія  виборчого  процесу. 
Багато років його не виділяли в самостійний вид юридич-
ного  процесу,  а  можливість  використання  процесуальної 
форми  традиційно  розглядали  лише  стосовно  діяльності 
юрисдикційних органів держави, в плані вирішення ними 
правових спорів і розглядів справ про правопорушення та 
злочини [8, с. 154].

Під стадією виборчого процесу в юридичній літературі 
маються на увазі етапи організації й проведення виборів, у 
рамках яких здійснюються передбачені законом виборчі дії 
та процедури, що забезпечують реалізацію виборчих прав 
громадян,  інших  учасників  виборів,  цілісність,  заверше-
ність  і легітимність цього процесу при формуванні пред-
ставницького органу, обранні посадової особи [9, с. 20–21].

Поряд  з  цим  стадії  виборчого  процесу  також  розгля-
дають  як  етапи  організації  і  проведення  виборів,  в  меж-
ах яких  здійснюються передбачені  законом виборчі дії,  а 
також  виборчі  процедури,  що  забезпечують  реалізацію 
виборчих прав  громадян  та  інших учасників  виборів,  ці-
лісність,  завершеність  і  легітимність  виборчого  процесу 
при  формуванні  представницького  органу  публічної  вла-
ди. Лише сукупність юридично необхідних процедур і дій, 
стадій як елементів виборчого процесу може забезпечити 
конституційно-правову легітимність виборів [10, с. 154].

Основними критеріями виділення структурних елемен-
тів (стадій) виборчого процесу та відмежування їх один від 
одного виступають наступні ознаки:

1)  функціональне  призначення  кожної  стадії,  яке  по-
лягає  «у  забезпеченні  послідовного  в  часі  і  поетапного 
за  змістом виконання різноманітних виборчих дій  і  про-
цедур»;

2) кожна стадія має свої специфічні цілі, які є специфіч-
ними по відношенню до загальної мети виборчого проце-
су – належної реалізації виборчих прав громадян і надання 
виборів легітимного характеру;

3) кожна стадія має темпоральну (часову) визначеність, 
тобто  –  початок  і  кінець.  Специфіка  виборчого  процесу 
полягає в тому, що допускається поєднання його стадій у 
часі;

4)  всі  стадії  виборчого  процесу  взаємопов’язані  між 
собою і скомбіновані в певній структурно-логічній послі-
довності. Кожна  попередня  стадія  є  підготовчою для  на-
ступної, а відсутність хоча б однієї стадії може повністю 
деформувати весь процес виборів [11, с. 261]. 

Здійснюючи  дослідження  підходів  до  класифікації 
стадій  виборчого  процесу  за  змістом  і  кількістю,  мож-
на  зробити  висновок, що  кожна  стадія  виборчого  проце-
су складається  з  відповідної кількості  етапів,  а  етапи –  з 
елементарних дій. За основу взято поділ стадій виборчого 
процесу, запропонований Л.В. Брониславським, який виді-
ляє чотири самостійні стадії: підготовчу, основну, агітацій-
ну і заключну.

До підготовчої стадії виборчого процесу відносять ета-
пи,  пов’язані  з  підготовкою  до  дня  проведення  виборів: 
призначення дати виборів або оголошення про початок ви-
борчого процесу, утворення виборчих округів,  утворення 
виборчих дільниць, утворення виборчих комісій, складан-
ня  списків  виборців.  Саме  на  основній  стадії  виборчого 
процесу визначається коло осіб, з числа яких обиратиметь-
ся майбутній Президент України, народні депутати Укра-
їни, депутати та голови сільських, селищних та місцевих 
рад,  депутати  Верховної  Ради  Автономної  Республіки 
Крим [12, с. 66].

В  подальшому,  в  залежності  від  виду  виборів,  осно-
вна  стадія  виборчого  процесу  матиме  свої  специфічні 
етапи.  Якщо  це  вибори Президента  України,  то  основна 
стадія складатиметься з наступних етапів: висування пре-
тендентів на кандидата, внесення ними грошової застави, 
реєстрація кандидатів, реєстрація кандидатів у Президенти 
України, реєстрація довірених осіб та офіційних спостері-
гачів кандидатів у Президенти. 

Якщо мають місце вибори народних депутатів України, 
то це такі етапи: висування кандидатів у народні депутати, 
внесення ними грошової застави, реєстрація кандидатів у 
депутати в одномандатних мажоритарних виборчих окру-
гах та списків кандидатів у депутати в багатомандатному 
загальнодержавному  виборчому  окрузі,  довірених  осіб 
кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окру-
зі, офіційних спостерігачів від партій, кандидатів у депута-
ти, офіційних спостерігачів від іноземних держав, громад-
ських та міжнародних організацій.

Під  час  проведення  місцевих  виборів  основна  стадія 
складатиметься  з  таких  етапів:  висування  кандидатів  у 
депутати та на посади голів сільських, селищних, міських 
рад; реєстрація кандидатів у депутати та на посади голів 
сільських,  селищних,  міських  рад;  реєстрація  довірених 
осіб кандидатів та уповноважених осіб місцевих осередків 
політичних партій, офіційних спостерігачів від партій, кан-
дидатів у депутати, офіційних спостерігачів від іноземних 
держав, громадських та міжнародних організацій. 

Агітаційна стадія складається з сукупності заходів, що 
забезпечують ознайомлення виборців з кандидатами, їхні-
ми передвиборними програмами, можливість  їхнього об-
говорення і проведення передвиборної агітації [12, с. 68]. 
Передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності 
з метою спонукання виборців голосувати «за» або «проти» 
певного  кандидата.  Виходячи  з  аналізу  основних  форм 
ведення  передвиборної  агітації,  питання  розмежування 
понять «суб’єкти виборчого процесу» та «учасники вибор-
чого процесу», треба розмежовувати такі два поняття, як 
«агітація за іншого» і «агітація за себе». Також треба заува-
жити, що в останній час прийняті виборчі закони достат-
ньо жорстко регламентують порядок проведення агітації та 
максимально унеможливлюють використання так званого 
«адміністративного ресурсу». Введення таких норм, зокре-
ма,  ст.  ст. 68  і 74 Закону України «Про вибори народних 
депутатів  України»,  ст.  56  Закону  України  «Про  вибори 
Президента України», ст. 60 Закону України «Про місцеві 
вибори», свідчить про стрімке зростання політичної свідо-
мості в Україні та готовність проводити демократичні, від-
криті та чесні вибори до владних органів. 

На  наш  погляд,  треба  значно  посилити  відповідаль-
ність  за  порушення  виборчих  законів, що,  в  свою  чергу, 
дасть можливість, з одного боку, поставити всіх кандидатів 
у рівні умови, а з іншого – наблизити практичний вибор-
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чий процес до задекларованих засад законності та рівності 
учасників цього процесу.

Заключна стадія виборчого процесу складається із за-
вершальних етапів: голосування, підрахунок голосів діль-
ничними  виборчими  комісіями,  встановлення  підсумків 
голосування відповідними виборчими комісіями, встанов-
лення та оголошення результатів виборів, реєстрація обра-
них кандидатів, а у передбачених законом випадках – про-
ведення повторного голосування, призначення повторних 
виборів.

Обрання представників та формування складу органів 
державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування, 
згідно вимог Конституції України, здійснюється виключно 
шляхом проведення виборів.

Відповідно  до  Конституції  України,  Загальної  декла-
рації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські 
та  політичні  права,  Конвенції  про  захист  прав  людини  і 
основоположних свобод, Закону України «Про вибори на-
родних  депутатів  України»,  чинність  представницького 
мандата та виникнення і наявність повноважень народного 
депутата України пов’язують  з попереднім набуттям ста-
тусу особи, що визнана та була зареєстрована обраною на-
родним депутатом.

Тобто статус та повноваження народного депутата є по-
хідним від законності обрання особи народним депутатом, 
така правова позиція знайшла своє відображення у рішенні 
Європейського суду з прав людини за скаргою кандидатів у 
народні депутати України П. Балоги та О. Домбровського.

Таким  чином,  аналіз  вищезазначених  законодавчих 
норм дає підстави вважати, що особа може бути визнана 
такою, що позбавлена статусу та повноважень народного 
депутата України за умови визнання нелегітимним одного 
з етапів виборчого процесу.

Відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про вибори 
народних  депутатів  України»,  виборчий  процес  включає 
такі етапі:

1) висування кандидатів у депутати;
2) утворення виборчих комісій  (крім Центральної  ви-

борчої комісії);
3) реєстрація кандидатів у депутати;
4) проведення передвиборної агітації;
5) утворення спеціальних дільниць, що існують на тим-

часовій основі;
6)  складання  списків  виборців,  їх  перевірка  та  уточ- 

нення;
7) голосування;
8)  підрахунок  голосів  виборців  та  встановлення  під-

сумків голосування;
9) встановлення результатів виборів депутатів та їх офі-

ційне оприлюднення;
10) припинення повноважень окружних та дільничних 

виборчих комісій [13].
Поряд з цим, відповідно до приписів ст. 2 Закону Укра-

їни  «Про  Центральну  виборчу  комісію»,  комісія,  згідно 
своїх повноважень,  забезпечує дотримання передбачених 
Конституцією та законами України принципів  і  засад ви-
борчого  та  референтного  процесів,  реалізацію  виборчих 
прав громадян України та права на участь у референдумі, 
однакове застосування законодавства України про вибори і 
референдуми на всій території України. При цьому Комісія 
будує  свою діяльність на принципах  верховенства права, 
законності,  незалежності,  об’єктивності,  компетентності, 
професійності,  колегіальності  розгляду  і  вирішення  пи-
тань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і пу-
блічності [14].

Ч. 1 ст. 8 Конституції України встановлює, що в Укра-
їні  визнається  і  діє  принцип  верховенства права. На під-
готовчій  стадії  суб’єктами  виборчого  процесу,  зокрема 
Центральною  виборчою  комісією,  може  здійснюватися 
систематичне  порушення  принципу  юридичної  визначе-
ності як складової частини принципу верховенства права, 

що  проявляється,  зокрема,  у  постійній  необґрунтованій 
зміні механізмів правового регулювання відповідних від-
носин підзаконними актами Комісії за умови, коли не змі-
нювались норми закону.

Також  слід  зауважити,  що  законодавство  про  вибори 
не включає до етапів виборчого процесу можливий другий 
тур голосування та проведення повторних виборів, хоча і 
передбачає можливість  і порядок їх проведення. Зрозумі-
ло,  що  проведення  другого  туру  голосування  стосується 
тільки виборів Президента України, але таке законодавче 
закріплення є уніфікованим стосовно всього виборчого за-
конодавства. Також при можливості застосування цих двох 
процедур охоплюється досягнення однієї правової мети, на 
яку націлений виборчий процес – це формування органів 
державної та місцевої влади. Тому необхідним є включен-
ня цих процедур до переліку етапів виборчого процесу до 
відповідних  законів.  Будь-яка  стадія  виборчого  процесу 
повинна виконуватись у певних термінах і послідовно змі-
нювати  одна  одну,  оскільки  недотримання  послідовності 
та  процесуальних  строків  в  подальшому  оцінюється  як 
підстава для визнання недійсним самого виборчого проце-
су. Про початок і закінчення виборчого процесу оголошує 
Центральна виборча комісія України, про що здійснюється 
закріплення у відповідних постановах цієї комісії. Взагалі 
перед  оголошенням  початку  виборчого  процесу  держав-
ним органам і вищим посадовим особам надається ряд вка-
зівок про вжиття ними заходів щодо забезпечення реаліза-
ції прав громадян, принципів демократичного суспільства, 
відкритості і прозорості у виборчому процесі.

Внаслідок протиправних дій суб’єктів виборчого про-
цесу, що забезпечують реалізацію суб’єктивного виборчо-
го права, певна стадія втрачає свою змістовну завантаже-
ність  і мету, на яку вона спрямована,  а отже, не тягне  за 
собою необхідного правового наслідку. Таким чином, при 
умові порушення принципу послідовності та взаємозаміни 
стадій виборчого процесу виявляється неможливим вста-
новлення результатів реального волевиявлення  громадян, 
оскільки невідомо, який фактичний рівень впливу на елек-
торат.

Важливим  фактором  в  процесі  демократичної  транс-
формації українського суспільства є правова регламентація 
виборчого процесу як пріоритетної форми безпосередньої 
демократії в Україні, визначення його основних засад, на 
підставі  яких  мають  проводитися  виборчі  кампанії.  До-
тримання основних засад і принципів виборчого процесу 
є  гарантією  забезпечення  здійснення всіх необхідних ви-
борчих процедур та дій, як невід’ємних складових стадій 
(етапів) виборчого процесу. 

Висновки. Виходячи з вищевикладеного та з урахуван-
ням загальновизнаних принципів виборчого процесу мож-
на  виділити  наступні  причини  недотримання  послідов-
ності здійснення або реалізації стадій виборчого процесу: 
по-перше, систематичне порушення суб’єктами виборчого 
процесу,  які  забезпечують  реалізацію  суб’єктивного  ви-
борчого  права,  принципу  юридичної  визначеності  через 
постійні зміни механізмів юридичної регламентації відпо-
відних відносин на рівні підзаконних актів без будь-яких 
на це підстав, що можуть бути викликані виключно на рів-
ні закону; по-друге, зміна упродовж підготовчої стадії ви-
борчого процесу без будь-яких законних підстав системи 
правового регулювання відповідних відносин, встановлю-
ючи інші правила, що, безумовно, порушує принцип юри-
дичної визначеності.

На  нашу  думку,  така  ситуація  викликає  необхідність 
відповідного  законодавчого  закріплення  при  умові  ство-
рення єдиного кодифікованого нормативно-правового акту, 
структура якого б відповідала кількості стадій виборчого 
процесу  України  з  урахуванням  особливостей  кожного  з 
видів виборів. Таке положення сприятиме стабілізації  за-
конодавчого забезпечення та організації виборчого проце-
су в Україні.
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У статті автор аналізує основоположний принцип верховенства права. Зокрема, акцентує на його ролі в сфері забезпечення прав і 
свобод громадян. Особливу увагу приділено значенню верховенства права для захисту прав громадян в судовому порядку.

Ключові слова: верховенство права, права людини, охорона прав, захист прав, судочинство.

В статье автор анализирует основополагающий принцип верховенства права. В частности, акцентирует на его роли в сфере обеспе-
чения прав и свобод граждан. Особое внимание уделено значению верховенства права для защиты прав граждан в судебном порядке.

Ключевые слова: верховенство права, права человека, охрана прав, защита прав, судопроизводство.

The author analyzes the fundamental principle of the rule of law. In particular, emphasizes its role in ensuring the rights and freedoms of 
citizens. Particular attention is paid to the value of the rule of law for the protection of citizens’ rights in court.

Key words: rule of law, human rights, protection of rights, proceedings.

Актуальність теми. Верховенство  права  є  одним  з 
базових і найцінніших здобутків людства. Дане положен-
ня  зазначено в багатьох документах ООН, Ради Європи, 
відображено  у  конституціях  багатьох  країн,  зокрема,  в 
Конституції України. Так, ст. 8 Конституції України закрі-
плює  верховенство права  як  загальноправовий принцип. 
За  змістом  це  один  з  найбільш  багатогранних  правових 
принципів. 

Ідеал верховенства права став чи не найпопулярнішим 
у всьому світі. Він давно став найважливішою складовою 
міжнародно-правових актів із захисту прав людини. 

Особливого  значення  набуває  принцип  верховенства 
права як основа, провідна ідея існування правової і демо-
кратичної держави. На сучасному етапі розвитку україн-
ської  державності  дотримання  принципу  верховенства 

права при реалізації прав і свобод громадян є пріоритет-
ним  напрямом  державної  політики.  Даний  конституцій-
ний принцип є фундаментальним для всієї правової сис-
теми України.

Верховенство  права  стало  одним  із  найактуальніших 
предметів наукового дискурсу,  до його проблем все  час-
тіше  звертаються  не  тільки  правознавці,  а  й  політологи, 
філософи, соціологи. Незважаючи на те що принцип вер-
ховенства  права  набув  статусу  глобального  ідеалу,  його 
поняття, на думку багатьох  західних правознавців,  зали-
шається досі доволі дискусійним. 

Питаннями  вивчення  та  дослідження  верховенства 
права займалися багато вітчизняних і зарубіжних вчених. 
Серед них, зокрема, такі вчені, як С. Головатий, А. Заєць, 
М. Козюбра, О. Зайчук, Н. Оніщенко, М. Орзіх, В. Пого-
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рілко, П. Рабінович, В. Селіванов, О. Скрипнюк, Ю. Шем-
шученко, С. Шевчук та ін. 

Метою даної статті є всебічний аналіз принципу вер-
ховенства права як необхідної умови реалізації прав, сво-
бод та законних інтересів громадян.

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що у на-
укових дослідженнях з конституційного права проблема за-
безпечення дії принципу верховенства права при реалізації 
прав  та  свобод  громадян  не  набула  достатнього  вивчення. 
Останнім часом у юридичній літературі серед авторів існує 
тенденція не тільки щодо з’ясування змісту поняття «верхо-
венство права», а й спостерігаємо спроби аналізу реалізації 
принципу верховенства права в різних галузях права та його 
окремих інститутах, адже сам факт констатації, без чіткої ви-
значеності змісту верховенства права, не дає підстав ствер-
джувати про його дії в правовому просторі України [1–4].

Принцип верховенства права вважається мегапринци-
пом, який повинен встановлювати вимоги до багатьох сус-
пільних інститутів з метою забезпечення природних прав 
і свобод людини.

У суспільстві, в якому декларується верховенство пра-
ва, повинно бути створено відповідні юридичні гарантії не 
тільки належного забезпечення прав і свобод тих чи інших 
суб’єктів права, а й гарантії  їх охорони, а також захисту. 
Таку  послідовність  наведено  не  випадково,  оскільки  в 
правовій державі кожна особа повинна мати можливість 
безперешкодно  реалізовувати  надані  їй  права  у  повному 
обсязі і при цьому повинна чітко усвідомлювати, що дер-
жавою створено відповідні правові та інституційні меха-
нізми,  за  допомогою  яких  кожна  особа може  розрахову-
вати на сприяння в реалізації наданих прав, а також на їх 
захист і охорону. 

Конституція  України  закріпила, що Україна  є  право-
вою державою,  тобто державою, яка підкоряється праву. 
Саме  принцип  верховенства  права  наповнює  реальним 
змістом дане положення. По суті, закон є владою держави, 
а право – владою народу через управління державою. 

Україна  прийняла  на  себе  зобов’язання  забезпечити 
кожній  людині,  що  перебуває  під  її  юрисдикцією,  пра-
ва  і  свободи,  визначені  у Європейській  конвенції  з  прав 
людини. Наша  держава  також  визнала  положення Євро-
пейського  суду  із  прав  людини  щодо  дотримання  цього 
зобов’язання й  право  своїх  громадян  звертатися  до  суду 
зі  скаргами у випадку,  якщо, на  їхню думку, держава чи 
суб’єкти владних повноважень порушують стосовно них 
положення конвенції. Це стало першим вагомим кроком, 
який Україна зробила в напрямку втілення принципу вер-
ховенства права в сферу реалізації права та свобод людини 
і громадянина. В даному контексті доречним було б згада-
ти міжнародні стандарти, зобов’язання щодо дотримання 
яких взяла на себе Україна. 

Міжнародні  стандарти  прав  людини  розуміють  як  за-
кріплені в міжнародних нормах загальновизнані положен-
ня,  які  встановлюють  мінімальний  обов’язковий  «поріг» 
забезпечення  прав  людини  у  демократичному  суспільстві 
та визнають  їх нормативний  зміст на рівні національного 
законодавства. Регламентуючи основи міжнародного спів-
робітництва, ст. 9 Конституції України визначає, що чинні 
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного зако-
нодавства, а укладення договорів, які суперечать Конститу-
ції, можливе лише після внесення відповідних змін до неї.

Ст. 3 Статуту Ради Європи закріплює, що кожний член 
Ради Європи обов’язково повинен визнати принципи вер-
ховенства  права  та  здійснення  прав  людини  й  основних 
свобод всіма особами, які знаходяться під його юрисдик-
цією [5]. У ст. 6 Договору про Європейський Союз прого-
лошується, що засадничими принципами Союзу є спільні 
принципи всіх держав-членів: свобода, демократія, пану-
вання  прав  людини  та  засадничих  свобод,  верховенства 
права [6, с. 11].

У  наукових  дослідженнях  європейський  правовий 
простір оцінюють як правову систему в стані становлен-
ня,  складовими якої  є  організаційні норми, принципи  та 
стандарти, вироблені в рамках регіональних міжнародних 
організацій [7, с. 194]. Ряд основоположних принципів ви-
пливають із Конвенції про захист прав людини та осново-
положних свобод 1950 р. та практики Європейського суду 
з  прав  людини.  Зокрема,  реалізація  принципу  верховен-
ства  права  визнається  основним  стандартом  адміністра-
тивно-правового простору. На основі принципу верховен-
ства права основною метою ЄС виступає створення зони 
безпеки, свободи, справедливості. 

Отже,  конституційний  принцип  верховенства  права 
хоч і передбачає належну реалізацію прав людини, однак 
внаслідок  відсутності  відповідних  правових  та  інститу-
ційних механізмів на практиці  порушення прав  і  свобод 
стало звичним явищем. В сучасних умовах розвитку Укра-
їні необхідно утверджувати верховенство права, тому що 
даний принцип поки що тільки декларується та на заваді 
його реалізації стають клановість, олігархічність, що уне-
можливлюють суспільне життя за нормами закону і мора-
лі. З огляду на це проблема взаємодії держави і громадян-
ського суспільства в забезпеченні принципу верховенства 
права в Україні є надзвичайно актуальною.

Необхідно розібратись, що ж таке принцип верховен-
ства права і яким чином його дотримання може вплинути 
на реалізацію прав, свобод та законних інтересів людини 
і громадянина. 

Принцип верховенства права  є  сукупністю засад, по-
ложень та ідей, що ґрунтуються на природних правах осо-
би та її автономії відносно держави [8] Втілення цих ви-
мог повинно стосуватись всіх гілок влади. Проте останнє 
слово  завжди  залишалося  за  судовою владою  і  саме для 
неї принцип верховенства права має надзвичайно важливе 
значення. Ст.  ст.  52  і  124 Конституції України на  судову 
владу покладено обов’язок захищати права і свободи лю-
дини та здійснювати правосуддя в державі. Поряд із цим 
одним із принципів судочинства в Україні є його спрямо-
ваність на досягнення справедливості. Справедливим по-
винен бути як судовий процес, так і результат судочинства. 

Принцип  верховенства  права  є  одним  із  основних 
елементів  захисту  прав  людини,  і,  як  слушно  зауважує  
О.І.  Потильчак,  його  зміст  пов’язаний  із  визначальною 
роллю незалежних і неупереджених судів, що діють у рам-
ках правової системи [9, с. 164].

Принцип верховенства права має особливе значення в 
адміністративному судочинстві, зокрема, й тому, що пред-
метом розгляду в адміністративних судах дуже часто бува-
ють правові акти [8]. На жаль, в Україні немає усталеної 
судової практики його прямого застосування. Відсутність 
уніфікованого  розуміння  принципу  верховенства  права 
призводить  до  труднощів  в  процесі  реалізації,  водночас 
намагання  віднайти  загальне  визначення  поняття  верхо-
венства права може призвести до обмеження його змісту.

Конституційний  Суд  України  У  своєму  рішенні  від  
2 листопада 2004 р. визначає верховенство права як пану-
вання права  у  суспільстві, що  вимагає  від  держави його 
втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зо-
крема у закони, які за своїм змістом мають бути проникну-
ті  передусім  ідеями  соціальної  справедливості,  свободи, 
рівності тощо [10, с. 314]. 

У  Кодексі  адміністративного  судочинства  України 
здійснено спробу дати нормативне визначення принципу 
верховенства права. Відповідно до його норм, суд при ви-
рішенні справи керується принципом верховенства права, 
відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи 
визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави [11]. 

Ст. 2 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 
від 7 липня 2010 р. передбачає, що суд, здійснюючи пра-
восуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожно-
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му право на справедливий суд та повагу до інших прав і 
свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а 
також міжнародними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України. У ч. 1 ст. 6, ч. 1 
ст. 47 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 
проголошується, що суди здійснюють правосуддя на осно-
ві Конституції і законів України, забезпечуючи при цьому 
верховенство права. [12].

В  свою чергу, Європейський  суд  з  прав  людини  роз-
криває зміст принципу верховенства права через форму-
лювання вимог, які виводяться з цього принципу. 

Однією з таких вимог є вимога щодо якості закону. Під 
законом  тут  розуміється  правова  норма,  а  точніше  поло-
ження нормативного акта. Перш за все закон повинен бути 
доступним для сприйняття, тобто містити зрозумілі й чіткі 
формулювання, які б давали можливість особі самостійно 
або  за  допомогою  консультацій  визначати  характер  своєї 
поведінки. По-друге, закон має бути передбачуваним, тобто 
таким, щоб особа могла передбачати наслідки його застосу-
вання. Окрім цього, закон повинен відповідати всім іншим 
вимогам верховенства права, тобто він з достатньою чіткіс-
тю має встановлювати межі дискреційних повноважень, що 
надані органам влади, та спосіб їх здійснення. 

У  зв’язку  з  судовим  контролем  важливими  є  вимоги 
про  доступ  до  суду  та  захист  від  свавілля.  Зокрема,  це 
означає, що з юрисдикції судів не можна вилучати будь-
які позови, так само не можна надавати імунітети певним 
категоріям  осіб  від  судових  позовів.  Захист  від  свавілля 
передбачає, що втручання публічної адміністрації у права 
людини повинно підлягати  ефективному контролю. Що-
найменше,  це  має  бути  судовий  контроль,  який  найкра-
щим чином забезпечує гарантії незалежності, безсторон-
ності та належної правової процедури. 

Ще  однією  складовою  верховенства  права  є  вимога 
юридичної визначеності. Відповідно до неї, остаточне рі-
шення суду у вирішеній ним справі не може піддаватись 
сумніву, навіть у разі зміни законодавства. Це означає, що 
повинні  виключатись  будь-які  спроби  з  боку  несудових 
органів влади піддавати сумніву судове рішення, перешко-
джати його виконанню, позбавляти його юридичної сили 
або  безпідставно  затримувати  його  виконання.  Вимога 
про юридичну визначеність одночасно включає в себе ви-
могу про обов’язковість судових рішень. Зауважимо, що 
принцип верховенства права не вичерпується лише назва-
ними вимогами. Європейський суд з прав людини при ви-
рішенні конкретних справ постійно збагачує його новим 
змістом. 

В  адміністративному  судочинстві  принцип  верховенства 
права знаходить свій вияв в тому, що закон забороняє відмо-
ву в розгляді та вирішенні справи судом з мотивів неповноти, 
неясності,  суперечливості  чи  відсутності  законодавства,  яке 
регулювало б спірні правовідносини. Таке положення гаран-
тує право доступу до суду навіть у разі відсутності норматив-
них підстав для захисту порушених прав, свобод чи законних 
інтересів. Таким чином,  суд  зобов’язаний подолати правову 
прогалину, застосувавши аналогію закону чи права, або усу-
нути неясність чи колізію, витлумачивши положення закону 
у такий спосіб, щоб це забезпечувало права особи. Реалізація 
принципу верховенства права у судочинстві забезпечує твор-
че, а не бездумне застосування закону. Рішення адміністратив-
них судів мають утверджувати права людини, не порушувати 
свободи і укріплювати довіру до всіх державних інститутів. 

Наступним  елементом  забезпечення  реалізації  прав  і 
свобод людини і громадянина є дотримання принципу за-
конності.  Важливо  розмежувати  принципи  верховенства 
права і законності, так як донедавна між ними не проводи-
ли чіткої роздільної лінії. Так, принцип верховенства пра-
ва включає принцип законності. А от принцип законності 
в  власному розумінні  означає  визначальну, провідну роль 
закону в правовій системі, зокрема в системі джерел права. 
Принцип верховенства права є відображенням доктриналь-
ного  рівня  правової  свідомості  в  законодавчих  нормах,  а 
також необхідною умовою їх реалізації, тобто саме верхо-
венство права  є  необхідним  виміром цивілізованого  спів-
відношення між «духом» та «буквою» закону [13, с. 12]. 

Розрізнення і відокремлення права і закону не означає 
протиставлення цих явищ, які належать до різних  ієрар-
хічних рівнів правової системи: право є вищим за закон. 
Забезпечення пріоритетності  закону в  ієрархії норматив-
них  актів  складає  одну  з  основних  передумов  реалізації 
верховенства права. Практична реалізація принципу вер-
ховенства права буде більш дієвою за умови його сполу-
чення з основними невідчужуваними правами людини, в 
основі яких саме і є ідея справедливості. Принцип верхо-
венства права не підміняє та не заперечує принцип закон-
ності, а тільки поглиблює його від вимог суто формально-
го додержання норм у напрямку пошуку власне правового, 
природного, ідеального змісту права. 

Висновки. Отже, верховенство права є головним прин-
ципом,  який  визначає  вимоги  до  суспільних  інститутів  з 
метою забезпечення прав, свобод та законних інтересів гро-
мадян,  а  також демократичного розвитку держави. Даний 
принцип має  застосовуватись  в  всіх  сферах  суспільного  і 
державного життя, особливо під час здійснення правосуддя. 
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У статті досліджено окремі аспекти децентралізації публічної влади та фінансового вирівнювання розвитку громад. Описано критерії 
оцінки рівня фіскальної децентралізації, проаналізовано досвід країн ЄС, а також зміст та результати бюджетної реформи в Україні.

Ключові слова: децентралізація, публічна влада, бюджет, громада, орган місцевого самоврядування. 

В статье исследованы отдельные аспекты децентрализации публичной власти и финансового выравнивания развития регионов. 
Описаны критерии оценки уровня фискальной децентрализации, проанализирован опыт стран ЕС, а также содержание и результаты 
бюджетной реформы в Украине.

Ключевые слова: децентрализация, публичная власть, бюджет, община, орган местного самоуправления.

The article examined some aspects of the decentralization of public power and community development financial equalization. We described 
the criteria for assessing the level of fiscal decentralization, analyzed the experience of the EU as well as the content and results of budget reform 
in Ukraine. The degree of fiscal decentralization undergoes quantitative and qualitative assessments. The main criteria for assessing the level of 
fiscal decentralization are: the ratio of expenditures of local government (local budgets) in public expenditure; The amount of local spending to 
GDP; the share of own revenues in the structure of local communities; the amount of intergovernmental transfers, including equalization grants in 
the structure of local budgets. In Ukraine, reforming of the budget system on the purpose of decentralization has continued for more than twenty 
years, but until 2014 there was only a process of greater fiscal centralization. The main achievement of budget reform in Ukraine is the reduction 
of the state’s role in the financial support of local communities and at the same time the creation of opportunities for self-mobilization of additional 
innovative sources of revenue. Therefore, provided financial equalization of communities and regions is performed in order to strengthen the 
revenue base of local budgets. At the same time, it is necessary to continue the process of decentralization in order to achieve not only a formal 
transfer of funds to the local level, but also a simultaneous expansion of powers of local government at a sufficient financial basis. There remains 
the problem of introducing a maximum level of transparency of budgetary funds by local authorities.

Key words: decentralization, public authority, budget, community, local government.

Актуальність теми. Реформування публічної влади в 
Україні нерозривно пов’язано із необхідністю здійснення 
її децентралізації. Безперечно, ефективність реформуван-
ня публічної влади можлива виключно при здійсненні як 
політичної, адміністративної, так і фіскальної децентралі-
зації.  При  цьому  проблема  оптимального  перерозподілу 
повноважень  та  фінансових  ресурсів  між  центральними 
органами  влади  та  органами  місцевого  самоврядування 
є однією з найбільш актуальних у контексті забезпечення 
сталого розвитку територіальних громад в Україні. 

На протязі  тривалого часу науковці  досліджують по-
няття, зміст та види децентралізації, зокрема, В. Авер’янов 
[1],  Є.  Балацький  [2],  М.  Мних  [3],  С.  Осадчук  [4],  
Н. Проць [5], Ю. Субботович [6] та ін. Водночас пробле-
ми фінансової децентралізації публічної влади в контексті 
проведеної  бюджетної  реформи  2014–2015  рр.  задля  ви-
рівнювання розвитку громад і регіонів недостатньо дослі-
джені, що і обумовлює актуальність даного дослідження. 
Саме тому метою статті є дослідження окремих аспектів 
децентралізації публічної влади з метою фінансового ви-
рівнювання розвитку громад.

Виклад основного матеріалу. У працях вітчизняних 
дослідників  досі  відсутній  єдиний  підхід  до  розуміння 
змісту поняття  децентралізації. На  думку В. Борденюка, 
суть децентралізації полягає в тому, що функції та повно-
важення по здійсненню єдиної державної влади, яка пер-
вісно належить народові, розподіляється між відповідни-
ми органами державної влади, з одного боку, та органами 
державної влади і органами місцевого самоврядування – з 

іншого [7]. У сучасних дослідженнях з адміністративного 
права децентралізацію визначено такий спосіб організації 
публічної влади в державі, за якого адміністративно-тери-
торіальні одиниці або інші територіальні утворення мають 
право самостійно вирішувати питання місцевого значення 
і  реалізувати  власні  завдання  у межах,  встановлених  за-
конодавством, та під відповідальність уповноважених ор-
ганів  і посадових осіб, а втручання у  їх діяльність може 
відбуватись  винятково  з  метою  нагляду  за  законністю  в 
передбачених законом випадках і відповідних формах [8].

Наукові публікації зарубіжних дослідників, що стосу-
ються  питань  типів  та  форм  децентралізації,  переважно 
зосереджуються на таких типах, як політична децентралі-
зація, адміністративна децентралізація і фіскальна децен-
тралізація [9]. 

Фінансова децентралізація – це процес розподілу функ-
цій, фінансових ресурсів і відповідальності за їх викорис-
тання між центральним і локальним рівнями управління. 
У зарубіжних країнах замість фінансової використовують 
термін  «фіскальна  децентралізація».  Основоположником 
останньої  ідеї  був  американський  економіст Ч.  Тібо. На 
його думку, саме фіскальна децентралізація дає змогу суб-
національним органам управління отримувати автономію 
щодо  фінансування  та  забезпечення  населення  суспіль-
ними й громадськими послугами. Вчений довів, що лише 
при фіскальній автономії субнаціональних органів управ-
ління  публічні  видатки  відповідатимуть  індивідуальним 
уподобанням споживачів згідно з їхніми потребами. Зна-
чний внесок у розвиток теорії фінансової децентралізації 
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зробив англійській учений-економіст В. Оутс. Він запро-
понував таке  її визначення: «Децентралізація – це право 
незалежного прийняття рішень децентралізованими оди-
ницями». Регіональні й місцеві органи влади мають мож-
ливість  самостійно  приймати  рішення щодо  фінансових 
питань і питань з управління територією» [10].

Ступінь  фіскальної  децентралізації  піддається  кіль-
кісним і якісним оцінкам. Основними критеріями оцінки 
рівня фіскальної децентралізації вважаються: 

– співвідношення показників видатків місцевого само-
врядування  (місцевих  бюджетів)  до  публічних  видатків. 
Цей показник засвідчує ступінь децентралізації та декон-
центрації  публічних  завдань  і функцій,  свідчить  про фі-
нансову  спроможність  місцевого  самоврядування  щодо 
їх  виконання,  а  відтак,  і  якість  виконання. До держав,  у 
яких  місцеві  видатки  у  відсотковому  співвідношенні  до 
публічних видатків сягають більше 50%, належать Данія, 
Іспанія, Швеція;

–  обсяг  видатків місцевих бюджетів до ВВП. Цей по-
казник дозволяє побачити, яка частина публічних ресурсів 
є розподілена поміж суб’єктами місцевого самоврядування. 
Умовно,  показник,  вищий  ніж  15%,  означає  високий  рі-
вень децентралізації. В Європі серед таких держав – Данія, 
Швеція,  Іспанія, Фінляндія, Нідерланди,  Італія. Показник 
15–10% – середній рівень децентралізації: Польща, Велика 
Британія, Угорщина, Чеська Республіка, Франція. Показник 
нижче 10% означає низький рівень децентралізації: Словач-
чина, Литва, Естонія, Португалія, Греція, Кіпр;

– частка власних доходів у структурі доходів терито-
ріальних  громад.  Цей  показник  свідчить  про  фінансову 
самостійність  (фінансову  автономію)  суб’єкта  місцевого 
самоврядування. Серед країн, у яких частка власних дохо-
дів перевищує 50%, – Швеція, Данія, Фінляндія, Франція, 
Люксембург, Кіпр, Австрія, Бельгія, Ірландія, Португалія 
та ін.; 

– обсяг міжбюджетних трансфертів, зокрема, дотацій 
вирівнювання  у  структурі  доходів  місцевих  бюджетів. 
Розмір  цього  показника  безпосередньо  свідчить  про  фі-
нансову  автономію  місцевого  самоврядування.  Чим  він 
вищий –  тим нижчий  рівень фінансової  самостійності  й 
незалежності місцевого самоврядування [8]. 

Самодостатність  місцевих  фінансів  у  польській  док-
трині  характеризують  з  огляду  на  такі  показники-крите-
рії: співвідношення поточних видатків і видатків бюджету 
розвитку; співвідношення видатків на виконання власних 
повноважень та видатків на виконання делегованих цен-
тральним урядом повноважень. Для прикладу, в Польщі в 
структурі місцевих видатків переважають видатки на ви-
конання власних повноважень (91,8%). Особливо чітко це 
відстежується в ґмінах – 93%, тоді як в повітах – 79,4%. 
Видатки на реалізацію делегованих повноважень сягають 
8% видатків [8].

В Україні реформування бюджетної системи з метою 
децентралізації триває вже більше двадцяти років, проте 
до 2014 р.  спостерігався процес  тільки більшої бюджет-
ної  централізації. Н.В. Проць  обґрунтовує, що  протягом 
2008–2013 рр. рівень бюджетної централізації збільшився 
з 75,19 до 76,6%, і, відповідно, рівень децентралізації бю-
джетних ресурсів зменшився з 24,81 до 23,4% [5]. У 2014 р.  
відбулося  незначне  збільшення  частки  у  доходах  зведе-
ного  бюджету  –  77,8%,  при  цьому  відбулося  зменшення 
частки місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету – 
22,2% [11].

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного ко-
дексу  України  щодо  реформи  міжбюджетних  відносин» 
від 28  грудня 2014 р. № 79-VIII  в редакції  від 26 квітня 
2015 р. продовжив тривалу реформу бюджетної системи 
в Україні і заклав реальні інструменти фінансової децен-
тралізації.  Основна  мета  впроваджуваних  реформ  –  де-
централізація  влади  і  суттєве  розширення  повноважень 
територіальних  громад, що  передбачає  перерозподіл  по-

вноважень і ресурсів на національному, регіональному та 
місцевому  рівнях,  підвищення  фінансової  самостійності 
місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної та фінансової 
основи місцевого самоврядування. 

На разі створено умови, які повинні стимулювати гро-
мади до об’єднання для посилення їх спроможності. Крім 
того, розширено наявну дохідну базу місцевих бюджетів, 
в тому числі шляхом:

–  встановлення  нових  відсотків  зарахування  податку 
на доходи фізичних осіб  (до бюджетів міст республікан-
ського Автономної Республіки Крим та обласного значен-
ня,  районних  бюджетів,  бюджетів  об’єднаних  територі-
альних громад – 60%, обласних бюджетів – 15%, бюджету 
м. Київ  –  40%, бюджету м. Севастополь –  100%). Варто 
відмітити, що відбулося скорочення відсоткового зараху-
вання податку на доходи фізичних осіб на рівні міст об-
ласного значення та м. Київ. Зокрема, ст. 65 Бюджетного 
кодексу України (із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 2856-VI від 23.12.2010 р., № 5428-VI від 16.10.2012 р. 
та в редакції Закону № 1588-VII від 04.07.2014 р.) передба-
чала зарахування до бюджету м. Київ 50% податку на до-
ходи фізичних осіб, до бюджетів міст республіканського 
АРК та обласного значення – 75%. Водночас до проведе-
ної бюджетної реформи 2014–2015 рр. до доходів бюдже-
тів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення зара-
ховувалося тільки 25% податку на доходи фізичних осіб; 

– встановлення нових відсотків зарахування екологіч-
ного податку (до бюджетів міст республіканського Авто-
номної Республіки Крим та обласного значення, районних 
бюджетів,  бюджетів  об’єднаних  територіальних  громад, 
бюджетів міст районного  значення,  сільських,  селищних 
бюджетів – 25% екологічного податку; до бюджетів міст 
Київ та Севастополь – 80% екологічного податку; до бю-
джету Автономної Республіки Крим та обласних бюдже-
тів – 55% екологічного податку);

– закріплення за місцевими бюджетами надходжень від 
сплати державного мита (зараховується до бюджетів міс-
цевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі 
документів) та акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, 
що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних 
громад, міських бюджетів; 

–  закріплення  за місцевими бюджетами надходження 
від сплати податку на майно, єдиного податку, туристич-
ного збору, збору за місця для паркування транспортних 
засобів,  а  також  плати  за  ліцензії,  частини  чистого  при-
бутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 
об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визна-
ченому відповідними місцевими радами;

–  зарахування до місцевих бюджетів плати  за надан-
ня  адміністративних  послуг,  що  справляється  за  місцем 
надання послуг,  адміністративних штрафів  та штрафних 
санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва 
та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що за-
раховуються за місцем вчинення порушення та ін.

Таким чином, до місцевих бюджетів повністю зарахо-
вуються місцеві податки та збори (податок на майно, єди-
ний податок, збір за місця для паркування транспортних 
засобів та туристичний збір), збільшено відсоток зараху-
вання окремих загальнодержавних податків та зборів саме 
на рівні бюджетів об’єднаних територіальних громад, сіл, 
селищ, міст  районного  значення,  а  також урізноманітне-
но можливі джерела надходжень. Це в підсумку повинно 
призвести до більшої фінансової самостійності місцевих 
громад  та  зменшити  їх  залежність  від  міжбюджетних 
трансфертів.

Протягом тривалого часу податок на доходи фізичних 
осіб був найвагомішим за обсягом джерелом дохідної час-
тини місцевих бюджетів в Україні – 61,4% від загальних 
надходжень місцевих  бюджетів. У  територіальному  роз-
різі  найбільший  обсяг  податку  на  доходи  фізичних  осіб 
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надходив  до  районних  бюджетів  і  становив  98%,  до  об-
ласних  –  до  78–80%,  (Миколаївської  області  –  80%  до-
ходів, Запорізької – 76%, Черкаської – 66%) до бюджету  
м. Київ – 40–45% доходів [5].

Після  бюджетної  реформи  2014–2015  рр.  податок  на 
доходи  фізичних  осіб  залишився  основним  джерелом 
надходжень до місцевих бюджетів, при цьому збільшено 
відсоток зарахування саме до бюджетів міст республікан-
ського Автономної Республіки Крим та обласного значен-
ня,  районних  бюджетів,  бюджетів  об’єднаних  територі-
альних громад.

Основою  для  збільшення  фінансової  самостійності 
органів  місцевого  самоврядування  повинно  стати  зара-
хування податку на майно у повному обсязі до місцевих 
бюджетів. Відповідно до ст. 265 Податкового кодексу, по-
даток на майно складається з податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та 
плати за землю. 

У  країнах  ЄС  місцеві  податки  різноманітні.  Так,  у 
Словаччині  до  числа місцевих податків  відносять:  пода-
ток на нерухомість; податок з власників собак; податок на 
використання громадського простору; податок за надання 
житла; податок з автоматів для продажу; податок з неви-
грашних гральних автоматів; податок за в’їзд в історичну 
частину міста; податок з атомної установки [12].

Особливістю оподаткування майна в Болгарії  є пода-
ток на побутове сміття. Ставка встановлюється на житлові 
приміщення (пропорційно балансовій вартості або залеж-
но від кількості сміття), на не житлові будинки (залежно 
від  виду  та  кількості  контейнерів  для  збору  відходів). У 
середньому плата цього податку встановлюється у розмірі 
0,3–0,5% від балансової вартості приміщень. Він сплачу-
ється разом з податком на нерухоме майно [13]. 

В Угорщині при придбанні нерухомості (квартири або 
будинку) протягом шести місяців необхідно сплатити ра-
зовий податок на придбання нерухомості, так званий угор-
ський податок (0% – земля під будівництво, новобудови, 
2% – вартість будинку  або квартири до 4 млн. форинтів 
(13 000 євро), 6% – вартість будинку або квартири понад 
4 млн. форинтів (13 000 євро), 10% – при купівлі готелю, 
бізнесу) [14].

Загалом більшість країн світу зараховує надходження 
від майнових податків саме до місцевих бюджетів. Так, у 
Канаді майнові  податки  становлять  близько  40%  загаль-
них доходів місцевих бюджетів країни, значною їх частка 
є  в  доходах місцевих бюджетів Франції  (до 20%), Руму-
нії (19%), Польщі (14%), Великобританії та Латвії (13%), 
Литви (11%) [2]. Саме податок на нерухоме майно забез-
печує до 95% надходжень до місцевих бюджетів у Нідер-
ландах, 81% – у Канаді, 52% – у Франції, від 10 до 70% – у 
США.

Щодо європейського досвіду, то варто відзначити Сло-
ваччину,  яка  провела  успішні  адміністративно-терито-
ріальну та бюджетну реформи. В ході бюджетної децен-
тралізації, окрім розширення системи місцевих податків, 
держава  передала  на  рівень  місцевого  самоврядування 
податок на доходи фізичних осіб. Зокрема, відповідно до 
чинних норм, 70,3% податку належить органам місцево-
го самоврядування, 23,5% залишається бюджетам вищих 
територіальних одиниць, і лише 6,2%, як було відмічено, 
надходить до державного бюджету [12]. Завдяки бюджет-
ній  децентралізації  органи  місцевого  самоврядування 
отримали надійну фінансову базу, достатню для реаліза-

ції власних функцій. Якщо до 2005 р. частка трансфертів 
в структурі дохідної частини бюджету сягала 60–70%, то 
нині близько 70% доходів та витрат муніципалітетів ґрун-
туються  на  власних  джерелах,  решту  становлять  цільові 
дотації з держбюджету. При цьому всі власні функції фі-
нансуються місцевими бюджетами виключно  за  рахунок 
власних надходжень, а державні трансферти мають цільо-
вий  характер  і  спрямовані  на  фінансування  делегованих 
державою функцій [12]. Впроваджені реформи дозволили 
сформувати  ефективну  бюджетну  систему  з  прозорими 
фінансовими потоками та забезпечили самостійність міс-
цевих бюджетів.

В рамках бюджетної реформи в Україні також децен-
тралізовано видаткові повноваження у соціально-культур-
ній сфері, з державного на регіональний та місцевий рівень 
передається  фінансування  окремих  закладів  в  освітній, 
медичній та культурній сферах тощо. Запроваджено нові 
види трансфертів (базова дотація, освітня субвенція, суб-
венція на підготовку робітничих кадрів, медична субвен-
ція; субвенція на забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного 
характеру, реверсна дотація). 

В  Україні  вже  є  перші  результати  впроваджених  ре-
форм,  зокрема,  за  січень-червень  2015  р.  до  загального 
фонду  місцевих  бюджетів  (без  урахування  трансфертів) 
надійшло 44,6 млрд.  грн., що  складає  60,7% від  річного 
обсягу  надходжень,  затвердженого  місцевими  радами. 
Таким  чином,  є  приріст  надходжень  до  загального  фон-
ду  проти  січня-червня  2014  р.  (у  співставних  умовах  та 
без урахування окупованих територій) склав 37,7%, або +  
12,2 млрд. грн. Темп росту фактичних надходжень подат-
ку на доходи фізичних осіб у січні-червні 2015 р. у порів-
нянні до січня-червня 2014 р. становить 116,2%, плати за 
землю – 125,9%. При цьому у 15 та 16 регіонах відповід-
но темп росту вище середнього по Україні. Загалом обсяг 
надходжень  податку  на  доходи  фізичних  осіб  за  січень-
червень склав 

23 555,1 млн. грн., рівень виконання річного показни-
ка,  затвердженого  місцевими  радами,  становить  54,3%, 
надходжень плати за землю – 6 639,4 млн. грн., рівень ви-
конання річного показника, затвердженого місцевими ра-
дами, – 57,4%. Надходження податку на нерухоме майно 
на 2015 р.  затверджено місцевими радами в обсязі 226,2 
млн.  грн.  Фактичні  надходження  податку  за  січень-чер-
вень поточного року склали 274,7 млн. грн. Станом на 1 
липня  2015  р.  фактичні  надходження  акцизного  податку 
склали 3 240,9 млн. грн., що в розрахунку на одного жите-
ля країни складає 75,2 грн. [15].

Висновки.  Головним  досягненням  проведення  бю-
джетної  реформи в Україні  є  зменшення ролі  держави у 
фінансовому забезпеченні територіальних громад і одно-
часне  створення можливостей  для  самостійної  мобіліза-
ції додаткових інноваційних джерел надходжень з метою 
зміцнення  доходної  бази місцевих  бюджетів,  а  отже,  за-
безпечено  фінансове  вирівнювання  розвитку  громад  і 
регіонів. Водночас необхідно продовжити процес децен-
тралізації,  щоб  відбулася  не  тільки  формальна  передача 
коштів  на  місцевий  рівень,  а  й  одночасне  розширення 
обсягу  повноважень  органів  місцевого  самоврядування 
на достатній фінансовій основі. Також залишається про-
блема запровадження максимального рівня прозорості ви-
користання бюджетних коштів органами місцевого само-
врядування.
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Статья посвящена теоретическому анализу Основного закона Венгрии от 25 апреля 2011 г. Автор акцентирует внимание на наибо-
лее значимых характеристиках Основного закона Венгрии 2011 г. Рассматривается сущность Основного закона Венгрии, раскрываются 
его общие особенности и проводятся некоторые параллели с прежней Конституцией 1949 г.

Ключевые слова: Основной закон Венгрии, Конституция Венгрии, Венгрия, конституционное развитие, конституционализм, консти-
туционные изменения, Государственное Собрание, ФИДЕС.

Статтю присвячено теоретичному аналізу Основного закону Угорщини від 25 квітня 2011 р. Автор акцентує увагу на найбільш значу-
щих особливостях Основного закону Угорщини 2011 р. Розглядається сутність Основного закону Угорщини, розкриваються його загальні 
особливості і проводяться деякі паралелі до колишньої Конституції 1949 р.

Ключові слова: Основний закон Угорщини, Конституція Угорщини, Угорщина, конституційний розвиток, конституціоналізм, консти-
туційні зміни, Державні Збори, ФІДЕС.

The author’s article is devoted to theoretical analysis of the Hungarian’s Fundamental Law of 25 April, 2011 and to the identification of its 
main characteristics. The author focuses his attention on the most important features of the Basic Law of Hungary from 2011. This article deals 
with the essence of the Basic Law of Hungary, reveals its common features and performed some parallels with the previous 1949 Constitution.

Key words: The Basic Law of Hungary, The Constitution of Hungary, Hungary, constitutional development, constitutionalism, constitutional 
changes, The State Assembly, Fidesz.

Актуальность темы.  18  апреля  2011  г.  парламент 
Венгрии принял новую Конституцию страны – Основной 
закон Венгрии,  который вступил в  силу  с  1  января 2012 
г. Прежняя Конституция Венгерской Народной Республи-
ки от 20 августа 1949 г. была принята коммунистической 
властью и не могла считаться в полной мере демократи-
ческой. Кроме  того,  за  долгие  годы своего действия она 
претерпела существенные изменения, а конституционное 
регулирование  стало  носить  характер  судебного  преце-
дента. В итоге в 2011 г. Венгрия обрела самостоятельную 
Конституцию – Основной закон, который закрепил и при-
умножил ранее существовавшие права и свободы венгер-
ской нации. Кроме того, в Основном законе Венгрии от 25 
апреля 2011 г., одной из новейших конституций Европы, 

впервые  была  дана  попытка  переосмысления  так  назы-
ваемого «европейского пути», и возведены христианские 
ценности в ранг национального идеала.

изложение основного материала. 1 января 2012 г. в 
Венгрии вступила в силу новая Конституция – Основной 
закон, который был принят Государственным Собранием 
Венгрии 18 апреля 2011 г. и представляет собой одну из 
самых современных конституций Европы.

В  чём  состоят  ключевые  особенности Основного  за-
кона Венгрии? Почему он называется «Основной закон», 
а, скажем, не «конституция»? Ответы на данные вопро-
сы находят своё отражение прежде всего в попытке вен-
герской  власти  отойти  от  прошлого  советской  эпохи  и, 
по сути, отказаться от термина «конституция», с которой 
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были  связаны  различные  эмоции.  В  предыдущей  Кон-
ституции Венгерской народной Республики 1949  г.  в ре-
дакции 1989 г. в параграфе 77 раздела «Заключительные 
положения»  было  прописано,  что  «Конституция – это 
основной закон Венгерской Республики»,  а  полномочие 
по  принятию  Конституции  Венгерской  республики  от-
носилось исключительно к компетенции Государственно-
го Собрания Венгерской Республики [2, п. «а» ч. 3 § 19]. 
Для изменения Конституции, а также принятия отдельных 
положений, определённых в прежней Конституции, были 
необходимы две трети голосов депутатов Государственно-
го Собрания [2, ч. 3 § 24]. Основной закон Венгрии (венг. –  
Magyarország Alaptörvénye, закон от 2011 г.), впрочем, как 
и предыдущая Конституция Венгерской Народной Респу-
блики (венг. – A Magyar Népköztársaság alkotmánya, закон 
XX от 1949 г.), был принят в ходе законодательного про-
цесса Государственным Собранием Венгрии. 

По своей структуре Основной закон Венгрии состоит из 
Национального призвания (аналог преамбулы), пяти разде-
лов («Основные положения», «Свобода и ответственность», 
«Государство», «Особый правовой режим», «Заключитель-
ные положения») и 106 статей. В отличие от большинства 
конституций Европы Основной  закон Венгрии  выступает 
неким феноменом юридической техники. Как отмечает Гер-
гей Гуйаш, один из авторов Основного закона, «структу-
ра Основного Закона имеет некую особенность, которая 
шокирует «людей права». Для того чтобы подчеркнуть 
уникальность текста Основного закона Венгрии, мы ис-
пользовали специальную систему, чтобы разделить его 
на различные разделы»  [4, с. 35]. Действительно, в тексте 
Основного закона мы можем обнаружить, что в различных 
разделах варьируются нумерация статей, а также буквенное 
и цифровое обозначение статей. К примеру, статьи раздела 
«Основные положения» обозначены в буквенном значении 
(начиная от Статьи «А» заканчивая Статьёй «U»); в разделе 
«Свобода и ответственность» – уже в римском цифровом 
обозначении (начиная со Статьи «I» и заканчивая Статьёй 
«XXI»); в разделах «Государство» и «Особый правовой ре-
жим» – в арабском цифровом значении (начиная со Статьи 
«1» и заканчивая Статьёй «54»); в разделе «Заключитель-
ные положения» статьи отсутствуют, вместо них правовые 
нормы представлены в виде пунктов. Несмотря на данное 
обстоятельство, сам текст Основного закона довольно ясен 
и предельно понятен. 

С принятием Основного  закона название  государства 
изменилось:  с  «Венгерской Республики» (венг. – Magyar 
Köztársaság) на «Венгрию» (венг. – Magyarország) [1, ст. А],  
хотя форма правления осталась республиканской [1, ч. 2 
ст. B]. Это связано прежде всего с тем, что с момента при-
нятия Основного закона Венгрии произошла смена поли-
тической элиты в стране: на смену социалистам во главе 
с Ф. Дюрченом пришли демократы, возглавляемые В. Ор-
баном, которые намеревались отказаться от всего, что так 
или  иначе  было  связано  с  коммунистическим  прошлым 
Венгрии и его наследием. Кроме того, многие отмечают, 
что современное название государства звучит красивее и 
лаконичнее. 

Для  современного  конституционного  права  Венгрии 
характерно  одно  весьма  интересное  обстоятельство:  в 
Основном законе Венгрии отсутствует преамбула в тради-
ционном  смысле  этого  слова. Вместо неё  роль преамбу-
лы выполняет так называемое «Национальное признание» 
(с венг. – Nemzeti Hitvallás). Как отмечают авторы текста 
Основного закона, «наша цель заключалась в том, чтобы 
Национальное признание не только служило в качестве 
введения в Основной закон, но и включало в себя опреде-
лённые выводы для венгерского общества: вот почему 
мы не называем это Преамбулой» [4, с. 45]. Как поясняет 
Йожеф Сайер, «термин «признание» в тексте Основного 
закона Венгрии выступает декларацией самоидентифи-
кации и определения национальных целей» [4, с. 45]. 

«Национальное признание» имеет большое символиче-
ское содержание, однако не предписывает никаких правил 
поведения и не регулирует общественные отношения. Это 
также показывает, что Основной закон Венгрии является 
большим, чем любой другой закон, поскольку он включает 
в себя особое содержание, которое возвышается над всей 
правовой системой [4, с. 46]. К примеру, в своём «Нацио-
нальном признании» Основной закон Венгрии провозгла-
шает,  что  «человеческое достоинство является основой 
человеческого бытия» [1, абз. 11].

Основной закон от 25 апреля 2011 г.  закрепляет хри-
стианские ценности и традиции, направленные на мораль-
ное и духовное возрождение венгерской нации как основу 
венгерских и общеевропейских ценностей [1, абз. 2, 6, 23]. 
Немалая роль в Основном законе Венгрии, в частности в 
«Национальном признании»,  отводится  Святой короне. 
Согласно Основному закону Венгрии, Святая корона яв-
ляется священной и неоспоримой национальной реликви-
ей, частью венгерского конституционного права. Святая 
корона стала особо обсуждаемой проблемой относитель-
но исторических  символов Венгрии и их несовместимо-
стью с республиканской формой правления. Вместе с тем 
«Национальное  признание»  провозглашает,  что  Святая 
корона «воплощает конституционную непрерывность 
Венгерского государства и союз народа» [1, абз. 18 «На-
ционального признания»]. Однако не стоит обольщаться, 
считая «Национальное признание» Основного закона Вен-
грии  «светочем  во  тьме».  Помимо  ссылки  на  христиан-
ство, Бога и Святую корону, «Национальное признание» 
включает прежде всего и элементы идеологии правящих 
партий. Основной  закон Венгрии 2011  г.,  как мы упомя-
нули  ранее,  установил,  что  прошлая  Конституция  Вен-
герской  Народной  Республики  1949  г.  признаётся  анти-
демократичной  и  основанной  на  тирании [1,  см.  абз.  20 
«Национального  признания],  Основной  Закон  осуждает 
деспотичные режимы с особым «вниманием» к коммуни-
стическому строю: четвертая поправка 2013  г.  включила 
новую Статью «U», которая использует довольно симво-
лические слова осуждения прошлых владельцев власти во 
время коммунистического режима. Например, в соответ-
ствии с этой нормой, могут быть уменьшены их государ-
ственные пенсии и пособия. 

Анализируя  текст Основного  закона Венгрии, можно 
отметить,  что  данный  документ  воплотил  в  себе  синтез 
демократии и традиционализма. Об этом свидетельствует 
как ярко выраженный христианский характер самого Ос-
новного закона, множество отсылок к «исторической кон-
ституции», так и множество норм, посвящённых сохране-
нию традиционных общественных ценностей и культуры. 
К примеру, в Основном законе Венгрии была закреплена 
норма о том, что государство стоит на защите интересов 
традиционной  семьи: «Мы убеждены в том, что самая 
важная база нашего существования – это семья и нация, 
основополагающие ценности нашего единства – это вер-
ность, вера и любовь» [1,  абз.  13  «Национального  при-
знания»], прописано, что брак – союз между мужчиной и 
женщиной [1, ст. L].

Что  же  касается  института  брака  как  союза  между 
мужчиной  и  женщиной,  то  среди  венгерских  конститу-
ционалистов выделяется чёткая и определённая позиция: 
«Венгрия защищает институт брака как союз мужчины 
и женщины, установленный по добровольному согласию» 
[1,  ч.  1  ст. L]. Причём  это  совсем не  означает  запрет на 
другие формы брака. Но вместе с тем Основной закон за-
щищает лишь традиционную форму брака. 

Согласно  Основному  закону,  право  на  жизнь  защи-
щается  с  момента  зачатия:  «Человеческое достоинство 
неприкосновенно. Каждый имеет право на жизнь и чело-
веческое достоинство, жизнь зародыша защищается с 
момента зачатия» [1, ст. II]. Сказать, что данное консти-
туционное  положение  в  средствах  массовой  информации 
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произвело фурор –  значит не сказать ничего. Зарубежные 
средства массовой информации молниеносно обрушились 
на текст Основного закона как на «реакционный» или «те-
ократический»  [4, с. 11]. Основной закон Венгрии 2011 г. 
существенно расширяет рамки права на жизнь. Государство 
провозглашает и гарантирует право на жизнь с момента за-
чатия. Данное положение, в свою очередь, может привести 
к  запрету искусственного прерывания беременности,  т.  е. 
аборта. Однако здесь мы видим, что человеческое достоин-
ство женщин в случае проведения аборта может находиться 
в конфликте с правом на жизнь утробного плода. Поэтому 
Конституционный Суд заявил, что утробный плод не явля-
ется  человеком  в  понятиях  закона,  но,  с  другой  стороны, 
утробный плод заслуживает защиты государства [3]. 

В тексте Основного закона Венгрии концепция лично-
сти и взаимоотношения личности и государства излагают-
ся по-новому. В статье «О» Основного  закона  говорится 
о  том,  что «каждый несёт ответственность за самого 
себя и обязан содействовать в производительности госу-
дарства и общественных задач, согласно своим способ-
ностям и возможностям». Это означает, что венгерское 
государство  отказалось  от  прежней  социалистической 
формулировки, будто личность ожидает, что государство 
обеспечит  все,  и  не  чувствует  необходимости  прилагать 
никаких усилий, чтобы улучшить свою жизнь [4, с. 79].

Не  сложно  предположить,  что  за  последние  20  лет 
общественные  отношения  сильно  изменились,  кроме 
того, появились новые области, нуждающиеся в правовом 
регулировании. К примеру, развитие генетики или повы-
шенная  осведомленность  о  защите  окружающей  среды 
породили ряд вопросов, которые не могли быть предусмо-
трены даже самым дотошным законодателем, который не 
мог дать подходящие ответы на поставленные вопросы. В 
Основном законе Венгрии от 25 апреля 2011 г. законода-
тель наконец-таки предоставил искомые ответы. Поэтому 
Статья III раздела «Свобода и ответственность» Основ-
ного Закона гласит, что «в Венгрии запрещается евгениче-
ская практика, направленная на отбор людей, использо-
вание человеческого тела или его частей как источника 
наживы, а также клонирование человека» [1, ст. III], а в 
п. 3 Статьи XXI нашло отражение следующее положение: 
«На территорию Венгрии ввозить опасные отходы с це-
лью их размещения запрещено»  [1,  ст. ХХI]. А  в Статье 
«С» предусматривается защита природных ресурсов, осо-
бенно сельскохозяйственных земель [4, с. 80].

Когда мы размышляем о том, что делает Основной за-
кон конституцией XXI века, мы в первую очередь обраща-
емся к трем следующим проблемам: экологической устой-
чивости,  биоразнообразию  и  существованию  свободных 
от ГМО видов [1, ст. 20]. Это не случайно, так как ХХI век 
даёт нам не только новые возможности, но и преподносит 
некоторые проблемы. Ещё одной из таких проблем явля-
ется защита персональных данных, которая получила кон-
ституционное  закрепление  в  Основном  законе  Венгрии: 
«Каждый имеет право на защиту своих персональных 
данных, а также на доступ и распространение данных, 
представляющих общественный интерес» [1, ч. 2 ст. IV].

В статье «М» провозглашается, что «экономика стра-
ны базируется на работе и предпринимательстве». Ис-
ходя  из  содержания  данной  нормы,  мы  понимаем,  что 
здесь речь не идёт о классической рыночной экономике, 
поскольку государство в Венгрии является особым регу-
лятором и обязано определять четкие правила и контро-
лировать их соблюдение во избежание существенных эко-
номических проблем. К примеру, Основной закон вводит 
строгие правила, которые направлены на воспрепятство-
вание  всякого  правительства  возможному  банкротству 
страны.  Снижение  государственного  долга  является  од-
ним из основных целей правительства. Государственный 
долг в настоящее время более 70% от ВВП. Это создает 
огромную  нагрузку  на  венгерскую  экономику.  По  этой 

причине, в соответствии с Основным законом Венгрии, ни 
одно правительство не сможет принять бюджет, который 
повышает уровень государственного долга. 

В Основном законе сказано, что «официальной валю-
той в Венгрии является форинт»  [1,  ст.  «K»].  Форинт 
является  символическим  вопросом,  поскольку  нацио-
нальная валюта является одним из символов бюджетной 
устойчивости.  Кроме  того,  учитывая  кризис  Еврозоны, 
установление  форинта  в  качестве  официальной  валюты 
страны на конституционном уровне снимает большинство 
опасений по возможному переходу Венгрии на евровалю-
ту. Кроме того, валюта страны – валюта, в которой граж-
дане  получают  заработную плату  –  является  достаточно 
важным вопросом, чтобы оправдать своё включение в Ос-
новной закон.

Принятие  Основного  закона  способствовало  утверж-
дению новой  политической  элиты  в  стране. Это  не  слу-
чайно, поскольку принятие любой конституции –  это не 
только юридический процесс, но, прежде всего – процесс 
политический. Некоторая доля узурпации власти является 
естественным процессом в ходе данного явления, посколь-
ку любая конституция, в данном случае Основной закон 
Венгрии, отражает волю и интересы определённых поли-
тических общностей, классов и партий. К примеру, после 
принятия Основного Закона усилились полномочия прези-
дента страны [1, ст. ст. 9–14], в Основном законе Венгрии 
количество депутатов в Государственном Собрании (одно-
палатном законодательном органе) было снижено с 386 до 
199.  Количество  одномандатных  избирательных  округов 
было уменьшено до 106, но их доля в распределении на 
местах увеличилась с 46 до 53%. Избиратель по-прежнему 
имеет два голоса: один – для кандидата в избирательном 
округе (мажоритарная система), и один – для националь-
ного  партийного списка  (пропорциональная  система),  а 
не  для  окружных списков,  как  раньше.  «Неиспользован-
ные голоса» за кандидатов от одномандатных избиратель-
ных  округов,  которые  не  выиграли  место  в  парламенте, 
будут добавлены в национальные списки (например, в та-
ком  случае,  когда  один  победитель  получает  поддержку  
40 000 голосов, а второй кандидат – 20 000, «неиспользо-
ванные голоса»  победителя  (в  количестве  19  999)  будут 
переданы  в  национальные  списки)  [7].  Благодаря  этим 
решениям партия, которая получает поддержку, скажем, в 
30–35% голосов может получить примерно две трети мест 
(к примеру, на выборах 2010 г. результат 52% голосов, от-
данных за ФИДЕС, дали ему 68% мест в парламенте).

За последние три года, уже после принятия Основного 
закона, венгерская конституционная система была суще-
ственно преобразована [5]. Данные конституционные пре-
образования пользовались особым вниманием со стороны 
Европейского Союза, Совета Европы и зачастую между-
народного общественного мнения. Несмотря на то обсто-
ятельство, что Основной закон Венгрии вступил в силу 1 
января 2012 г., уже почти через год (в марте 2013 г.) в него 
был внесён пакет поправок, вызвавший критику как вну-
три страны, так и за её пределами [6]. 

Поправки затронули следующие положения Основно-
го закона:

1. Все решения Конституционного Суда Венгрии, при-
нятые  до  вступления  в  силу  Основного  закона  2011  г., 
утратили свою силу.

2. Председаетель Курии и Генеральный прокурор по-
лучили полномочия по инициированию пересмотра зако-
нодательства страны на предмет конституционности.

3.  Конституционный  Суд  Венгрии  наконец  получил 
право самостоятельной инициативы по пересмотру зако-
нов, как это было ранее в Конституции Венгерской Респу-
блики от 1949 г. Однако теперь полномочия Конституци-
онного Суда по отмене кардинальных законов, принятых 
большинством голосов парламентариев в две трети было 
существенным образом ограничено. 
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4. Судьи, прокуроры  (за исключением руководителей 
соответствующих  органов  власти)  и  нотариусы  должны 
выходить на пенсию ранее установленного возраста (с 70 
до 65 лет).

5. В Основном законе закрепляется свобода вероиспо-
ведания  и  религии,  а  также  право  подавать  «конститу-
ционные жалобы»  касательно  реализации  религиозных 
прав.

6. В Основном  законе  закрепляется  обязанность  сту-
дентов-бюджетников после выпуска из университета про-
работать определенный срок в Венгрии, иначе возлагается 
обязанность возместить бюджету всю сумму средств на их 
обучение.

7.  В  рамках  избирательной  кампании  рекламировать 
кандидатов  на  выборы  в  представительные  органы Вен-
грии и Европейского Союза дозволено только публичным 
СМИ.

8.  Подчеркивается  важность  традиционной  семьи. 
Правительству  дозволено  утверждать  правила  о  запрете 
проживания  в  определенных  публичных  местах  (могут 
вводиться штрафы для бездомных людей, которые спят на 
улицах) [5].

9. Ряд технических поправок в текст Основного закона 
Венгрии.

Выводы. Подводя итоги, стоит отметить, что в Основ-
ной  закон Венгрии  заложены  несколько  основных  пози-

тивных предпосылок. Во-первых, он отвергает атеистиче-
ское представление об обществе, которое не было в полной 
мере признано венгерским народом с момента свержения 
коммунизма. В одинаковой степени Основной закон Вен-
грии отвергает постмодернистское видение общества [8]. 
Во-вторых,  в  отношении  разделения  полномочий  власти 
Основной закон представляет собой попытку «ликвидиро-
вать» существующий дисбаланс государственной власти. 
Обе эти цели соответствуют демократическим стандартам 
и ценностям Европы: миру, демократии, правам человека 
и верховенству закона. В то же время новая Конституция 
руководствуется своей национальной историей и является 
так называемой конституционной «перестройкой» обще-
ства  [8].  Вопреки  своим  юридическим  свойствам  в  Ос-
новной закон Венгрии спустя год его действия в правовом 
пространстве страны были внесены существенные изме-
нения. Это  свидетельствует,  с  одной  стороны,  о полити-
ческой нестабильности,  а с другой – о незавершенности 
конституционного  процесса. Вместе  с  тем Основной  за-
кон Венгрии является новым опытом в конституционном 
праве постсоветских европейских стран, в котором была 
предпринята  попытка  синтеза  традиционализма  и  демо-
кратии. Данная консервативная конституция воплотила в 
себе новейшие поколения прав и свобод человека и граж-
данина,  основанные  на  человеческом  прогрессе  послед-
них десятилетий. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Основной закон Венгрии от 25 апреля 2011 г. Принят Государственным Собранием Венгрии (в ред. от 2013 г.) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc .cgi?docid=A1100425.ATV.
2. Конституция Венгерской Республики. Принята Государственным Собранием 20 августа 1949 г. (в ред. от 1998 г.) // Изд.: Árbóc 

szolgáltató kft., 2008. – 24 с. 
3. Решение Конституционного Суда Венгрии 48/1998 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mkab.hu/letoltesek/

en_0048_1998.pdf.
4. Conversations on the fundamental law of Hungary: interviews with József Szájer, Hungarian member of European Parliament, and Gergely 

Gulyás, member of Parliament in Hungary / Bálint Ablonczy; [transl. by Zsolt Kozma] [Kerepes]: Elektromédia, 2012. – 225 p.
5. Fourth Amendment to Hungary’s Fundamental Law [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL: http://lapa.princeton.edu/hosteddocs/

hungary/Fourth%20Amendment% 20to%20the%20FL% 20-Eng%20Corrected.pdf.
6. Hungary’s controversial constitutional changes [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bbc.com/news/world-

europe-21748878..
7. Hungary under Orban’s rule: the constitutional consolidation of power [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.osw.waw.pl/

en/publikacje/analyses/ 2012-01-04/hungary-under-orbans-rule-constitutional-consolidation-power.
8. Пупинг Г., Пекорарио А. Меморандум. Новая Венгерская Конституция от 25 апреля 2011 г. / Г. Пупинг, А. Пекорарио // Европейский 

правовой центр, 2011. – 18 с.



94

№ 4 2015
♦

УДК 342.8

НОРМи ВиБОРЧОГО ПРАВА УКРАЇНи: ОСОБЛиВОСТІ СТРУКТУРи ТА ЗМІСТУ

SPECIfIC NOrM’S fEATurES Of ELECTION LAw Of uKrAINE 
AS A SuBSECTOr Of CONSTITuTIONAL LAw Of uKrAINE

Фрідманський Р.М.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права

та порівняльного правознавства
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Статтю присвячено висвітленню окремих теоретичних питань виборчого права України. Зосереджено увагу на розкритті терміноло-
гічних особливостей категорії «норма виборчого права». Наводяться думки ряду вчених-конституціоналістів щодо аналізованого понят-
тя. Автор зосереджує свою увагу на особливостях структури норми виборчого права.

Ключові слова: виборче право, суб’єктивне виборче право, джерела виборчого права, норма виборчого права.

Статья освещает отдельные теоретические вопросы избирательного права Украины. Сосредоточено внимание на раскрытии тер-
минологических особенностей категории «норма избирательного права». Приводятся мнения ряда ученых-конституционалистов в от-
ношении рассматриваемого понятия. Автор концентрирует свое внимание на особенностях структуры нормы избирательного права.

Ключевые слова: избирательное право, субъективное избирательное право, источники избирательного права, норма избиратель-
ного права.

The article deals with some theoretical issues of the election law in Ukraine. It focuses on the discovery of terminological features of the cat-
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Актуальність теми. Норми виборчого права, як і кон-
ституційного  права  в  цілому,  виражають  волю  народу  та 
політику держави, а також є формою їх об’єктивізації та по-
казником  розвитку  безпосередньої  демократії  і  ставлення 
держави до  її  здійснення  і  гарантування,  і  обмежувати  їх 
лише нормами Основного закону та законами України є не-
виправданим, оскільки значна маса нормативних актів, які 
не  мають  сили  закону,  регулюють  виборчі  правовідноси-
ни та є джерелами виборчого права України, а міжнародні 
стандарти у сфері виборів здійснюють безпосередній вплив 
на вдосконалення національного виборчого законодавства.

Проблема поняття «норма виборчого права» є доволі 
актуальною, оскільки визначення норми права в конститу-
ційному праві й навіть у загальній теорії права і, відповід-
но, їх класифікація є переважно умовними.

З  таких  позицій  дослідження  норми  виборчого  зако-
нодавства  є  актуальним  та перспективним. Також незва-
жаючи на те, що упродовж останніх років у вітчизняній 
науковій  літературі  з’явилося  чимало  робіт  науковців  та 
практиків,  присвячених  дослідженню  норми  виборчо-
го  права  (це,  зокрема,  праці Д.М.  Бєлова, Ю.М.  Бисаги,  
В.В.  Кравченка,  О.В.  Лавриновича,  О.В.  Марцеляка,  
В.Ф. Погорілка, М.М. Рябця, М.І. Ставнійчук, Ю.М. Тоди-
ки, О.Ю. Тодики, О.Ф. Фрицького, В.М. Шаповала та ін.), 
проте в сучасній науці конституційного права аналізоване 
питання залишається малодослідженим, фактично відсут-
ні цілісні, системні конституційно-правові дослідження з 
цієї  проблематики. Тому нашим  завданням  є  визначення 
різновидів норм виборчого права, які складають джерела 
виборчого України та зарубіжних країн, аналіз їх правової 
природи  та  вироблення  пропозиції  щодо  удосконалення 
національного виборчого законодавства.

Виклад основного матеріалу. На певному етапі роз-
витку  суспільства  постає  потреба  в  упорядкуванні  існу-
ючих в ньому відносин. Неможливо уявити людське сус-
пільство без регулювання поведінки людей за допомогою 
певних зразків, моделей, масштабів. На них й складають-
ся, в результаті багаторазового повторення, норми, на які в 
майбутньому орієнтується суспільство.

Норма права  як  загальнообов’язкове правило  лежить 
в самій основі конкретно-регулятивного впливу права на 

суспільні  відносини.  Сукупність,  система  певних  норм 
формує певний правовий інститут, підгалузь, галузь пра-
ва, право в цілому. Але й норма права має складну струк-
туру, насамперед – ядро, навколо якого «обертаються»  її 
елементи та з’являються її ознаки. Виділити норму права 
з тої оболонки, якою вона окутана в процесі свого появ-
лення,  не  так просто,  тому що вона  (норма права) може 
збільшуватись, ділитись та видозмінюватись [1, с. 54].

З’являючись як результат осмислення колективним ро-
зумом, суспільною свідомістю реальних й соціально важ-
ливих процесів суспільного буття, норма права надає цим 
процесам або корисне, соціально ціннісний напрямок роз-
витку, або впорядковує, стабілізує ці процеси, встановлює 
стійкий врівноважений стан, або ж здійснює й те й інше. 
Тому нормативний зміст права, появлення норм права – це 
велике  культурне  надбання  людства,  елемент  цивілізації 
[2, с. 61].

Отже, первинним й одним із найважливіших елементів 
системи виборчого права України, є норма виборчого пра-
ва  (від  лат.  norma – правило,  взірець). Норми виборчого 
права як складові системи конституційного права України 
відображають у своїй сукупності сутність і зміст цієї галу-
зі права [3, с. 289]. З огляду на це їх ще іноді порівнюють 
із  клітинами,  як  першоосновою будь-якого живого  орга-
нізму, біологічної системи [4, с. 31].

На думку В. Федоренка, зазначене порівняння є спра-
ведливим  і  для  багатьох  інших  органічних  систем.  Так, 
багатоаспектна система конституційного права України та 
всі її структурні елементи складаються саме із норм кон-
ституційного права. Останні є основою інститутів консти-
туційного  права,  а  також  інших  частин  системи  консти-
туційного права  – природного  та позитивного,  загальної 
частини й особливої частини, матеріального та процесу-
ального, міжнародного  і національного тощо. Тобто сис-
тема  конституційного  права  України  не  може  існувати 
поза межами свого нормативного виміру. До того ж право, 
а згодом і його система, утворилися саме на основі норм 
права, які історично виокремилися з-поміж інших соціаль-
них  норм  –  релігійних, моральних,  етичних,  культурних 
тощо. При цьому норми права зберегли в собі властивості, 
притаманні всім соціальним нормам загалом [5, с. 128].
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1 Слід зауважити, що на відміну від інших структурних елементів системи ви-
борчого права України норми виборчого права (в контексті дослідження норми 
конституційного права) є одними із найбільш досліджених у сучасній україн-
ській юридичній науці. Так, тільки на дисертаційному рівні юридична природа 
норм  конституційного  права України  досліджувалася  в  останні  вісімнадцять 
років кілька разів.

На думку С. Князева, норми виборчого права є первин-
ним, мінімальним компонентом національного виборчого 
права, що зберігає всі його специфічні властивості та од-
ночасно  відображає  особливості  механізму  юридичного 
впливу виборчого права на поведінку учасників суспіль-
них  відносин  у  сфері  реалізації  конституційного  права 
громадян обирати та бути обраними до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування. Будучи різно-
видом правових норм  і володіючи загальними  їх власти-
востями, що  характеризують  їх  як  об’єктивно  зумовлені 
державно-захищені можливості суб’єктів суспільних від-
носин  (заходи  їх  соціальної  свободи),  норми  виборчого 
права відрізняються разом з тим притаманними тільки їм 
оригінальними ознаками [6, с. 128].

П. Недбайло визначає: «…норма – це не проста кон-
статація фактів,  не  судження про  ті  чи  інші  їх  ознаки,  а 
обов’язкове правило, веління, що завжди вимагає певних 
результатів,  настання  чи  ненастання  певних  наслідків. 
Норма  –  це  завжди  правило  належної  та  можливої  в  її 
межах  поведінки, що  зобов’язує,  забороняє,  дозволяє  ту 
чи іншу дію або вчинок за певних умов. Норма є імпера-
тив,  який постулює належний  зв’язок між людьми; вона 
зумовлена  загрозою  невигідних  наслідків  для  будь-кого, 
хто відступить від її вимог» [7, с. 73–74]. Такі властивості 
регулятора  суспільних  відносин  загалом  властиві  й  нор-
мам виборчого права.

З  огляду  на  безперечну  первинність  норми  виборчого 
права щодо  інших структурних елементів системи вибор-
чого права України, дослідження саме  їх сутності,  змісту, 
юридичних властивостей і особливостей побудови є своє-
рідним «ключем» до пізнання інститутів й інших складни-
ків системи виборчого права загалом1. [8–10]. Традиційною 
залишається й увага науковців до дослідження відповідної 
проблематики у загальній теорії права [5, с. 129].

Виявлення сутності та змісту норми виборчого права 
як первинного складового елементу системи однойменної 
підгалузі права передбачає детермінацію відповідної юри-
дичної категорії. При цьому йдеться не лише про визна-
чення поняття норми виборчого права, а й про наповнення 
його  належним  юридичним  змістом,  а  також  виявлення 
основних кваліфікуючих ознак досліджуваного складника 
системи виборчого права України.

Цілком  зрозуміло,  загальні  ознаки  норми  конститу-
ційного права дають уявлення про  її  загальну юридичну 
природу та дозволяють відрізнити її від інших соціальних 
норм – релігійних, моральних, культурних, етичних, кор-
поративних тощо [5, с. 130]. Натомість відмінність норм 
виборчого права України від норм конституційного права 
можна визначити через спеціальні, видові ознаки норм ви-
борчого права, тобто такі ознаки, що властиві лише нор-
мам виборчого права.

До  системи  загальних  ознак  норм  виборчого  права 
України слід віднести такі із них, як пріоритетність у на-
ціональній  правовій  системі;  установчий  характер;  пу-
блічно-політичний зміст; система суб’єктів нормотворен-
ня  та  нормозастосування;  безпосередність  дії;  найвища 
юридична сила, особлива джерельна база; специфічність 
структури;  посилена  за  рахунок  правового  захисту Кон-
ституції України; гарантованість; теоретико-методологіч-
на обґрунтованість [5, с. 130]. Спробуємо у найбільш за-
гальних рисах дати характеристику цих ознак.

1) Пріоритетність у національній правовій системі. 
Досліджувані норми взаємодіють з  іншими конституцій-
но-правовими  системами,  становлячи  тим  самим  осно-
ву  конституційного  права  як  галузі  права.  Остання  ж,  з 
огляду на предмет свого регулювання, системи суб’єктів, 

функціонального призначення в механізмі правового регу-
лювання, особливості системи джерел тощо, є стрижнем 
національної правової системи, її нормативною системо-
утворюючою основою.

2) Установчий характер. Більшість  норм  виборчого 
права України за своєю сутністю є установчими нормами. 
На це звертає свою увагу, наприклад, Д. Бєлов: «…частина 
норм виконує установчу функцію, закріплюючи ті суспіль-
ні відносини, які вже фактично існують, або, створюючи 
правові  передумови  для  появи  нових  суспільних  відно-
син, що назріли в суспільстві,  але не можуть виникнути 
та розвиватися, допоки для них не буде відповідної право-
вої бази, яка з прийняттям Основного закону і засновуєть-
ся» [4; 11]. Подібної думки й В. Федоренко: «Установчий 
характер норм зумовлюється не лише застосуванням у їх 
основі  однойменного  методу,  а  й  особливим  предметом 
правового  регулювання  цих  норм  та  конституційно-пра-
вовим статусом суб’єктів конституційного нормотворення 
та характером джерел, у яких втілюються ці норми, зокре-
ма, характером Конституції України, більшість норматив-
них положень якої мають установчий характер» [12, с. 88].

Отже, норми виборчого права України встановлюють 
загальні засади виборчої системи України, конституційно-
правовий статус суб’єктів виборчого процесу, принципи, 
інститути інших форм безпосередньої демократії, основи 
організації та діяльності виборчих комісій, конституційні 
засади  виборів  до  органів  державної  влади  та місцевого 
самоврядування тощо.

3) Норми виборчого права України подібні до від усіх 
інших галузевих норм конституційного права своїм зміс-
том. На нашу думку, їх спільним предметом правового ре-
гулювання є найважливіші суспільні відносини, пов’язані 
з  реалізацією  публічно-правової  влади  Українського  на-
роду, Української держави,  територіальних  громад  і  реа-
лізацією та  забезпеченням конституційних прав  і  свобод 
людини в першу чергу в політичній, а також інших сферах 
суспільного та державного ладу [12, с. 89]. Оскільки пред-
мету  конституційно-правового  регулювання  властивий 
переважно  публічно-правовий  характер,  а  об’єктом його 
впливу, поряд із правами людини, що становлять предмет 
регулювання всіх без винятку галузей національного пра-
ва, є значною мірою реалізація влади у суспільстві та дер-
жаві, то можна стверджувати, що нормам виборчого права 
як підгалузі конституційного права України властива така 
кваліфікуюча ознака, як їх публічно-політичний зміст.

4) Суб’єктами нормотворення у сфері виборчого права 
є  Український  народ,  Українська  держава,  територіальні 
громади. Так,  зокрема, якщо говорити про акти всеукра-
їнського референдуму, через які народ України  здійснює 
свої  правотворчі  (нормотворчі)  повноваження,  то  най-
частіше  їх предметом  є питання  конституційного  змісту, 
рідше – адміністративного і майже ніколи – фінансового, 
кримінального, цивільного, господарського та інших галу-
зей національного права [5, с. 131].

Слід  також  відзначити,  що  суб’єкти  нормотворення 
виборчого  права,  представлені,  в  основному  органами 
державної влади, що пояснюється в першу чергу значним 
переліком суб’єктів, на яких розповсюджується відповідні 
правові норми. В той час, як суб’єктами нормозастосуван-
ня у виборчому праві є практично всі суб’єкти правовідно-
син в нашій державі.

5) Більшість норм виборчого права є нормами прямої 
дії,  тобто  їхнє  практичне  застосування  (або  захист)  не 
потрібує  спеціальних юридичних  механізмів  [13].  Тобто 
у  безпосередній  практиці  норм  виборчого  права,  можна 
виділити принаймні два  головні  змістовні аспекти. З од-
ного  боку,  це  нормотворчість  і  нормозастосування,  які 
здійснюються  органами  державної  влади,  а  з  іншого  – 
формування  та  розвиток  якісно нового  типу правосвідо-
мості  та,  відповідно,  правової  культури  суспільства,  що 
повинні створити такий політико-правовий «фон», у яко-
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му нормотворчість та нормозастосування щодо виборчо-
го права набуватимуть найбільш ефективних форм. Саме 
цей другий аспект має виключно важливе значення, адже 
реальний  режим  конституційної  законності  виникатиме  
лише у процесі та за наслідками реалізації правових норм 
[11, с. 342].

6) Норми виборчого права України,  будучи відтворе-
ними  у  системі  чинного  конституційного  законодавства 
України,  мають  найвищу  юридичну  силу  щодо  інших 
норм  права.  Щоправда,  йдеться  не  про  всі  норми  кон-
ституційного права,  а лише ті  з них,  які об’єктивовані в 
Основному Законі. Стосовно них Конституція України в 
ч. 2 ст. 8 визначила найвищу юридичну силу. Її зміст по-
лягає в тому, що закони й  інші нормативно-правові акти 
ухвалюються на основі Основного Закону та мають відпо-
відати йому. Правовий захист Основного Закону здійсню-
ється  насамперед  Конституційним  Судом  України,  який 
є єдиним органом конституційної юстиції, що наділений 
виключними  повноваженнями  вирішувати  питання  про 
відповідність законів та інших правових актів Конституції 
України і дає офіційне тлумачення Конституції та законів 
України [12, с. 89].

7) Норми виборчого права України об’єктивуються не 
лише в Конституції та законах України, а й в інших дже-
релах права. Взаємодіючи між собою, вони тісно взаємо-
діють із системою джерел конституційного права України, 
під якою більшість вчених-конституціоналістів розуміють 
певну органічну систему, в основі якої лежить політична 
воля  та легітимні  інтереси основних суб’єктів конститу-
ційного  правотворення  –  Українського  народу,  Україн-
ської  держави,  територіальних  громад  України  й  інших 
перспективних  учасників  правотворчих  процесів.  Таким 
чином,  на  думку  В.  Цоклана,  система  сучасних  джерел 
конституційного  права  України  є  системою  різнопоряд-

кових, взаємодіючих і пов’язаних між собою ідеологічно-
правовими  (доктринальними),  предметними  і  структур-
но-функціональними  зв’язками  груп  джерел  відповідної 
галузі права, які втілюють і юридично закріплюють волю 
Українського  народу,  Української  держави,  територіаль-
них громад [14, с. 315].

8) Для норм конституційного права України властива 
специфічність їх внутрішньої побудови. Як влучно відзна-
чає  з  цього  приводу Д.  Бєлов,  «пізнання  структури  пра-
вової  норми  є  першим кроком до  виявлення  критеріїв  її 
диференціації» [4, с. 31]. Як відомо, з-поміж інших чинни-
ків, норми виборчого права різняться між собою як за осо-
бливостями внутрішньої побудови,  так  і  за юридичними 
властивостями їх структурних елементів.

Висновки. Таким чином,  до  системи  загальних  ознак 
норм виборчого права України віднести наступні: 1) пріори-
тетність у національній правовій системі; 2) установчий ха-
рактер; 3) публічно-політичний зміст; 4) система суб’єктів 
нормотворення  та  нормозастосування;  5)  безпосередність 
дії; 6) найвища юридична сила; 7) особлива джерельна база; 
8) специфічність структури; 9) гарантованість.

Норми  виборчого  права,  будучи  різновидом  консти-
туційно-правових  норм  і  володіючи  загальними  їх  влас-
тивостями,  відрізняються  притаманними  тільки  їм  ори-
гінальними  ознаками,  зокрема:  1)  специфіка,  зумовлена 
змістом предмету правового регулювання; 2) норми вибор-
чого права мають  яскраво виражений політичний харак-
тер; 3) специфічне коло адресатів норм виборчого права;  
4) норми виборчого права утворюють комплексну підга-
лузь  права,  що  об’єднує  державно-правові,  адміністра-
тивно-правові,  фінансово-правові,  кримінально-правові 
норми, а також норми ряду інших галузей національного 
права України;  5)  своєрідність  зовнішнього юридичного 
оформлення норм виборчого права.
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Стаття присвячена різним точкам зору на систему критеріїв визначення розміру відшкодування моральної шкоди. Окреслено про-
блемні питання врахування психологічних особоливостей потерпілого при визначені розміру компенсації за заподіяну шкоду. Спрогнозо-
вано ймовірні наслідки використання тих чи інших підходів до встановлення обсягу належної потерпілому компенсації.

Ключові слова: моральна шкода, немайнова шкода, компенсація, система критеріїв, психологічні особливості.

Статья посвящена различным точкам зрения на систему критериев определения размера возмещения морального вреда. Очерчены 
проблемные вопросы учета психологических особенностей потерпевшего при определении размера компенсации за причиненный вред. 
Спрогнозированы возможные последствия использования тех или иных подходов к установлению обьема надлежащей потерпевшему 
компенсации.

Ключевые слова: моральный вред, неимущественный вред, компенсация, система критериев, психологические особенности.

The article investigates different points of view on the system of criteria for determining the amount of compensation for moral damage. Out-
lined the problematic issues of accounting psychological characteristics of the victim when determining the amount of compensation for damages. 
Predict possible consequences of the use of various approaches to the establishment of volume adequate compensation to the victim.

Key words: moral damages, non-pecuniary damage, compensation system criteria, psychological characteristics.

РОЗДІЛ 3.
ЦиВІЛьНЕ ПРАВО І ЦиВІЛьНиЙ ПРОЦЕС; 

СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРиВАТНЕ ПРАВО

Акуальність теми. Серед найважливіших і найсклад-
ніших  наукових  і  практичних  питань,  які  розглядаються 
дослідниками  такого  способу  захисту цивільних прав  та 
інтересів, як відшкодування моральної шкоди, центральне 
місце, безперечно, посідає проблема конкретних критеріїв 
розміру належної потерпілому компенсації.

Аналіз наукових публікацій. Загальнотеоретичні  та 
практичні проблеми і питання, що виникають при визна-
чені розміру компенсації за заподіяну моральну шкоду, є 
досить актуальними, а тому вивчаються багатьма науков-
цями. Низка  таких вчених,  як Малеіна М.М., Отраднова 
О.О., Паліюк В.П., Рабінович П.М., Сіроткіна М.В. при-
вертають  увагу  до  широкого  кола  обставин,  які  можуть 
мати істотне значення для правильного вирішення відпо-
відних позовів. [4, с. 136-139; 5, с. 287-299; 6, с. 120-142; 
8, с. 94-111; 10].

Метою статті є формування узгодженого підходу до 
визначення  справедливого  розміру  відшкодування  мо-
ральної шкоди та відповідної системи критеріїв його вста-
новлення.

Виклад основного матеріалу. З огляду на законодавчі 
положення,  до  можливих  орієнтирів  визначення  розміру 
відшкодування  завданої  моральної  шкоди  у  найбільш  за-
гальному  плані  можна  віднести:  1)  загалом  усі  фактичні 
обставини порушення особистого немайнового блага кре-
дитора  (спосіб,  у  який  діяв  правопорушник,  тривалість 
протиправного  впливу  на  інтереси  потерпілого  тощо);  
2)  особливості  порушених  правовідносин,  що  визнача-
ються  певним  співвідношенням  фактичних  і  юридичних 
можливостей  сторін  та  специфікою об’єкта посягання;  3) 
сукупність  негативних  нематеріальних  змін,  які  відбува-
ються переважно у «внутрішньому світі» потерпілої фізич-
ної особи – її страждання, переживання, а також заподіяний 
індивідові фізичний біль; 4) вимушені зміни у приватному 

житті  потерпілої  людини;  5)  морально-правові  імперати-
ви добросовісності,  розумності й  справедливості,  у  світлі 
яких, зокрема, варто давати оцінку змісту суб’єктивної сто-
рони поведінки правопорушника і потерпілої особи.

Утім, на нашу думку, для адекватного та повного визна-
чення і систематизації критеріїв обсягу відповідальності у 
формі  відшкодування  моральної  шкоди  насамперед  слід 
орієнтуватися на такі суто об’єктивні чинники, врахуван-
ня яких первісно обґрунтовує виникнення суб’єктивного 
цивільного права на застосування зазначеного способу ци-
вільно-правового захисту, а згодом дозволяє конкретизува-
ти об’єкт і зміст нововиниклого деліктного зобов’язання: 
1) характеристика основних елементів порушених регуля-
тивних правовідносин – передусім їх об’єкта і суб’єктів;  
2) суто немайновий (нееквівалентний будь-якому майново-
му стягненню) зміст тих негативних немайнових наслідків 
правопорушення,  які хоча й підлягають компенсації,  але 
на засадах, відмінних від принципу повного відшкодуван-
ня, властивого відповідальності за завдання матеріальної 
шкоди; 3) природні відмінності між різними видами учас-
ників цивільних відносин – фізичними і юридичними осо-
бами,  публічно-правовими  утвореннями;  4)  особливості 
об’єктивної і суб’єктивної сторін поведінки правопоруш-
ника та їх передбачуваний вплив на немайнову сферу по-
терпілого; 5) правова суть (мета і функціональне призна-
чення)  відповідного  способу  захисту  цивільних  прав  та 
інтересів, яка полягає в утвердженні засад справедливості, 
розумності й добросовісності, запобіганні вчиненню пра-
вопорушень  і  мінімізації  спричинених  ними  негативних 
немайнових наслідків.

Ми  виходимо  з  того,  що  характер  вчиненого  право-
порушення визначається його об’єктом (порушеним осо-
бистим  немайновим  благом)  і  об’єктивною  стороною 
поведінки  правопорушника,  а  спеціальний  наголос  на 
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значимості  вини  правопорушника  дозволяє  підкреслити 
взаємозв’язок  між  ступенем  виявленої  ним  недобросо-
вісності, ймовірними наслідками вчиненого посягання та 
специфічним впливом запобіжної функції відшкодування 
моральної шкоди на особливості реалізації компенсацій-
ної функції  цього  заходу  цивільно-правової  відповідаль-
ності. Звичайно, функцію критеріїв розміру відповідаль-
ності правопорушника можуть відігравати і такі загальні 
чинники, що впливають на розмір цивільно-правової від-
повідальності  загалом,  як  зустрічна  вина  потерпілого  та 
майнове становище правопорушника – фізичної особи.

Враховуючи  вищевикладене,  спробуємо  деталізувати 
побудовану  на  вищезазначених  концептуальних  засадах 
систему  критеріїв  розміру  відповідальності  за  завдання 
моральної шкоди.

По-перше, у найбільш узагальненому вигляді під кри-
теріями  розміру  відшкодування  моральної  шкоди  варто 
розуміти  сукупність правових  і моральних приписів,  ха-
рактеристик певних осіб, їх правового статусу і поведінки, 
обставин справи та інших явищ об’єктивної дійсності, які 
або  істотною мірою  віддзеркалюють  ступінь  порушення 
вчиненим діянням імперативів справедливості, розумнос-
ті  й  добросовісності,  або  виявляють  здатність  визначати 
міру  компенсаційно-майнового  захисту  потерпілої  осо-
би,  необхідну  і  достатню  для  відновлення  переконанос-
ті  сторін  порушених  правовідносин,  а  також  усіх  інших 
суб’єктів цивільного права у ключовій ролі згаданих мо-
рально-правових засад у організації життєдіяльності сус-
пільства.

По-друге, серед критеріїв розміру належної потерпіло-
му компенсації за завдану йому моральну шкоди доціль-
но виділити групи чинників, що характеризують ступінь 
порушення  основних  моральних  цінностей  суспільства, 
об’єкт протиправного посягання, поведінку правопоруш-
ника, як причину виникнення моральної шкоди, та пове-
дінку потерпілого, якщо вона сприяла виникненню шкоди 
чи  збільшенню  її  розміру,  форми  втілення  завданих  по-
терпілому особистих немайнових втрат (результат право-
порушення), а крім того, незалежні від поведінки сторін 
об’єктивні обставини справи, що позначилися на  індиві-
дуальному вияві й обсязі завданої моральної шкоди або в 
силу інших причин мають бути враховані безпосередньо з 
міркувань справедливості.

По-третє,  тривалість  порушення  особистих  немай-
нових прав та  інтересів потерпілого  (час до припинення 
правопорушення,  наслідки  якого  мають  триваючий  чи 
пролонгований  характер  –  як  правило,  при  завданні  мо-
ральної  шкоди  внаслідок  порушення  публічно-правових 
прав особи) має розглядатися як чинник, що істотною мі-
рою впливає на стан потерпілої особи та зумовлює необ-
хідність  збільшення  розміру  відповідальності  за  завдані 
їй немайнові  втрати. Водночас часовий чинник  зазвичай 
не може розглядатися як критерій зменшення розміру від-
шкодування моральної шкоди, оскільки компенсація при-
суджується  за  страждання,  пережиті  у  певний  часовий 
проміжок, а не лишень ті, що мають місце (тривають, ви-
никли згодом) на час вирішення справи у суді; 

По-четверте, справедливість є як вирішальним, так і 
інтегральним критерієм для визначення належного роз-
міру  компенсації  за  заподіяні  потерпілому  немайнові 
втрати. Зазначена ознака, серед іншого, сама по собі пе-
редбачає  повне  урахування міркувань  розумності  й  до-
бросовісності.

По-п’яте,  законодавець  і  судова  практика  мають  зва-
жати на природні відмінності фізичних і юридичних осіб. 
Відповідно, спеціальними критеріями визначення розміру 
компенсації за немайнову шкоду, завдану юридичній осо-
бі,  слід  вважати:  сферу  діяльності  і  публічно-правовий 
статус  правопорушника;  тривалість  вимушеного  стану 
невизначеності щодо продовження вияву негативних  (не 
тільки  немайнових,  а  й  майнових)  наслідків  вчиненого 

правопорушення; характер впливу вчиненого правопору-
шення  на:  стабільність  подальшої  діяльності  потерпілої 
юридичної  особи;  фізичний  і  душевний  стан  фізичних 
осіб, які становлять людській субстрат відповідної органі-
зації (насамперед тих, що входять до органів волевиявлен-
ня потерпілої юридичної особи у цивільно-правових від-
носинах або від яких істотною мірою залежить успішність 
функціонування цієї організації).

У  контексті  пошуку  шляхів  до  вирішення  пробле-
ми встановлення  справедливого розміру відшкодування 
моральної  шкоди  частина  вчених  і  юристів-практиків 
демонструють  прагнення  утвердити  виразно  психоло-
гічне трактування суті немайнових втрат особи, а також 
дедалі ширше  залучати  спеціалістів  у  галузі  психології 
для надання експертних висновків  і пояснень щодо різ-
них аспектів завданої моральної шкоди та її компенсації  
[1; 11, с. 201-224].

У правовій науці та у підходах вчених – представників 
окремих  суміжних  наукових  спеціальностей  (юридичної 
психології  та  судової  психіатрії)  намітилися  три  вихідні 
позиції, що визначають те чи  інше ставлення до можли-
вості  залучення спеціальних неюридичних  знань для ці-
лей  встановлення  розміру  належного  потерпілій  особі 
відшкодування моральної шкоди. Відповідно, може йтися:  
1) про трактування моральної шкоди ледь не як суто пси-
хічного  явища,  що  зазвичай  передбачає  обов’язковість 
проведення судово-психологічних експертиз, на які, влас-
не, і покладається завдання встановлення факту заподіян-
ня моральної шкоди, її характеру та глибини, а подекуди – 
і орієнтовного розміру належної потерпілому компенсації; 
2) можливість  залучення  відповідних  експертних  висно-
вків як у певному розумінні факультативних засобів дока-
зування, що можуть бути використані судом для додатко-
вого мотивування прийнятого рішення, однак у більшості 
випадків не впливають на його зміст визначальним чином; 
3) заперечення самостійного юридичного значення спеці-
ально-психологічного підґрунтя моральної шкоди.

Таке  розмаїття  думок  спонукає  до  наукового  аналізу 
виявлених нами тенденцій у науці і практиці – з кінцевою 
метою  вироблення  певних  пропозицій  і  рекомендацій, 
на  які  могли  б  орієнтуватися  суди  при  здійсненні  судо-
чинства.  При  цьому  не  варто  забувати,  що  йдеться  про 
вирішення  суто юридичного,  або,  принаймні,  морально-
правового, завдання, яке постає насамперед перед законо-
давцем, правовою наукою, практикою правозастосування 
і розв’язання якого не може бути перекладено на фахівців 
з неюридичних спеціальностей. У зв’язку з цим варто до-
слухатися  до  слушної  думки В.Б. Первомайського,  який 
наголошує:  «Оскільки  знаходяться  психіатри  і  психоло-
ги,  які  намагаються  відповідати  на  питання  щодо  суми 
компенсації  завданої  моральної  шкоди,  цю  проблему  не 
можна обійти мовчанням. Вже її назва (вочевидь йдеться 
про немайнову шкоду) містить у собі суперечність. Част-
ка «не» вказує на контрадикторність, взаємовиключність 
понять «матеріальна» і «нематеріальна» шкода. Звідси ви-
пливає, що нематеріальною шкодою може вважатися лише 
така шкода, яка не має іманентно притаманного їй матері-
ального змісту. Тому будь-які пропозиції щодо матеріаль-
ного вираження нематеріальної шкоди можуть базуватися 
тільки на  домовленості,  тобто  за  своєю  суттю  є  конвен-
ційними.  Зазначене,  своєю  чергою,  виключає  наявність 
наукових критеріїв матеріального вираження нематеріаль-
ної шкоди. Відповідно,  питання про це  не  є  експертним 
питанням.  Відповідь  на  нього  експертів  –  психолога  чи 
психіатра  –  є  виходом  за межі  компетенції,  оскільки  за-
собами психології і психіатрії вирішити його неможливо. 
Жодна з цих наук не має критеріїв матеріального виражен-
ня ідеального явища. Тому слід вважати, що питання ма-
теріального еквівалента нематеріальної шкоди (з його мі-
німальним і максимальним розміром) має бути вирішене 
законодавцем» [7].
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Прагнення надати моральній шкоді виразного «психо-
логічного» забарвлення вочевидь суперечить доволі при-
родному,  на  нашу думку,  переконанню багатьох юристів 
щодо  провідної  ролі  судової  практики  у  встановленні 
прийнятних критеріїв  визначення  справедливих розмірів 
компенсацій, що мають присуджуватися суб’єктам пору-
шених особистих немайнових прав [3].

Принагідно  зауважимо,  що  використання  подекуди  
(у науковій літературі, судовій практиці тощо) для характе-
ристики завданих потерпілій особі немайнових втрат тих 
або інших словесних зворотів, похідних від слів на кшталт 
«психологічний», також зовсім не обов’язково випливає із 
скільки-небудь певного переконання у існуванні нагальної 
потреби у зверненні до здобутків відповідної галузі знань.

Звичайно,  проведення  судово-психіатричних  та  судо-
во-психологічних експертиз у багатьох ситуаціях  є неза-
мінним джерелом здобуття фактичних даних про юридич-
но значимі факти – але зазначені дослідження покликані 
вирішувати  свої,  специфічні,  завдання  [2],  не можна пе-
рекладати на них функцію морально-правової кваліфіка-
ції виявлених обставин та визначення розміру майнового 
стягнення, що покладається на відповідача.

Водночас про страждання та переживання потерпілого 
у більшості випадків дано судити не лишень представни-
кам якихось наперед визначених професій.

Виразну юридичну окремішність, виняткову самостій-
ність  загальновживаних у правовій  сфері  оцінок,  у  яких 
використовується  начебто  «психологічна»  термінологія, 
ілюструють мотиви, якими керувався Європейський суд з 
прав людини у своєму рішенні від 28.07.1999 р. у справі 
«Селмуні проти Франції»: «Суд постановив, що всі тілес-
ні ушкодження, зафіксовані в медичних висновках, і заяви 
пана  Селмуні  стосовно  нелюдського  поводження,  якого 
він  зазнав під  час перебування під  вартою у поліції,  до-
водять факт фізичних та – без сумніву (незважаючи на від-
сутність висновку психолога стосовно стану пана Селмуні 
після зазначених подій) – психічних страждань. Причому 
катуванню  заявника  було  піддано  умисне  для  того, щоб 
змусити його зізнатися в злочині, в якому його підозрю-
вали.  ... Дії, на які  скаржиться  заявник, були спрямовані 
на  те, щоб  викликати  в  нього  почуття  страху  та  власної 
нікчемності,  зрештою,  щоб  принизити  його  і,  можливо, 
зламати фізично й морально. Суд постановив, що справа 
дає  достатньо  серйозних  підстав  для  того, щоб  зробити 
висновок про нелюдське і таке, що принижує людську гід-
ність,  поводження  із  затриманим»  [9]. Отже,  відсутність 
висновку спеціаліста-психолога жодним чином не завади-
ла Судові сформувати адекватне уявлення як про психічні 
страждання  заявника,  так  і  про  характер  протиправного 
умислу представників влади держави-відповідача.

Іншими словами, спираючись на численні докази не-
людського поводження із заявником, Європейський суд з 
прав людини мав достатні підстави для того, щоб цілком 
самостійно дійти висновку щодо характеру тих шкідливих 
наслідків,  які неминуче мали б  виникнути у немайновій 
сфері потерпілого – йдеться і про надзвичайне принижен-
ня,  і  про  значний фізичний  біль,  яких  зазнала  ця  особа. 
Екстраполюючи  зазначене  на  вимоги  ст.  23 ЦК України 
щодо врахування  глибини фізичних  та душевних  страж-
дань  при  визначенні  розміру  відшкодування  за  завдану 
моральну  шкоду,  можна  з  упевненістю  стверджувати  – 
встановлення цього критерію, як засвідчив ЄСПЛ, також є 
суто юридичним завданням.

Принагідно  зауважимо, що,  вдаючись до оцінки кон-
кретних «психологічних» наслідків порушення прав люди-
ни, судді ЄСПЛ, як правило, керуються не психологічни-
ми методиками, а звичайним здоровим глуздом, розумним 
передбаченням щодо спричинення певного різновиду не-
майнової шкоди тими чи іншими протиправними діями.

Нарешті, варто брати до уваги, що на відміну від, на-
приклад, законодавства Російської Федерації, цивільне за-

конодавство України прямо не зобов’язує суд при визна-
ченні  розміру  відшкодування  завданої  моральної  шкоди 
зважати також і на індивідуальні особливості потерпілого, 
зокрема  психологічні.  Більше  того,  гіпотетичне  запрова-
дження такого роду орієнтиру на нормативно-правовому 
рівні не можна було б вважати достатньо обґрунтованим 
з огляду на: а) граничну розпливчастість вжитого форму-
лювання –  адже незрозуміло:  якого плану характеристи-
ки потерпілої особи мають бути враховані судом, чи по-
трібно при їх визначенні керуватися певними заздалегідь 
окресленими  критеріями  (медичними,  демографічними, 
професійними,  психологічними,  моральними  тощо),  яке 
співвідношення правової ваги кожного з них та як всі ці 
«індивідуальні особливості» разом співвідносяться зі спе-
ціально виділеним у законі чинником інших обставин, що 
мають істотне значення; чим зумовлені певні психологіч-
ні  особливості  кредитора  і  яке  правове  значення  мають 
причини їх виникнення, чи немає серед них таких, що за-
свідчують попередню вину потерпілої особи або мораль-
но  засуджуване  спрямування  цієї  особистості.  Заразом 
як  самостійну  проблему  можна  виокремити  складність 
виявлення  та  нейтралізації  впливу негативних  з  погляду 
суспільної  моралі  рис  потерпілого  на  конкретну  ситуа-
цію вчинення правопорушення та її наслідки, а так само 
на висновки експертизи, надто у разі попереднього озна-
йомлення заінтересованих осіб з методиками проведення 
відповідних досліджень; б) відсутність зв’язку з юридич-
ними аспектами встановлення фактичної підстави та умов 
застосування  цивільно-правової  відповідальності  (пере-
дусім маємо на увазі нівелювання вирішального правово-
го значення особистого немайнового права (блага), на яке 
вчинено посягання, та вини правопорушника).

Висновки. Таким чином, під критеріями розміру від-
шкодування моральної шкоди  варто  розуміти  сукупність 
правових  і  моральних  приписів,  характеристик  певних 
осіб,  їхнього  правового  статусу  і  поведінки,  обставин 
справи  та  інших  явищ об’єктивної  дійсності,  які  або  іс-
тотною  мірою  віддзеркалюють  ступінь  порушення  вчи-
неним діянням імперативів справедливості, розумності й 
добросовісності, або виявляють здатність визначати міру 
компенсаційно-майнового  захисту  потерпілої  особи,  не-
обхідну і достатню для відновлення переконаності сторін 
порушених правовідносин,  а  також усіх  інших  суб’єктів 
цивільного  права  у  ключовій  ролі  згаданих  морально-
правових засад у організації життєдіяльності суспільства. 
Відповідно, йдеться про оцінку крізь призму засад спра-
ведливості, розумності й добросовісності насамперед та-
ких об’єктивованих назовні чинників, як: а) суспільна зна-
чимість особистого немайнового блага, яке стало об’єктом 
протиправного посягання, та істотність завданих потерпі-
лому втрат; б) ознаки об’єктивної і суб’єктивної сторони 
поведінки правопорушника; в) індивідуальні особливості 
потерпілого,  які  мав  усвідомлювати  правопорушник  або 
врахування яких має виняткове значення для утверджен-
ня в суспільстві  ідеалу справедливості;  г) юридична або 
фактична  нерівність  становища  сторін,  підвищена  враз-
ливість  однієї  із  них  або  посідання  певною  стороною 
особливого  правового  статусу,  що  визначає  відмінні  від 
звичайних  межі  правомірного  втручання  у  особисту  не-
майнову сферу потерпілого; д) добровільне вжиття право-
порушником або іншою особою, яка відповідає за завдану 
шкоду, розумних заходів, спрямованих на усунення чи іс-
тотне  ослаблення  вияву  негативних  наслідків  вчиненого 
правопорушення; є) загальні критерії коригування розмі-
ру деліктної відповідальності, до яких належать зустрічна 
вина потерпілого у виникненні або збільшенні обсягу за-
вданої шкоди, а також врахування майнового стану борж-
ника – фізичної особи.

До  критеріїв  визначення  розміру  відшкодування  за-
вданої моральної шкоди можна  віднести  лише  такі фак-
тичні  обставини  порушення  суб’єктивного  цивільного 
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права кредитора, які  здатні  істотним чином вплинути на 
передбачуваний  вияв  завданих  потерпілому  немайнових 
втрат  та  ступінь  ураження  засад  справедливості,  розум-
ності й добросовісності як спеціальних об’єктів цивільно-

правового  захисту.  Водночас  характер  правопорушення 
і  справедливість  є  необхідними  і мінімально  достатніми 
критеріями для визначення розміру відповідальності за за-
вдання моральної шкоди.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Андрієнко О.В. Психологічний зміст компенсації моральної шкоди в нормотворчій та правозастосовчій діяльності : автореф. дис. …  

на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 / О.В. Андрієнко ; Академія управління Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни. – К., 2009. – 17 с.

2. Илейко В.Р. Виды судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе / В.Р. Илейко // Таврический журнал психиа-
трии. – 2003. – № 1. – Т. 7. – С. 37-40.

3. Клименко Я.О. Цивільний позов як одна із форм забезпечення слідчим відшкодування шкоди, завданої злочином : автореф. дис. 
… на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Я.О. Клименко ; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 
2003. – 18 с.

4. Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве : учеб. и практ. пособ. / М.Н. Малеина – М. : БЕК, 1995. – 260 с.
5. Отраднова О.О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань : монографія /  

О.О. Отраднова. – К. : Юрінком Інтер. – 2014. – 328 с.
6. Палиюк В.П. Возмещение морального (неимущественного) вреда : монографія. – 2-е изд., испр. и доп. – К. : Право, 2000. – 272 с.
7. Первомайский В.Б. Судебная экспертиза по делам о причинении морального вреда / В.Б. Первомайский // Архів психіатрії. – 

2002. – № 1. – С. 50-57.
8. Рабінович П.М. Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти) / П.М. Рабінович, О.В. Грищук // 

Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України. Серія 
I. Дослідження та реферати. Вип. 9. – Львів : Світ, 2006. – 140 с. 

9. Рішення Європейського суду з прав людини від 28.07.1999 р. у справі «Селмуні проти Франції» [Електронний ресурс] // Практика 
Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – № 3. – Режим доступу : Інформаційно-правова система «Законодавство».

10. Сіроткіна М.В. Право на компенсацію моральної шкоди у кримінальному процесі України / М.В. Сіроткіна // Цивільний позов, мо-
ральна шкода та її компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика : наук.-практ. посіб. / Л.Л. Нескороджена, 
С.В. Щербак, М.В. Сіроткіна. – К. : КНТ, 2008. – С. 345-375.

11. Сліпченко О.І. Докази та доказування в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : монографія / О.І. Сліпченко, 
В.А. Кройтор. – К. : Паливода А.В., 2012. – 244 с.

УДК 347.7

ПРОБЛЕМА ПОРУШЕННЯ ПРАВиЛ ДОТРиМАННЯ ТиШІ  
ЗАКЛАДАМи РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

PrOBLEM Of VIOLATION Of ThE ruLES fOr KEEP  
QuIET By ThE ENTErPrISES Of rESTAurANT ECONOMy

Блонська В.Д.,
студентка VІ курсу юридичного факультету

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Марченко О.В.,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного,
господарського та трудового права

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Стаття присвячена висвітленню проблеми порушення правил дотримання тиші ресторанами, кафе та іншими закладами ресто-
ранного господарства. Автори наводять положення щодо необхідності зміни підходу до визначення відповідальності вищезазначених 
закладів за подібні порушення законодавства. У статті також надається аналіз законодавства у зазначеній сфері.

Ключові слова: відповідальність, заклади ресторанного господарства, організація дозвілля, правила дотримання тиші, шум.
 
Статья посвящена освещению проблемы нарушения правил соблюдения тишины ресторанами, кафе и другими заведениями ресто-

ранного хозяйства. Авторы приводят положения относительно необходимости изменения подхода к определению ответственности выше-
указанных заведений за подобные нарушения законодательства. В статье также приводится анализ законодательства в указанной сфере.

Ключевые слова: ответственность, заведения ресторанного хозяйства, организация досуга, правила соблюдения тишины, шум.

This article is devoted to throw light on the problem of violation of the Rules for keeping quiet by the restaurants, café and others enterprises 
of restaurant economy. Authors give regulations about necessity of changing approach to their responsibility for such law breakings. The article 
also makes an analysis of the legislation in mentioned sphere.

Key words: responsibility, enterprises of restaurant economy, leisure, rules for keep quiet, noise.

Постановка проблеми.  Заклади  ресторанного  гос-
подарства  покликані  забезпечити  одну  із  головних  біо-
логічних  потреб  кожної  людини  –  потребу  у  здоровому 
харчуванні. Також різноманітні кафе і ресторани надають 
можливість пересічним громадянам організувати свій від-

починок, насолодитися приємною атмосферою, музикою, 
вишуканими стравами та напоями. Проте заклади ресто-
ранного  господарства  не  завжди  приносять  оточуючим 
лише позитивні емоції, а навпаки, стають причинами су-
перечок, які досить часто переростають у судові спори.
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Однією із поширених причин конфліктів між власни-
ками закладу ресторанного господарства та мешканцями 
оточуючих будинків є високий рівень шуму при роботі та 
використанні музичного супроводу у зазначених закладах.

Актуальність теми дослідження. На  сьогоднішній 
день  мережі  закладів  ресторанного  господарства  дедалі 
швидше поширюються по всьому світу та мають неабиякий 
попит. Україна має достатню правову базу для регулюван-
ня сфери ресторанного господарства, проте це не зменшує 
кількість судових процесів, у яких відповідачем є ресторан, 
кафе, бар та інші подібні суб’єкти господарювання. Однією 
із  проблем,  яка  найбільше  непокоїть  громадян,  особливо 
мешканців  багатоквартирних  будинків,  є  гучна  музика  у 
нічний час, яка лунає від закладів ресторанного господар-
ства, а тому важливим є розв’язання проблеми порушення 
цими закладами правил дотримання тиші.

У  науковій  літературі  даній  проблемі  приділяється 
багато  уваги.  Серед  науковців  та  практиків,  які  присвя-
тили  свої праці питанням організації  та  діяльності  закла-
дів  ресторанного  господарства,  можна  окремо  зазначити 
таких, як О. Величко, Н. Ганич, О. Давидова, О. Гаталяк,  
М. Мальська, Д. Пшеничнюк, І. Сєрова, М. Чорний та інші.

Об’єктом  дослідження  виступають  правовідносини  у 
сфері ресторанного господарства. Предметом досліджен-
ня  є  діяльність  закладів  ресторанного  господарства  та 
проблема порушення ними правил дотримання тиші.

Метою статті  є дослідження правового регулювання 
додержання закладами ресторанного господарства правил 
тиші  та  необхідності  удосконалення  законодавства  у  да-
ному питанні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відпо-
відно  до ДСТУ 4281:2004  (Заклади  ресторанного  госпо-
дарства. Класифікація) під закладом ресторанного госпо-
дарства  розуміють  організаційно-структурну  одиницю  у 
сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробни-
чо-торговельну  діяльність:  виробляє  і  (або)  доготовляє, 
продає  і  організує  споживання  продукції  власного  ви-
робництва і закупних товарів, може організувати дозвілля 
споживачів [1].

Організація  дозвілля  в  закладах  ресторанного  госпо-
дарства  включає  у  себе  музичне  обслуговування,  розва-
жальні  шоу-програми.  Музичне  обслуговування  відвід-
увачів, залежно від виду закладу, може здійснюватися за 
допомогою  «живої»  музики  (з  використанням  музичних 
інструментів, професійних співаків), музичних автоматів, 
відео– та аудіоапаратури, караоке тощо [2, с. 226-227].

Усі вищезазначені способи організації дозвілля відвід-
увачів кафе та ресторанів можуть сприяти зростанню по-
питу серед громадян та одночасно стати перешкодою у по-
дальшій діяльності закладу через низку судових процесів.

Послуги,  які  надаються  ресторанами  та  барами,  й 
умови  їх  надання  повинні  бути  безпечними  для  життя, 
здоров’я  споживачів,  забезпечувати  схоронність  їхнього 
майна  та  навколишнього  середовища.  Саме  тому  зазна-
ченими  підприємствами  повинні  забезпечуватися  певні 
вимоги  безпеки. Однією  із  них  є  відповідність  умов  об-
слуговування під час надання послуг вимогам діючої нор-
мативної документації  за рівнем шуму, вібрації,  освітле-
ності, стану мікроклімату, архітектурно-планувальним та 
конструктивним рішенням, показникам електро-, пожежо- 
та вибухобезпеки [3, с. 38].

Досить  часто  гучна  музика  дошкуляє  мешканцям 
нижніх  поверхів  багатоквартирних  будинків,  в  яких  на 
цокольному чи першому поверхах розміщено заклади рес-
торанного господарства. В Україні сформована достатньо 
широка правова  база щодо дотримання належного  рівня 
шуму, проте вона має певні недоліки.

Одним із основних нормативно-правових актів у сфе-
рі  регулювання  рівня шуму  в  діяльності  закладів  ресто-
ранного  господарства  є  Закон України  «Про  забезпечен-
ня санітарного та епідемічного благополуччя населення»  

№ 4004-ХІІ від 24.02.1994 року (далі – Закон № 4004-ХІІ). 
Відповідно до ст. 24 Закону № 4004-ХІІ серед обов’язків 
органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  самовряду-
вання, підприємств, установ, організацій та громадян при 
здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернен-
ня і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення 
шуму,  неіонізуючих  випромінювань  та  інших  фізичних 
факторів виділено обов’язок вживати заходів щодо недо-
пущення  впродовж  доби  перевищень  рівнів шуму,  вста-
новлених  санітарними нормами, на  захищених об’єктах, 
серед яких виділяють жилі будинки і прибудинкові тери-
торії, парки і сквери, лікувальні заклади та заклади освіти, 
готелі, гуртожитки, розташовані в межах населених пунк-
тів  заклади  громадського харчування,  інші будівлі  і  спо-
руди, у яких перебувають люди [4, ст. 24].

Законом №  4004-ХІІ  чітко  встановлено, що  з  22  до  8 
години на таких об’єктах забороняються гучний спів і ви-
гуки,  користування  звуковідтворювальною  апаратурою  та 
іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, 
феєрверків, використання піротехнічних засобів [4, ст. 24].

Згідно  із  Законом  №  4004-ХІІ  на  сільські,  селищні, 
міські  ради  покладено  обов’язок  затверджувати  правила 
дотримання тиші в населених пунктах і громадських міс-
цях. Наприклад, такі правила включені у Правила благоу-
строю міста Києва, затверджені Рішенням Київської місь-
кою ради ІІ сесії VI скликання № 1051/1051 від 25.12.2008 
року  (Розділ  ХІ),  Правила  благоустрою  території  міста 
Дніпропетровська,  затверджені  Рішенням Дніпропетров-
ської  міської  ради VI  скликання №  44/43  від  27.11.2013 
року (Розділ 13) [5; 6]. Зазначені правила існують і в інших 
населених пунктах та загалом повторюють вимоги Закону 
№ 4004-ХІІ. Наприклад, у Правилах Дніпропетровська за-
значено, що на захищених об’єктах заборонено включати 
звуковідтворювальну апаратуру на балконах, ґанках, біля 
входів  до  підприємств  торгівлі,  послуг  та  ресторанного 
бізнесу;  гучно  співати,  включати  звуковідтворювальну 
апаратуру,  здійснювати  музичне  обслуговування  на  від-
критих майданчиках у нічний час  (з 22.00 до 8.00). Далі 
у Правилах зазначено, що заклади культури, громадського 
харчування, торгівлі, побутового обслуговування тощо по-
винні обмежувати роботу звуковідтворювальної апаратури 
часом з 9.00 до 23.00 та дотримуватися таких рівнів шуму, 
щоб у прилеглих будівлях і приміщеннях він становив не 
більше 40дБ у денний час і 30 дБ у нічний час [6, с. 52].

Ці  норми  дають  різне  тлумачення,  адже  одні  із  них 
забороняють  використовувати  звуковідтворювальну  апа-
ратуру, співати тощо взагалі, а інші передбачають те, що 
необхідно обмежувати рівень шуму до визначеного зако-
нодавством рівня.  Зокрема,  у  самому Законі № 4004-ХІІ 
(ст.  24)  зазначено,  що  шум  на  захищених  об’єктах  при 
здійсненні  будь-яких  видів  діяльності  не  повинен  пере-
вищувати рівнів, установлених санітарними нормами для 
відповідного часу доби. Проте надалі у Законі № 4004-ХІІ 
зазначається, що  у  нічний  час,  із  22  до  8  години,  на  за-
хищених об’єктах взагалі заборонено гучний спів, корис-
тування звуковідтворювальною апаратурою тощо (ст. 24) 
[4, ст. 24].

Варто зазначити, що робота звуковідтворювальної апа-
ратури (наприклад, радіоприймача) може здійснюватися у 
межах допустимого рівня шуму.

При виявленні порушення правил дотримання тиші за-
кладами  громадського  харчування  громадяни  звертають-
ся до правоохоронних органів для того, щоб працівником 
цього органу було здійснено документування фактів пору-
шення тиші  (тобто складено відповідний протокол). Цей 
протокол може  використовуватися  як  доказ  у  подальшо-
му  судовому процесі. Проте  варто  пам’ятати, що  право-
охоронні органи не можуть самостійно визначити рівень 
шуму. У зазначеному випадку вони будуть керуватися нор-
мою, яка забороняє шум взагалі. Але заклад ресторанного 
господарства може і не перевищувати допустимий рівень 
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шуму, що може засвідчити лише працівник санітарно-епі-
деміологічної служби. Саме для забезпечення прав як за-
кладів  ресторанного  господарства,  так  і  мешканців  при-
леглих будинків необхідно привести норми законодавства 
у  відповідність  та  залишити  лише  одне  із  положень. На 
думку авторів, необхідно залишити лише норму, відповід-
но до якої у нічний час, із 22 до 8 години, на захищених 
об’єктах  взагалі  заборонено  гучний  спів,  користування 
звуковідтворювальною апаратурою тощо.

Порушення встановлених правилами дотримання тиші 
та чинним законодавством вимог у даній сфері тягне за со-
бою адміністративну відповідальність (ст. ст. 152, 182 Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення). Так, 
порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 
благоустрою населених пунктів, правил благоустрою те-
риторій  населених  пунктів  громадянами  –  суб’єктами 
підприємницької  діяльності  тягне  за  собою  накладення 
штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян [7, ст. 152]. Порушення вимог законодавчих 
та  інших нормативно-правових актів щодо захисту насе-
лення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання 
тиші в населених пунктах  і громадських місцях тягне за 
собою попередження або накладення штрафу на посадо-
вих осіб та  громадян – суб’єктів підприємницької діяль-
ності  від  15  до  30 неоподатковуваних мінімумів  доходів 
громадян [7, ст. 182].

На нашу думку, таке покарання не є співвідносним зі 
шкодою, яка завдається населенню. Тим більше що пору-
шення  допустимого  рівня шуму  у  нічний  час можна  зу-
стріти  майже  у  всіх  закладах  громадського  харчування. 
Реальна можливість суб’єкта підприємницької діяльності 
«заплатити»  за  скоєне  правопорушення  лише  поперед-
женням зводить нанівець можливість звичайних громадян 
реалізувати  своє  законне  право  на  безпечне  для життя  і 
здоров’я довкілля, передбачене ст. 50 Конституції України 
[8, ст. 50].

Одним із можливих шляхів протидії порушенням пра-
вил дотримання тиші може стати встановлення більш су-
ворої відповідальності шляхом збільшення розміру штра-
фів, виключення такого виду покарання, як попередження. 
Розуміння керівництвом  закладу ресторанного  господар-
ства того, що покарання буде застосоване і заклад понесе 
значні збитки, може вплинути на свідомість працівників.

Законодавцем не приділена увага відшкодуванню шко-
ди,  яка  завдається  здоров’ю  громадян,  хоча  виходячи  із 
аналізу судової практики непоодинокими є вимоги меш-
канців будинків про відшкодування моральної шкоди. На-
приклад, Рішенням Кіровського районного суду м. Дніпро-
петровська від 19.12.2012 року у справі № 0418/5356/2012 
було заборонено фізичній особі – підприємцю ОСОБА_7 
та  Приватному  підприємству  «Валекса»  експлуатацію 
приміщення АДРЕСА_1 загальною площею 176.9 кв.м як 
закладу громадського харчування до виконання власником 
та/або  орендарем  зазначеного  закладу  вимог  законодав-
ства, що регулює діяльність закладів громадського харчу-
вання. Також було стягнуто з фізичної особи – підприємця 
ОСОБА_4 на користь позивача у рахунок відшкодування 
моральної шкоди 5 000 грн; стягнуто з Приватного підпри-
ємства «Валекса» на користь позивача у рахунок відшко-
дування моральної шкоди 5 000 грн [9]. Зазначене рішення 
без  змін  було  залишено  Апеляційним  судом  Дніпропе-
тровської області Ухвалою від 04.03.2013 року у справі № 
2/0418/2271/12 [10].

Іншим прикладом судової практики є Рішення Хустсько-
го районного суду Закарпатської області від 08.10.2013 року 
у справі № 309/2708/13-ц. Головною причиною подання по-
зовної заяви по зазначеній справі стало те, що рівень шуму 
від роботи закладу ресторанного господарства перевищував 
допустимі санітарні норми. Рішенням суду було заборонено 
ОСОБА_2, ОСОБА_3 здійснювати експлуатацію ресторану 
з проведенням заходів, що супроводжуються гучним співом 
та викриками, користування звуковідтворювальною апара-
турою та іншими джерелами побутового шуму, проведення 
салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів у 
період з 22 до 8 години. Було вирішено стягнути солідарно 
з ОСОБА_2, ОСОБА_3 на користь позивача у рахунок від-
шкодування моральної шкоди 2 000 гривень [11].

Тобто питання стягнення моральної шкоди громадянам 
від надто  гучної музики у  закладах ресторанного  госпо-
дарства є досить гострим сьогодні. У Цивільному кодексі 
України визначено лише загальний порядок відшкодуван-
ня шкоди внаслідок порушення особистого немайнового 
права фізичної особи, яким є право на безпечне для жит-
тя  і  здоров’я  довкілля,  адже  високий  рівень шуму може 
призвести до ушкодження здоров’я особи. Зокрема, у ст. 
273 зазначено, що юридичні особи,  їх працівники, окре-
мі фізичні особи, професійні обов’язки яких стосуються 
особистих  немайнових  прав  фізичної  особи,  зобов’язані 
утримуватися від дій, якими ці права можуть бути пору-
шені. Діяльність фізичних та юридичних осіб не може по-
рушувати особисті немайнові права. Також відповідно до 
ст. 280 майнова (або) моральна шкода, спричинена фізич-
ній особі внаслідок порушення її особистого немайнового 
права, підлягає відшкодуванню [12, ст. ст. 273, 280].

На  думку  авторів,  необхідно  буде  доповнити  статтю 
1195 Цивільного  кодексу України  пунктом  п’ять  у  такій 
редакції: «Фізична або юридична особа, яка завдала ушко-
дження  здоров’ю  фізичної  особи  внаслідок  порушення 
правил тиші, зобов’язана відшкодувати їй моральну шко-
ду за наявності документального підтвердження зазначе-
ного факту працівником правоохоронного органу».

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна зро-
бити висновок, що діяльність закладів ресторанного госпо-
дарства може мати як позитивні,  так  і негативні наслідки 
для споживачів та пересічних громадян. Однією із найбільш 
розповсюджених причин суперечок між суб’єктами госпо-
дарювання та мешканцями сусідніх будинків є порушення 
правил  тиші  цими  суб’єктами.  Головним  фактором,  який 
призводить до непоодиноких порушень, на думку авторів, 
є недосконалість правової бази у сфері відповідальності за 
зазначені правопорушення. Зокрема, звичайне попереджен-
ня  за  порушення  правил  тиші  є  недостатньо  ефективним 
покаранням, адже воно може  і не вплинути на свідомість 
керівника закладу. Як наслідок, у разі повторного порушен-
ня мешканцям прилеглих будинків, необхідно буде зверта-
тися до правоохоронних органів вдруге. Найбільш доціль-
ним видом покарання за порушення правил тиші закладами 
ресторанного господарства автори вбачають штраф. Іншою 
прогалиною законодавства є колізії, а саме: одні норми вка-
зують на недопустимість використання звуковідтворюваль-
ної апаратури взагалі, інші лише обмежують її використан-
ня допустимим рівнем шуму. На думку авторів, необхідно 
залишити лише норму, яка забороняє шум у нічний час (із 
22 до 8 години) на захищених об’єктах взагалі. Також мож-
ливим  є  удосконалення  норм  цивільного  законодавства  у 
сфері правил дотримання тиші.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Заклади ресторанного господарства. Класифікація: ДСТУ 4281:2004. – [Чинний від 2004-07-01]. – (Національні стандарти України) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dnaop.com/.
2. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : підручник : [для вищ. навч. закл.] / За ред. П’ятницької Н.О. – 

2-ге вид. перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 584 с.
3. Ресторанний менеджмент : підручник / О.Ю. Давидова, А.І. Усіна, І.В. Сегеда ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х. :  

ХНУМГ, 2014. – 279 с.



103

Порівняльно-аналітичне право
♦

4. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ // Відомості 
Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

5. Про Правила благоустрою міста Києва : Рішення Київської міською ради ІІ сесії VI скликання від 25.12.2008 р. № 1051/1051 // 
Хрещатик. – 2009. – № 22.

6. Про Правила благоустрою території міста Дніпропетровська : Рішення Дніпропетровської міської ради VI скликання від 27.11.2013 р. 
№ 44/43. – 85 с.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради 
УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

8. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
9. Рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 19.12.2012 року у справі № 0418/5356/2012 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28449683.
10. Ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області від 04.03.2013 року у справі № 2/0418/2271/12 [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29720869.
11. Рішення Хустського районного суду Закарпатської області від 08.10.2013 року у справі № 309/2708/13-ц [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34003654.
12. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

УДК 347.734.5

ОБ’ЄКТи ТА СУБ’ЄКТи ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗиЧНих ОСІБ:  
КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМи УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТиВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

OBJECTS ANd SuBJECTS Of ThE dEPOSIT guArANTEE:  
KEy PrOBLEMS Of ThE IMPrOVINg Of ThE NOrMATIVE rEguLATION

Войцеховська х.В.,
здобувач кафедри цивільного права Юридичного інституту

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Стаття присвячена характеристиці суб’єктного та об’єктного складу правовідносин, які виникають з приводу гарантування вкладів. 
У рамках даного дослідження звернено увагу на такі ключові проблеми удосконалення нормативного врегулювання, як включення Дер-
жавного ощадного банку України в систему гарантування вкладів, а також зроблено пропозиції щодо поширення гарантій відшкодування 
на вклади (рахунки) фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб. Також на основі досліджень у цій сфері відносин зроблений висно-
вок щодо однозначного тлумачення поняття «вклад» та запропоновано редакцію викладення даного поняття, а також проаналізовано 
порядок гарантування вкладів, строк дії договорів за якими закінчився, та сум вкладів, що перевищують гарантовану Фондом суму, та 
наведено пропозиції на законодавчому рівні закріпити поняття «спільного депозиту».

Ключові слова: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, об’єкт гарантування, суб’єкт гарантування, Державний ощадний банк 
України, вклад, спільний депозит.

Статья посвящена характеристике субъектного и объектного состава правоотношений, возникающих по поводу гарантирования 
вкладов. В рамках данного исследования обращено внимание на такие ключевые проблемы совершенствования нормативного уре-
гулирования, как включение Государственного сберегательного банка Украины в систему гарантирования вкладов, а также сделаны 
предложения по распространению гарантий возмещения по вкладам (счетам) физическим лицам – предпринимателям и юридическим 
лицам. Также на основе исследований в данной сфере отношений сделан вывод о однозначном толкования понятия «вклад» и пред-
ложено редакцию изложения понятия «вклад», а также проанализирован порядок гарантирования вкладов, срок действия договоров по 
которым истек, и сумм вкладов, превышающих гарантированную Фондом сумму, и приведены предложения на законодательном уровне 
закрепить понятие «общего депозита».

Ключевые слова: Фонд гарантирования вкладов физических лиц, объект гарантирования, субъект гарантирования, Государствен-
ный сберегательный банк Украины, вклад, общий депозит.

The article focuses on the characterization of the expansion of subject and object composition of the relationships that arise about the deposit 
guarantee. Within the research the attention is paid to such key problems of the improving of the normative regulation as the inclusion the State 
Savings Bank of Ukraine to the system of deposit guarantee; also the author has made the proposals for distributing the guarantee compensation 
for deposits (accounts) of individual entrepreneurs and legal entities. On the basics of the research in this sphere of relations the author has made 
the conclusion concerning the interpretation of the term «contribution» and made the proposal in what wording this notion should be put. Also the 
article deals with the analysis of the procedure of deposit guarantee, term of contracts which expired and sum of contributions that exceed the 
sum guaranteed by the Fund. Also in the article the offer concerning the legislative fixing of the concept of «joint deposit» is made.

Key words: Deposit Guarantee Fund, object of guarantee, subject of guarantee, State Savings Bank of Ukraine, contribution,  
joint deposit.

Постановка проблеми. Стабільність  та  фінансове 
процвітання банківського сектору в державі, а отже й еко-
номіки в цілому не в останню чергу залежить від довіри 
населення своїх коштів банківським установам. Для залу-
чення таких  інвестицій необхідно сформувати дієву сис-
тему  гарантування вкладів. Така  спроба була  зроблена у 
2012 році шляхом прийняття Закону України «Про систе-
му гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) [1]. 
Зазначений Закон привніс чимало позитивних змін щодо 

регуляторного впливу на банківську систему, а також мо-
дернізував  правову  регламентацію  власне  механізму  га-
рантування депозитів фізичних осіб.

Однак сьогодні, в умовах затяжної економічної та по-
літичної  кризи,  система  гарантування  вкладів проходить 
випробування на міцність. Доказом цього слугує факт зна-
чної кількості неплатоспроможних банків станом на 2015 
рік  –  понад  50  банків  визнано  неплатоспроможними,  40 
із  яких перебувають  у  процесі  ліквідації,  серед  яких АТ 
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«БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «БАНК ФОРУМ», АТ «БАНК 
ЗОЛОТІ ВОРОТА» та інші.

Постановка завдання. Варто зазначити, що існує багато 
правових проблем у сфері гарантування вкладів, однак на-
гального перегляду і переосмислення потребують питання 
розширення суб’єктного та об’єктного складу правовідно-
син, які виникають з приводу гарантування вкладів.

Виклад основного матеріалу. Шлях вирішення  вище-
зазначених проблем лежить у площині правильного розу-
міння  Законом  банківських  приватноправових  відносин, 
що  виникають  з  договору  банківського  вкладу  (депози-
ту).  З огляду на наведене,  у рамках цієї  статті  вважаємо 
за необхідне зупинитися на дослідженні вищезазначених 
аспектів, що і становитиме її мету.

Конституція України визначає, що кожен має право во-
лодіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 
результатами  своєї  інтелектуальної,  творчої  діяльності. 
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права влас-
ності. Право  власності  є  одним  із  основоположних прав 
як для приватних осіб так і для суспільства в цілому. Кон-
ституційні засади права власності, такі, зокрема, як непо-
рушність  права  власності,  рівність  усіх  власників  перед 
законом, а також вказівка на те, що власність зобов’язує, 
покладені в основу регулювання цивільних відносин. 

Конституційний  принцип  непорушності  права  влас-
ності  проявляється  у  першу  чергу  як  засада  впевненос-
ті  власника  в  незмінності  того  становища  (забезпечення 
його  прав),  в  якому  він  перебуває  і  яке  йому  гарантова-
но державою з усім комплексом відповідних засобів, які 
остання для цього застосовує.

Якщо  виходити  із  зазначених  приписів,  які  знайшли 
своє втілення і в Цивільному кодексі України, то забезпе-
чення прав вкладників банків, передусім, проявляється у 
поверненні усієї суми вкладу та процентів на неї або до-
ходів  в  іншій формі  на  умовах  та  в  порядку,  встановле-
них  договором  банківського  вкладу, що  випливає  із  ч.  1 
ст. 1058 Цивільного кодексу України  [2]. Це означає, що 
на випадок визнання банку неплатоспроможним, гаранті-
єю  забезпечення  прав  вкладників  є  відшкодування  суми 
вкладу як у розмірі, що не перевищує  гарантовану суму 
Фондом,  так  і  у частині, що перевищує суму,  виплачену 
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 

Якщо йдеться про суму вкладу, що не перевищує 200000 
тис. грн, то у цьому разі вкладник, як показує практика, на-
лежним  чином  реалізовує  свої  права  щодо  гарантованої 
суми  вкладів.  Проте  у  тому  разі,  коли  особою  укладено 
строковий договір банківського вкладу і строк його дії не 
закінчився  на  момент  введення  тимчасової  адміністрації, 
то під час її дії Фондом кошти вкладнику не виплачується 
згідно із п. 1 ч. 5 ст. 36 Закону [1], що на практиці призво-
дить до протиправного позбавлення права власності особи 
на майно  у  вигляді  втрати  вкладу  в  цілому. Ця  проблема 
однозначно  повинна  бути  вирішена  шляхом  адекватного 
механізму врегулювання зазначених відносин щодо забез-
печення прав вкладника на окреслений випадок.

Інша  ситуація,  в  якій  також  питання  вирішується  не 
на користь вкладника, пов’язана із тією сумою вкладу, що 
перевищує розмір 200 000 тис. грн, адже у разі відсутності 
коштів після здійснення Фондом повноважень, передбаче-
них розділами VІІ та VІІІ Закону, особи, які мали вклад у 
банку у сумі, що перевищувала розмір 200 000 грн, його 
не отримують, як  і проценти за вкладами, що, по суті,  є 
позбавленням їх права власності на частку власного майна 
у виді вкладу.

Статтею 52 Закону під назвою «Черговість та порядок 
задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення 
платежів»  визначено, що  вимоги  вкладників  –  фізичних 
осіб  у  частині, що  перевищує  суму,  виплачену Фондом, 
гарантуються тільки у четверту чергу. Вважаємо, що по-
ложення цієї статті варто скорегувати таким чином, щоб 
права вкладників на суму вкладу задовольнялись не у чет-

вертій черзі, а у другій, що дало б більше шансів на отри-
мання неповерненої суми вкладу.

Іншою  проблемою,  яка  виникає  у  сфері  гарантування 
вкладів  фізичним  особам,  є  доцільність  розширення  об-
сягу  поняття  «об’єкт  гарантування».  Категорія  об’єкт  га-
рантування  у  Законі  безпосередньо  не  визначена,  проте 
зазначено,  які  кошти  Фонд  не  відшкодовує.  Це,  зокрема, 
кошти: 1) передані банку в довірче управління; 2) за вкла-
дом у розмірі менше 10 гривень; 3) за вкладом, підтвердже-
ним ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;  
4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з 
банком особою або була такою особою протягом року до 
дня прийняття Національним банком України рішення про 
віднесення  такого  банку  до  категорії  неплатоспроможних 
(у  разі  прийняття Національним банком України рішення 
про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з 
підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону України «Про банки 
і банківську діяльність», – протягом року до дня прийнят-
тя такого рішення); 5) розміщені на вклад у банку особою, 
яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оціню-
вач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня 
прийняття Національним банком України рішення про від-
несення такого банку до категорії неплатоспроможних не 
минув  один  рік  (у  разі  прийняття  Національним  банком 
України  рішення  про  відкликання  банківської  ліцензії  та 
ліквідацію банку  з підстав,  визначених ч.  2  ст.  77 Закону 
України  «Про  банки  і  банківську  діяльність»,  –  один  рік 
до дня прийняття такого рішення); 6) розміщені на вклад 
власником істотної участі банку; 7) за вкладами у банку, за 
якими вкладники на індивідуальній основі отримують від 
банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що 
не  є  поточними  ринковими  умовами  відповідно  до  ст.  52 
Закону України  «Про  банки  і  банківську  діяльність»,  або 
мають  інші фінансові привілеї  від банку; 8)  за вкладом у 
банку,  якщо  такий  вклад  використовується  вкладником 
як  засіб  забезпечення  виконання  іншого  зобов’язання  пе-
ред цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконан-
ня зобов’язань; 9) за вкладами у філіях  іноземних банків;  
10) за вкладами у банківських металах; 11) розміщені на ра-
хунках, що перебувають під арештом за рішенням суду [1].

Дійсно,  у  більшості  випадків  кошти,  за  якими Фонд 
не  здійснює  відшкодування,  є  визначеними  абсолютно 
об’єктивно, проте в окремих випадках є, на нашу думку, 
необґрунтованими. Це, зокрема, стосується того випадку, 
коли вклад (депозит) здійснено у банківських металах, що 
знову ж таки випливає із суті договору банківського вкла-
ду  (депозиту),  зокрема  його  предмета.  Дійсно,  свобода 
договору у цивільному праві дозволяє укладати договори 
банківського вкладу, предметом яких виступають не тіль-
ки грошові кошти в національній та іноземній валюті, а і 
банківські метали, що обумовлює можливість більш ши-
рокого трактування поняття «вклад» порівняно з тим, як 
це зроблено у Законі. Так, у п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону вкладом є 
кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті Укра-
їни або в іноземній валюті, які залучені банком від вклад-
ника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору 
банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 
шляхом видачі іменного депозитного сертифікату включа-
ючи нараховані відсотки на нього [1].

Отже,  депозити  у  банківських  металах  не  відшкодо-
вуються системою гарантування вкладів. Таке вузьке тлу-
мачення «вкладу» є дещо контроверсійним, оскільки й у 
Законі України «Про банки і банківську діяльність» [3], і 
у Положенні  «Про порядок  здійснення банками України 
вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізични-
ми особами» № 516 від 03.12.2003 [4] вкладом, на рівні із 
грошовими коштами, визнаються і банківські метали, які 
банк прийняв від вкладника або які надійшли для вклад-
ника на договірних засадах.

Аналізуючи  поняття  вклад  (депозит),  В.В.  Зінченко 
зазначає, що в сучасному українському законодавстві по-
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няття вклад (депозит) може мати різне значення залежно 
від цілі правового регулювання виникаючих відносин [5, 
с. 99]. Перш за все слід відрізняти грошові вклади і вклади 
в дорогоцінних металах,  які після передачі  їх установам 
банків  отримують  відповідно  назву  банківських  вкладів 
(депозитів) та банківських металів. До першого різнови-
ду вкладів варто відносити грошові кошти, які розміщені 
фізичними особами не тільки на підставі договору банків-
ського вкладу (параграф 3, гл. 71 ЦК України), а і договору 
банківського рахунку (гл. 72 ЦК України). Саме на цей різ-
новид вкладу перш за все спрямована і дія Закону України 
«Про  систему  гарантування  вкладів  фізичних  осіб»  [1]. 
Разом  із  тим  у  нормативних  актах  банківського  законо-
давства поняття «вклад» має більш широке значення. Це 
зумовлено тим, що, на відміну від ЦК України, предметом 
вказаних договорів воно визначає не лише грошові кошти, 
а і дорогоцінні, фактично банківські метали, передбачені 
п. 1, ч. 3, ст. 47 Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» [3] і щодо яких укладається окремий договір. 
Зазначені  відносини  щодо  залучення  банківських  мета-
лів регулюються спеціальними, як правило, підзаконними 
нормативними актами і для здійснення цих операцій бан-
ки повинні отримати відповідний дозвіл (ліцензію) Націо-
нального банку України.

Таке розуміння сутності вкладу (депозиту) є повним і 
відповідає сучасним кондиціям розвитку банківських по-
слуг, сприймається у доктрині [6, с. 11], а, отже, на нашу 
думку, було б доцільно передбачити відшкодування вкла-
дів залучених у вигляді банківських металів. Це сприяти-
ме захисту інтересів вкладників, а також дозволить уник-
нути двоякого тлумачення поняття «вкладу».

Щодо  відшкодування  коштів  за  вкладом  в  іноземній 
валюті, то воно відбувається в національній валюті Украї-
ни після перерахування суми вкладу за офіційним курсом 
гривні до  іноземних валют,  встановленим Національним 
банком  України  на  день  початку  процедури  виведення 
Фондом банку  з  ринку  та  здійснення  тимчасової  адміні-
страції відповідно до ст. 36 Закону [1].

У  разі  прийняття  Національним  банком  України  рі-
шення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 
банку  з  підстав,  визначених  ч.  2  ст.  77  Закону  України 
«Про  банки  і  банківську  діяльність»  [3],  Фонд  гарантує 
кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкла-
дами,  включаючи  відсотки,  на  день  початку  процедури 
ліквідації банку,  але не більше суми граничного розміру 
відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату 
прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкла-
дів  в  одному банку. Відшкодування коштів  за  вкладом в 
іноземній  валюті  здійснюється  в  національній  валюті 
України  після  перерахування  суми  вкладу  за  офіційним 
курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Націо-
нальним банком України на день початку ліквідації банку 
з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону України «Про бан-
ки і банківську діяльність» [3].

Позитивно оцінюючи віднесення до системи гаранту-
вання вкладів в  іноземній валюті,  варто  зазначити, що в 
умовах девальвації національної валюти вкладник, що має 
в  іноземній валюті, все одно залишається в невигідному 
становищі і проблемою тут є не скільки правова, а еконо-
міко-політична площина.

Ще одним питанням, що потребує вирішення у цій сфе-
рі, є проблема розширення суб’єктного складу учасників 
системи гарантування вкладів. Розпочнемо із характерис-
тики учасників самої системи гарантування вкладів. Від-
повідно до ч. 1 ст. 17 Закону учасниками Фонду є банки. 
Участь банків у Фонді є обов’язковою [1]. Однак вклади 
фізичних осіб Державного ощадного банку України гаран-
туються державою [3]. Такий підхід, вважаємо, потребує 
перегляду та актуалізує проблему доцільності входження 
Державного ощадного банку України (далі – Ощадбанк) у 
систему гарантування вкладів. Державний ощадбанк ви-

ключений із класичної системи гарантування вкладів пе-
редбаченої Законом, а натомість користується особливим 
захистом. Разом  з  тим,  як  зазначає В.В. Зінченко, ніде у 
чинному законодавстві не передбачено розмір сум гаран-
тій держави в Ощадбанку, умов, порядку та  строків від-
шкодування вкладів [6, с. 103].

Згідно  з  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  
№ 321  від  06.08.2014  «Про  збільшення  статутного  капі-
талу  публічного  акціонерного  товариства  «Державний 
ощадний банк України» та внесення змін до його Статуту» 
статутний капітал державної банківської установи складає 
18,302,480,000 грн [7]. Керуючись ст. 21 Закону не склад-
но визначити, що в результаті сплати Ощадбанком почат-
кового збору майнове наповнення Фонду збільшиться на 
183,024,800  грн.  Також  збільшенню  коштів  Фонду  буде 
сприяти система регулярних та спеціальних зборів, перед-
бачена ст. ст. 22, 23 Закону [1].

Отже, включення Ощадбанку до системи гарантування 
вкладів  є необхідним кроком сьогодні, оскільки перш за 
все сприятиме залученню додаткових грошових коштів у 
Фонд, а також забезпечуватиме рівні умови функціонуван-
ня банківських установ на ринку фінансових послуг.

Ще  одним  нагальним  питанням  в  умовах  сучасного 
економічного, політичного та соціального стану в Україні 
є проблема захисту вкладів членів кредитних спілок, що є 
важливою складовою формування і збереження довіри до 
національної фінансової системи.

Пройшло  майже  п’ятнадцять  років  з  того  часу,  як 
Україна  зробила  крок  у  напрямі  створення  системи  за-
хисту вкладів, і варто наголосити, що система націлена на 
такі фінансові  інститути,  як банки, що вважається вели-
ким досягненням часу, проте з розвитком фінансової сис-
теми, інфраструктури, економіки в цілому частина вкладів 
населення є незахищеною (маються на увазі вклади чле-
нів  кредитних  спілок на  депозитні  рахунки). Як  слушно 
зауважує Н.О. Славова, чинним законодавством не врегу-
льовано питання захисту вкладів членів кредитних спілок 
на депозитні рахунки, проте кредитні спілки України за-
ймають провідне місце у фінансової системі країни та зо-
середжують  значну частку  грошей населення  [8,  с. 386]. 
Діючий Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є гаран-
том повернення заощаджень банківських депозитів, вкла-
ди членів кредитних спілок стоять за межами Закону, тому 
з цих підстав доцільно було б залучити кредитні спілки до 
суб’єктної складової гарантування вкладів фізичних осіб.

Наступним питанням, що лежить у площині  суб’єктів 
гарантування  вкладів,  є  розширення  суб’єктного  складу 
осіб, що мають право на відшкодування. Відповідно до по-
ложень Закону вкладником є фізична особа (крім фізичних 
осіб-суб’єктів підприємницької діяльності), яка уклала або 
на користь якої укладено договір банківського вкладу (де-
позиту), банківського рахунку або яка є власником іменного 
депозитного сертифіката [1]. Однак з розвитком суспільних 
відносин  назріла  необхідність  розширення  суб’єктного 
складу,  який  підпадає  під  гарантії  Фонду.  На  думку  
К.Ю. Молодико, грубою помилкою законодавця є орієнту-
вання системи Фонду виключно на непідприємницькі вкла-
ди фізичних осіб, адже їхні підприємницькі вклади, як і всі 
вклади юридичних осіб, не гарантуються. Таке регулюван-
ня перебуває в дусі ганебної антиправової ідеї, що начебто 
юридичні  особи можуть мати  принципово менший  обсяг 
прав, ніж фізичні. Однак, по суті, юридичні особи – це ті 
ж  самі  люди,  об’єднані  в  особливий  спосіб  (якщо  йдеть-
ся про власників товариств), чи фізичні особи, що мають 
право  своєчасно  отримувати  коштом  товариств  заробітну 
плату (якщо йдеться про найомний персонал). Принципо-
ва причина, чому гарантування банківських вкладів варто 
було починати саме з юридичних осіб, полягає в тому, що 
для  фізичних  осіб  тримання  грошей  в  комерційних  бан-
ках – їхнє право, для юридичних осіб – обов’язок [9, с. 359]. 
Цілком  погоджуючись  із  міркуваннями  автора,  вважаємо 



106

№ 4 2015
♦

за необхідне звернути увагу на суб’єктний склад осіб, що 
претендують на відшкодування в межах чинного Закону та 
констатувати той факт, що новий Закон повинен поширюва-
ти свою дію і на юридичних осіб.

Згідно з Директивами Європейського Союзу № 94/19/
ЄС  [10]  та  №  2014/49/ЄС  [11]  вкладником  вважається 
власник  депозиту,  незалежно  від  того,  чи  це фізична  чи 
юридична  особа.  Вважаємо, що  вклади  фізичних  осіб  – 
суб’єктів  підприємницької  діяльності  мають  гарантува-
тися  у  повному  обсязі,  але  у  межах  суми  гарантування. 
Що  стосується  депозитів  (рахунків) юридичних  осіб,  то 
на даному етапі розвитку було б доцільно обмежити суму 
відшкодування до 75% від розміру вкладу, але не більше 
максимальної суми відшкодування. Необхідно також вне-
сти зміни й у саму назву нормативно-правового акта, який 
регулює функціонування системи гарантування вкладів на 
Закон України «Про систему гарантування вкладів».

Варто також зазначити, що Директиви Європейського 
Союзу №  94/19/ЄС  та №  2014/49/ЄС  нормативно  регла-
ментують таку категорію, як «joint account», тобто «спіль-
ний депозит», під яким розуміється рахунок, відкритий на 
ім’я двох або більше осіб, або щодо якого дві чи більше 
особи мають право надавати розпорядження за підписом 
однієї чи більше з цих осіб [10; 11]. На практиці можуть 
виникнути ситуації, коли власниками депозиту можуть ви-
ступати декілька осіб. Так, наприклад, спільною сумісною 
власністю подружжя вважаються грошові суми (вклади), 
внесені у банківські  (фінансові) установи  за договорами 
банківського вкладу (депозиту), за рахунок заробітної пла-
ти,  пенсії,  стипендії,  інших  доходів  подружжя,  оскільки 
при поділі таких коштів права зазначених установ не за-
чіпаються.

Ці  вклади,  незалежно  від  їх  виду  та  від  того,  на  чиє 
ім’я з подружжя вони внесені, відповідно до ст. 61 Сімей-
ного кодексу України є об’єктом права спільної сумісної 
власності  подружжя. Такий підхід  втілений  також у По-
станові Пленуму Верховного Суду України «Про практи-
ку застосування судами законодавства при розгляді справ 
про  право  на  шлюб,  розірвання  шлюбу,  визнання  його 
недійсним та поділ спільного майна подружжя» № 11 від 
21.12.2007  [12]. Також  згідно  із  ч.  2  ст.  608 ЦК України 
зобов’язання  не  припиняється  смертю  кредитора,  якщо 
воно не є нерозривно пов’язаним з особою останнього [2], 
а це означає, що в результаті спадкового правонаступни-
цтва  власниками  депозитних  рахунків  можуть  стати  де-
кілька спадкоємців.

Таким чином, у результаті утворення активної множин-
ності у зобов’язанні, яке виникає із договору банківського 
вкладу (депозиту), сума відшкодування залишається в меж-
ах гарантованих 200 тис. грн і не збільшується залежно від 
кількості осіб, які виступають на стороні кредитора. Така 
ситуація аж ніяк не спрямована на реалізацію мети впро-
вадження системи гарантування вкладів – захист прав і за-
конних інтересів вкладників. Тому було б доцільно у таких 
випадках відшкодовувати кожному з вкладників (володіль-
ців рахунка) грошові кошти в межах гарантованої суми. З 
метою уникнення зловживань у таких ситуаціях необхідно 
залучити і самих вкладників до системи гарантування вкла-
дів, на нашу думку, це видається можливим шляхом вста-
новлення нижчої відсоткової ставки за вкладами з множин-
ністю осіб на стороні кредитора.

Окремі  проблеми  неякісного  правового  регулювання 
були спроби заповнити на практиці іншим чином. Так, у про-

цесі роботи тимчасової адміністрації в різних банках було 
виявлено певні махінації, а договори, які їх опосередкову-
вали, визнано фіктивними. Так, наприклад, якщо вкладник 
роздробив свій депозит на кілька інших: наприклад, після 
різкого обвалу курсу гривні переписав 5 тис. доларів США 
з 10-тисячного валютного вкладу на іншу особу (оскільки 
проблемний банк не видавав вклади). Мета – «вписатися» 
при офіційному курсі долара в 27 грн/ за долар США в га-
рантовані державою 200 000 тис. грн (адже за новим курсом 
це вже 270 тис. грн.). Інший приклад – обмін депозиту на 
кредит  і взаємозалік: для порятунку своїх коштів шляхом 
об’єднання  кредитора  і  боржника  в  одній  особі шукають 
боржника банку, «продають» йому свій депозит з дискон-
том, а боржник звільняється від обов’язку оплати кредиту, 
оскільки має однорідні вимоги до банку відповідного роз-
міру». Було також виявлено у двох членів сім’ї депозити в 
одному проблемному банку, зафіксовано переведення депо-
зиту або його частини з юридичної особи (клієнта банку) 
на юридичну особу – рахунок фізичної особи, адже згідно з 
чинним законодавством право на компенсацію з Фонду ма-
ють тільки фізичні особи, а не підприємства [13].

Наведені приклади наглядово відображають певну не-
довіру вкладників до діючої системи гарантування вкладів 
та намагання «врятувати» свій вклад різними способами 
до того, як цим займеться Фонд. А якщо був би прописа-
ний адекватний правовий механізм врегулювання зазначе-
них відносин та створена відповідна економічна площина 
для його реалізації,  то до таких заходів не доводилось б 
вдаватися.

Висновки. Підсумовуючи  характеристику  сучасно-
го  стану  правового  регулювання  системи  гарантування 
вкладів в Україні та враховуючи світовий досвід, на нашу 
думку,  об’єктивно  назріла  необхідність  реформування 
законодавства  у  цій  сфері.  Зважаючи  на  вищенаведене, 
ми  пропонуємо:  1)  включити  Державний  ощадний  банк 
України в систему гарантування вкладів шляхом внесен-
ня  відповідних  змін  до  ЗУ  «Про  систему  гарантування 
вкладів фізичних осіб» та ЗУ «Про банки та банківську ді-
яльність»; 2) поширити гарантії відшкодування на вклади 
(рахунки) фізичних осіб – підприємців,  а  також на юри-
дичних осіб; 3) на законодавчому рівні закріпити поняття 
«спільного депозиту», та передбачити право на відшкоду-
вання кожному з вкладників (володільців рахунка) у меж-
ах гарантованої суми відшкодування; 4) з метою однознач-
ного тлумачення поняття «вкладу» п. 3 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб» викласти у 
такій редакції: вклад – кошти у готівковій або безготівко-
вій формі у валюті України або в  іноземній валюті, бан-
ківські метали, які залучені банком від вкладника (або які 
надійшли для вкладника) на умовах договору банківсько-
го  вкладу  (депозиту),  банківського  рахунку  або  шляхом 
видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи на-
раховані відсотки на такі кошти; 5) з метою забезпечення 
прав вкладників на суму банківського вкладу коригування 
потребують  ті  норми  Закону,  якими  регламентовано  по-
рядок гарантування вкладів, строк дії договорів за якими 
закінчився та сум вкладів, що перевищують гарантовану 
Фондом, у першу чергу шляхом удосконалення черговості 
задоволення вимог до банку, що є неплатоспроможним.

Переконані,  що  реалізація  вищезгаданих  пропозицій 
допоможе  подолати  прояви  економічної  кризи  у  банків-
ському  секторі,  а  також  сприятиме  більш  ефективному 
функціонуванню системи гарантування вкладів в Україні.
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ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВиМОГи КРЕДиТОРА  
ЗА ДОГОВОРОМ БАНКІВСьКОГО ВКЛАДУ ТРЕТІМ ОСОБАМ

rIghT’S IN ACTION uNdEr ThE BANK dEPOSIT  
AgrEEMENT ASSIgNMENT TO ThE ThIrd PArTIES

Гладьо Ю.О.,
кандидат юридичних наук, адвокат

Стаття присвячена визначенню заміни кредитора в зобов’язаннях, які виникають з договору банківського вкладу та особливостей від-
ступлення права вимоги кредитора на підставі правочину. Проаналізовано поняття договору банківського вкладу, прав, які виникають за 
цим договором, та можливість відступлення майнових прав. Досліджено порядок повернення вкладів за договорами банківського вкладу 
при визнанні банку неплатоспроможним.

Ключові слова: договір банківського вкладу, вклад, право вимоги, заміна кредитора у зобов’язанні, відступлення права вимоги кредитора.

Статья посвящена определению замены кредитора в обязательствах, возникающих из договора банковского вклада, и особенно-
стей уступки права требования кредитора на основании сделки. Проанализировано понятие договора банковского вклада, прав, воз-
никающих по этому договору и возможность уступки имущественных прав. Исследован порядок возврата вкладов по договорам банков-
ского вклада при признании банка неплатежеспособным.

Ключевые слова: договор банковского вклада, вклад, право требования, замена кредитора в обязательстве, уступка права требо-
вания кредитора.

The article is devoted to the creditor’s replacement definition in the obligations arising from the bank deposit agreement and to the character-
istics of the right’s in action assignment. The concept of the deposit agreement, the rights arising under this agreement and the possibility of prop-
erty rights’ assignment are analyzed. The order of the deposits’ return under the bank deposit agreements from the insolvent bank is researched.

Key words: bank deposit agreement, deposit, right in action, creditor’s replacement in the obligation, rights in action assignment.

Актуальність теми дослідження. Відступлення пра-
ва  вимоги  на  сьогодні  є  своєрідним  засобом  платежу,  а 
його перехід від первісного кредитора до нового потребує 
детального вивчення та аналізу. Уперше на  законодавчо-
му рівні положення про перехід прав вимоги не тільки на 
підставі правочину, а й на інших підставах, встановлених 
для  заміни  кредитора  у  зобов’язанні,  передбачені  у  Ци-
вільному кодексі України 2003 року. Варто наголосити на 
необхідності удосконалення  інституту переходу прав ви-
моги до третіх осіб, зокрема щодо підстав такого переходу 
в цілому та окремих правочинів, на підставі яких здійсню-
ється такий перехід, тощо.

Питання  переходу  прав  вимоги  кредитора  до  третіх 
осіб досліджувалися у працях О.О. Кота, Л.О. Новосьоло-
вої, В.І. Пушая, О. Стефанчука та інших учених.

Відповідно  до  ст.  512 Цивільного  кодексу України, 
передання кедитором своїх прав іншій особі за правочи-
ном (відступлення права вимоги) є підставою для замі-
ни кредитора у зобов’язанні. За загальним правилом, до 
нового кредитора переходять права первісного кредито-
ра у зобов’язанні в обсязі  і на умовах, що  існували на 
момент переходу цих прав,  якщо  інше не  встановлено 
договором або законом. Ці положення стосуються пере-
дачі будь-яких майнових прав вимоги кредитора, однак 
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передача майнових вимог у банківській сфері має свою 
специфіку.

Для з’ясування можливості переходу права вимоги за 
договорами  банківського  вкладу  потрібно  спочатку  про-
аналізувати саму природу майнових прав, які виникають 
за таким договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 1058 Цивільного кодексу Укра-
їни,  за  договором  банківського  вкладу  (депозиту),  одна 
сторона  (банк), що  прийняла  від  другої  сторони  (вклад-
ника)  або  для  неї  грошову  суму  (вклад),  що  надійшла, 
зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та про-
центи на неї або дохід в іншій формі на умовах та в поряд-
ку, встановлених договором.

Вкладний  (депозитний)  рахунок  –  це  рахунок,  що 
вiдкриваєтьcя  банком  клiєнту  на  договiрнiй  оcновi  для 
зберiгання грошей, що передаютьcя клiєнтом в управлiння 
на вcтановлений cтрок або без  зазначення такого cтроку 
пiд визначений процент (дохiд) i пiдлягають поверненню 
клiєнту вiдповiдно до законодавcтва України та умов до-
говору [8].

За договором банкiвcького вкладу, банк зобов’язаний: 
виплачувати вкладниковi cуму вкладу та проценти на неї або 
дохiд в iншiй формi на умовах та в порядку, вcтановлених 
договором;  видати  вкладниковi  на  пiдтвердження  укла-
дення  договору  ощадну  книжку,  cертифiкат  або  iнший 
документ;  видати  вклад  або  його  чаcтину  на  першу  ви-
могу  вкладника,  окрiм  вкладiв,  зроблених  юридичними 
оcобами  на  iнших  умовах  повернення;  продовжувати 
зберiгати вклад на умовах вкладу на вимогу, якщо пicля 
закiнчення  cтроку  дiї  договору  вкладник не  вимагає  по-
вернення вкладу; якщо договором не вcтановлено розмiр 
процентiв, вони виплачуютьcя у розмiрi облiкової cтавки 
НБУ; не  зменшувати в одноcторонньому порядку розмiр 
процентiв  на  cтроковий  вклад  чи  на  вклад,  внеcений  на 
умовах  його  повернення,  у  разi  наcтання  визначених 
договором  обcтавин;  зараховувати  грошовi  кошти,  якi 
надiйшли на iм’я вкладника вiд iншої оcоби; вчиняти інші 
дії, передбачені договором.

Аналізуючи  питання  прав  вимоги,  які  можуть  вини-
кати за договорами банківського вкладу та в подальшому 
становити  певний майновий  інтерес  для  третіх  осіб,  та-
кими  правами  є:  право  вимоги  кредитора щодо  виплати 
коштів за рахунком та право вимоги виплати нарахованих 
процентів.

Беручи до уваги саму природу договору банківського 
вкладу, досить проблематичною є заміна тільки кредитора 
у зобов’язанні без заміни боржника. Це пояснюється тим, 
що як одна,  так  і друга сторона договору мають взаємні 
права  та  обов’язки.  У  літературі  широко  дискутується 
можливість переходу прав вимоги, які виникають із дво-
сторонніх договорів. В.В. Байбак, аналізуючи це питання, 
наводить  позиції  науковців,  які  заперечують можливість 
переходу такого права до третіх осіб. Зокрема, М.В. Кротов 
вважає, що заміна осіб у взаємному зобов’язанні потребує 
також переводу боргу, оскільки за допомогою цесії немож-
ливо розділити зобов’язання та відступити тільки права, 
зберігши за собою обов’язки. І.В. Єлісєєв притримується 
подібної позиції, вважаючи, що в двосторонніх договорах 
права та обов’язки настільки пов’язані, що відступлення 
права вимоги без переведення обов’язку, який лежить на 
цеденті, означає розірвання договору [1, с. 102]. О.Г. Ло- 
мідзе стверджує, що передача стороною зобов’язання на-
лежного їй права без переводу зобов’язання, так як і ви-
ділення  стороною  зобов’язання  із  складу  належного  їй 
права, і передача окремої правомочності (наприклад, пра-
вомочності  вимагати  оплати)  призвели  б  до  порушення 
визначеної нормами права послідовності розвитку прав та 
обов’язків сторін [2, с. 17].

На наш погляд, перехід прав вимоги,  які  виникли на 
підставі  двостороннього  договору,  до  третіх  осіб  цілком 
можливий та обґрунтований. При цьому потрібно врахо-

вувати, що перехід прав може здійснюватися не тільки в 
межах інституту цесії (відступлення права вимоги на під-
ставі  правочину),  а  й  на  інших  підставах,  передбачених 
законом  для  заміни  сторони  у  зобов’язанні.  Вбачається, 
що звуження можливості переходу права вимоги тільки до 
цесії є недоцільним.

Якщо мову вести про перехід права вимоги із двосто-
роннього  договору  на  підставі  правочину  (відступлення 
права вимоги), то варто виокремити два різновиди переда-
чі прав за такими договорами:

1) передача як прав, так  і обов’язків за двостороннім 
договором. Що призведе до заміни сторони договору в ці-
лому. У цьому разі відбувається заміна як активної, так і 
пасивної сторони договору.  І якщо для переходу прав не 
потрібна згода боржника, то при заміні пасивної сторони – 
боржника обов’язковою є згода кредитора;

2)  передача  прав  кредитора  за  договором  у  разі  ви-
конання  кредитором  (одночасно  й  боржником)  свого 
обов’язку перед другою стороною договору. Така ситуація 
матиме місце,  наприклад,  якщо  особа  оплатила  надання 
певних послуг, але не отримала їх. У такому разі вона має 
право передати свою вимогу щодо отримання послуг тре-
тій особі.

Вбачається, що у договорах банківського вкладу права 
кредитора можуть  переходити  до  третіх  осіб  окремо  від 
обов’язків, однак тут питання доцільності такого переходу 
з огляду на розголошення банківської таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і бан-
ківську  діяльність»  [6],  банківська  таємниця  –  це  інфор-
мація  щодо  діяльності  та  фінансового  стану  клієнта,  яка 
стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та 
взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг 
банку, зокрема: 1) відомості про банківські рахунки клієн-
тів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Наці-
ональному банку України; 2) операції,  які були проведені 
на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;  
3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони 
банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову 
структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напря-
ми діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльнос-
ті клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, ви-
находів, зразків продукції та інша комерційна інформація;  
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винят-
ком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що викорис-
товуються банками для захисту інформації.

Як  бачимо,  при  заміні  кредитора  у  договорі  банків-
ського вкладу виникає ситуація можливості розголошення 
банківської таємниці третім особам. Проаналізуємо випа-
док, коли відступається право вимоги вкладника до банку 
щодо виплати процентів, а у вкладника залишається право 
вимагати  отримання  основної  суми  депозиту.  Виходить 
ситуація, що новий кредитор матиме доступ до інформа-
ції,  яка  становитиме  банківську  таємницю.  Адже  новий 
кредитор для належного обрахунку процентів матиме до-
ступ  до  обігу  коштів  на  рахунку  первісного  кредитора. 
Звичайно, що банк може послатися на  те, що первісний 
кредитор  надав  доступ  до  свого  рахунку шляхом  підпи-
сання договору, на підставі якого відбулося відступлення 
вимоги. Однак прямо законодавством це питання не вре-
гульовано.

Крім цього, вірогідним є такий розвиток подій, що пра-
вочин, на підставі якого здійснена заміна кредитора, може 
бути визнаний недійсним, у свою чергу, новий кредитор 
за таким правочином володітиме банківською таємницею, 
що може у подальшому спричинити негативні наслідки.

З метою уникнення розголошення банківської таємни-
ці доцільно статтю 61 Закону України «Про банки і бан-
ківську  діяльність»  цього  закону  доповнити  абзацом  6: 
«Банк вправі надавати інформацію, яка містить банківську 
таємницю, новим кредиторам внаслідок заміни сторони у 
зобов’язанні. При  визнанні  правочину,  на  підставі  якого 
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здійснена  заміна  кредитора,  недійсним,  фізичні  та  юри-
дичні особи, що одержали доступ до банківської таємниці, 
зобов’язані її не розголошувати».

Цікавим є те, що законодавець передбачає можливість 
банкам розголошувати банківську таємницю у виняткових 
випадках.  Банк  має  право  надавати  інформацію,  яка  міс-
тить банківську таємницю, приватним особам та організа-
ціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або 
надання послуг банку відповідно до укладених між такими 
особами (організаціями) та банком договорів, у тому чис-
лі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що 
передбачені договорами функції та/або послуги стосують-
ся діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 
47 цього Закону. (ст. 61 вищезгаданого закону) Видається, 
що ця норма застосовуватиметься суто щодо такої підста-
ви заміни кредитора у зобов’язанні як відступлення права 
вимоги на підставі правочину. При цьому в законодавстві 
нічого не  зазначається про  інші підстави  заміни кредито-
ра  у  зобов’язанні.  На  наш  погляд,  таке  трактування  зна-
чно звужує коло підстав для переходу прав до третіх осіб 
та  унеможливлює  розголошення  банківської  таємниці, 
наприклад,  при  правонаступництві  (коли  первісний  банк-
кредитор внаслідок реорганізації передає свої права вимоги 
до клієнтів правонаступникові). Потрібно на законодавчо-
му  рівні  закріпити  можливість  розголошення  банківської 
таємниці,  внаслідок  заміни кредитора-банку на  будь-яких 
підставах передбачених чинним законодавством України.

З огляду на велику кількість банків, що не в змозі по-
вернути  вклади  кредиторам,  на  практиці  вибудовуються 
схеми «повернення» таких вкладів через третіх осіб. На-
приклад,  проаналізуємо  ситуацію,  коли  Ос.  _1  є  вклад-
ником  банку  за  договором  банківського  вкладу  на  суму 
3000000 гривень, а Ос._2 є боржником банку за кредитним 
договором на суму 2000000 гривень. Банк не може повер-
нути кошти своїм вкладникам. Тоді Ос._2 та Ос._1 уклада-
ють між собою договір купівлі-продажу прав вимоги щодо 
повернення  банківського  вкладу,  внаслідок  чого  Ос._2 
(Покупець) набуває право вимоги до банку на повернення 
банківського вкладу, а Ос._1 одержує свої кошти.

Звичайно  ж,  цей  порядок  заміни  кредитора  у 
зобов’язанні не завжди можна застосувати.

По-перше, заміна кредитора у зв’язку із відступленням 
права  вимоги  на  підставі  правочину  у  договорах  банків-
ського вкладу може бути частково обмежена чи заборонена.

Зокрема, у ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України за-
значається, що заміна кредитора у зобов’язанні здійсню-
ється без згоди боржника, якщо інше не встановлено до-
говором або законом.

У самому тексті договору банківського вкладу, як пра-
вило, зазначається, що заміна кредитора не допускається 
без згоди банку. Наприклад, у п. 5.27. Правил банківсько-
го обслуговування фізичних осіб у Публічному акціонер-
ному  товаристві  «Дельта Банк»,  затверджених рішенням 
ради директорів ПАТ «Дельта Банк» Протокол № 14 від 
20 березня 2013 року, відступлення Вкладником прав ви-
моги за Договором банківського вкладу (депозиту) третім 
особам можливе лише за умови отримання письмової зго-
ди Банку [5]. Таким чином, відступлення права вимоги на 
підставі правочину може здійснюватися тільки за відсут-
ності законодавчого чи договірного обмеження.

По-друге, заміна кредитора у зв’язку із відступленням 
права вимоги на підставі правочину у договорах банків-
ського  вкладу  допустима  тільки  до  введення  тимчасової 
адміністрації банку. Відповідно до п. 16 ст. 2 Закону Укра-
їни  «Про  систему  гарантування  вкладів  фізичних  осіб» 
від 23 лютого 2012 року [9], тимчасова адміністрація – це 
процедура виведення банку з ринку, що запроваджується 
Фондом щодо неплатоспроможного банку в порядку, вста-
новленому цим Законом.

Ч.  5  ст.  36  згаданого  закону  встановлює, що  під  час 
тимчасової  адміністрації  не  здійснюється:  1)  задоволен-

ня вимог вкладників та  інших кредиторів банку; 2) при-
мусове стягнення майна (у тому числі коштів) банку, на-
кладення арешту та звернення стягнення на майно (у тому 
числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку 
зупиняється, у  тому числі  знімаються арешти, накладені 
на майно  (у  тому  числі  на  кошти)  банку,  а  також  скасо-
вуються інші вжиті заходи примусового забезпечення ви-
конання рішення щодо банку); 3) нарахування неустойки 
(штрафів,  пені),  інших  фінансових  (економічних)  санк-
цій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань 
щодо  сплати  податків  і  зборів  (обов’язкових  платежів), 
а  також зобов’язань перед кредиторами, у тому числі не 
застосовується  індекс  інфляції  за  весь  час  прострочення 
виконання  грошових  зобов’язань  банку;  4)  зарахування 
зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних ви-
мог,  припинення  зобов’язань  за  домовленістю  (згодою) 
сторін (у тому числі шляхом договірного списання), поєд-
нанням боржника і кредитора в одній особі; 5) нарахуван-
ня відсотків за зобов’язаннями банку перед вкладниками 
та кредиторами.

Із п. 4 ч. 5 ст. 36 закону вбачається, що з моменту вве-
дення тимчасової адміністрації банку відступлення права 
вимоги за договором банківського вкладу є недоцільним, 
так як не допускається зарахування зустрічних вимог, при-
пинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін, по-
єднанням боржника і кредитора в одній особі. Дана норма 
введена у дію Законом України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо вдосконалення сис-
теми гарантування вкладів фізичних осіб та виведення не-
платоспроможних банків з ринку» від 16 липня 2015 року 
[7] та фактично унеможливила припинення зобов’язань, в 
яких однією із сторін виступає неплатоспроможний банк.

Цим законом також внесено зміни до Цивільного ко-
дексу України  та у ч.1  ст.  602 додано пункт 41,  згідно  з 
яким  не  допускається  зарахування  зустрічних  вимог  за 
зобов’язаннями,  стороною  яких  є  неплатоспроможний 
банк, крім випадків, установлених законом.

Дію Закону України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи 
гарантування вкладів фізичних осіб та виведення непла-
тоспроможних  банків  з  ринку»  від  16  липня  2015  року 
фактично поширено на періоди до його прийняття, оскіль-
ки ч.  4 цього  закону передбачає, що  законодавчі  та  інші 
нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності 
цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить 
цьому Закону.

Враховуючи наведене, можна констатувати, що на сьо-
годні  відступлення  права  вимоги  за  наведеною  схемою 
недоцільне та не спричинить припинення зобов’язань (чи-
то внаслідок зарахування, чи-то поєднання в одній особі 
боржника та кредитора).

Цікавою є судова практика з даного питання. Зокрема, 
у  постанові  Судової  палати  у  цивільних  справах Верхо-
вного Суду України від 16 вересня 2015 року № 6-43цс15 
висловлена правова позиція

стосовно розмежування припинення зобов’язань вна-
слідок  поєднання  боржника  та  кредитора  в  одній  особі 
та зарахування зустрічних однорідних вимог. Відповідно 
до  статті  606  Цивільного  кодексу  України,  зобов’язання 
припиняється поєднанням боржника  і  кредитора в одній 
особі. Зазначена підстава припинення цивільно-правового 
зобов’язання належить до групи підстав, що не належать 
до правочинів і не залежать від волі сторін. Стаття 606 Ци-
вільного кодексу України застосовується судом до спірних 
правовідносин у разі, коли до сторони, яка є боржником, 
переходить зобов’язання іншої особи відповідно до будь-
якої підстави, зазначеної у законі, та якщо при цьому один 
із суб’єктів правовідношення у зв’язку з обставинами, за-
значеними в законі, зникає і з двох самостійних суб’єктів 
залишається  (утворюється)  один,  в  якому  поєднуються 
боржник  і кредитор. Саме у такому разі підстава припи-



110

№ 4 2015
♦

нення цивільно-правового зобов’язання не залежатиме від 
волі сторін.

Отже, у випадку, коли боржник банку придбав право 
вимоги до банку за договором, відповідні два зобов’язання 
між банком і його боржником, який придбав згідно з дого-
вором право вимоги до банку, не можуть припинятися на 
підставі статті 606 ЦК України, оскільки зазначена стаття 
до таких правовідносин не застосовується [4].

Неоднозначною  є  судова  практика  щодо  питання 
включення нових кредиторів, які набули права вимоги про 
повернення банківського вкладу на підставі правочину, до 
реєстру вкладників банку. Зокрема, останні судові рішен-
ня  свідчать  про  відмову  новим  кредиторам  у  включенні 
до реєстру вкладників. Суди та Фонди гарантування вкла-
дів фізичних осіб мотивують  свої  рішення  тим, що нові 
кредитори не є вкладниками у розумінні Закону України 
«Про  систему  гарантування  вкладів  фізичних  осіб»  від 
23 лютого 2012 року. Керуючись п. 4 ч. 1 ст. згаданого за-
кону, вкладником виступає фізична особа (крім фізичних 
осіб – суб’єктів підприємницької діяльності),  яка уклала 
або на користь  якої  укладено договір банківського вкла-
ду (депозиту), банківського рахунку або яка є власником 
іменного  депозитного  сертифіката.  Зокрема,  у  постанові 
Одеського окружного адміністративного суду від 25 трав-
ня  2015  року  по  справі №  815/2552/15  зазначається, що 
«… вкладником може бути виключно фізична особа, яка 
уклала або на користь якої укладено договір банківського 
вкладу, проте з матеріалів справи вбачається, що позивач-

ка (Ю.Г. – «новий кредитор») особисто не укладала з ПАТ 
«Всеукраїнський Акціонерний Банк» договір банківсько-
го вкладу, або рахунку і не є власником іменного депозит-
ного сертифіката» [3].

Видається, що такий підхід є невірним та унеможлив-
лює захист прав нових кредиторів. Така ситуація виклю-
чає  можливість  включення  нових  кредиторів  до  реєстру 
вкладників  та  повернення  коштів  Фондом  гарантування 
вкладів  фізичних  осіб.  Справа  в  тому,  що  формування 
Фонду здійснюється не залежно від кількості вкладів, а за-
лежить від суми вкладів. Звідси випливає, що доцільним 
дозволити  новим  кредиторам  реалізовувати  свої  вимоги 
до банку та включати в реєстр кредиторів банку  (хоча б 
тих кредиторів, які набули права вимоги до моменту ого-
лошення тимчасової адміністрації банку).

Висновки. Відступлення  права  вимоги  за  договора-
ми банківського вкладу допускається в силу положень ч. 
1 ст. 512 Цивільного кодексу України, хоча має свої осо-
бливості. Зокрема, відступлення права вимоги до банку є 
доцільним  до  оголошення  тимчасової  адміністрації,  так 
як після фактично  реалізувати  своє  право  вимоги новий 
кредитор не  зможе. Вважаємо, що у  законодавстві  варто 
чітко  регламентувати  правовий  статус  нових  кредиторів 
банку, зокрема у частині відшкодування вартості вкладів 
неплатоспроможних банків, оскільки на сьогодні Фонд га-
рантування вкладів фізичних осіб повертає кошти тільки 
вкладникам,  які  укладали  договори  банківського  вкладу, 
не визнаючи вкладниками нових кредиторів.
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ЮРиДиЧНА ЗНАЧиМІСТь ВиМОГи ЗНЯТТЯ АРЕШТУ З МАЙНА  
У СиСТЕМІ РЕЧОВО-ПРАВОВих ПОЗОВІВ
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IN PrOPrIETAry LEgAL CLAIMS
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кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри цивільного права і процесу
Тернопільського національного економічного університету

Проаналізовано правову природу негаторного позову та юридичну цінність позову про зняття арешту з майна у системі речово-пра-
вових позовів. Позов про зняття арешту з майна названо процесуальним засобом такого способу захисту права власності, як визнання 
права власності, порушеного при арешті майна, за відсутності умови фактичного вилучення майна, що здійснюється зацікавленими осо-
бами і спрямований на захист речового права осіб-власників, що не є сторонами у виконавчому провадженні. Зазначено та обгрунтовано 
негаторний характер вимоги зняття арешту з майна.

Ключові слова: позов, захист, зняття арешту, негаторний позов, майно.

Проанализированы правовая природа негаторного иска и юридическая ценность иска о снятии ареста с имущества в системе 
вещественно-правовых исков. Иск о снятии ареста с имущества назван процессуальным средством такого способа защиты права соб-
ственности, как признание права собственности, нарушенного при аресте имущества, при отсутствии условии фактического изъятия 
имущества, который осуществляется заинтересованными лицами и направлен на защиту вещного права лиц-владельцев, которые не 
являются сторонами в исполнительном производстве. Указан и обоснован негаторный характер требования снятия ареста с имущества.

Ключевые слова: иск, защита, снятие ареста, негаторный иск, имущество.

Negatornogo analyzed the legal nature of the claim and the legal value of the claim of withdrawal seizure of property in the system of real and 
legal claims. Action for the removal of arrest from property called procedural means of this method of property rights protection in recognition of 
property rights, violated during the arrest of property in the absence of conditions of actual seizure of property undertaken by stakeholders and is 
aimed at protecting the property rights of people who own that are not parties to the enforcement proceedings. These and reasonably negator-
nogo nature demands removal of arrest from the property.

Key words: action, protection, removal arrest negatornogo claim property.

Практика економічного життя знає випадки, коли влас-
ник  володіє  своєю  річчю,  але  виникають  обставини,  які 
від  нього  не  залежать  та  заважають  йому  користуватися 
нею.  У  таких  ситуаціях  відбувається  порушення  права 
власності,  оскільки  власник  втрачає  можливість  права 
користування річчю, тобто один із складників права влас-
ності. Відбувається порушення його права користування, і 
власник має право вимагати усунення даного порушення. 
Відновлення порушеного права, не у зв’язку з позбавлен-
ням  власника  його  права  володіння,  відбувається  за  до-
помогою  так  званих  негаторних  позовів.  Вищеназваний 
спосіб захисту права власності уявляє собою вимогу влас-
ника (або титульного володільця) про усунення порушень 
з боку третіх осіб у здійсненні його права, які не пов’язані 
з  позбавленням  володіння майном,  але  створюють пере-
шкоди власнику у користуванні чи розпорядженні своєю 
власністю. Тому для усунення цих порушень та відновлен-
ня повного панування власника над майном ще в римсько-
му праві була розроблена модель негаторного позову, яка 
знайшла своє закріплення та подальший розвиток майже у 
всіх правових системах світу [1, с. 152].

Одним  із  засобів  реалізації  визнання  права  влас-
ності  є перш  за  все позови про  зняття  арешту  з майна.  
У даному випадку окрім вимоги підтвердити в суді пра-
во власності на річ є вимога про зняття арешту з майна, 
наслідком якого  з’явилося юридичне  вилучення речі  та 
позбавлення  власника  права  володіти,  користуватися, 
розпоряджатися  нею  або  лише  розпоряджатися  (при 
юридичному вилученні).

У судовій практиці особливо розповсюдженими є по-
зови про  зняття  арешту  з майна,  яке  становить  спільну 
власність позивача і відповідача.

У цивілістичній науці питання про правову природу 
позову  про  зняття  арешту  з майна,  його місце  у  систе-
мі  речово-правових  позовів  залишається  дискусійним. 

Наприклад,  А.П.  Сергєєв  вважає,  що  позов  про  зняття 
арешту  з  майна  не  є  самостійним  позовом,  «за  певних 
умов  він  може  набувати  форми  віндикаційного  позову 
(якщо йдеться про зняття арешту з майна, власники яко-
го реально позбавлені права володіти цим майном), не-
гаторного позову (якщо необхідно усунути перешкоди в 
розпорядженні або користуванні арештованим майном), 
позову про визнання права власності (якщо описані речі 
знаходяться  правомірно  у  власника,  проте  необхідно 
встановити приналежність права власності)» [2, с. 456]. 
Е.А.  Суханов  вважає,  що  вимога  про  зняття  арешту  з 
майна,  по  суті,  зводиться  до  вимоги про  визнання пра-
ва власності на незаконно включене в опис і арештоване 
майно, у зв’язку з чим є різновидом позову про визнання 
права  –  особливого  способу  захисту  цивільних  прав,  у 
тому числі і права власності [3, с. 614].

Ми ж обгрунтовуємо свій підхід до правової природи 
даного  позову.  З  урахуванням  співвідношення  термінів 
«способи  захисту  права  власності»  та  «засоби  захисту 
права власності», способи захисту права власності реалі-
зуються через конкретні засоби захисту права власності, 
тому констатуємо, що позов про зняття арешту з майна 
є процесуальним засобом такого способу захисту права 
власності як визнання права власності, порушеного при 
арешті майна, за відсутності умови фактичного вилучен-
ня майна, що здійснюється зацікавленими особами і на-
правлений на  захист речового права осіб-власників, що 
не є сторонами у виконавчому провадженні.

Позов  про  зняття  арешту  з  майна  як  речово-право-
вий спосіб захисту права власності безпосередньо спря-
мований  на  захист  абсолютного  права.  Учасники  цих 
правовідносин  не  пов’язані  між  собою  конкретними 
зобов’язаннями.

Предметом  такого позову  є матеріально-правова  ви-
мога власника (титульного володільця) визнати його пра-
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во власності на майно, зняти арешт з майна, а якщо воно 
було вилучене, то і про повернення його зберігачами.

Підставою  такого  позову  слугують  факти,  що 
пов’язані  з  приналежністю майна  позивачу  та  обстави-
нами перебування цього майна у особи, у якої проведено 
опис майна (накладено арешт).

Як  об’єкт  вимог  виступає  спірне  майно  в  натурі, 
причому своє право власності на  спірне майно позивач 
повинен підтверджувати передбаченими законом спосо-
бами,  зобов’язаний назвати обставини, які свідчать, що 
поведінка третіх осіб створює перешкоди в користуванні 
і  розпорядженні майном,  а  також повинен  із  засланням 
на пункти опису вказати, з якого саме майна він просить 
зняти арешт.

Суб’єктом права на пред’явлення позову про  зняття 
арешту з майна (тобто позивачем) є власник, майно яко-
го помилково включено в опис, а також інших осіб, чиє 
право власності було порушено в результаті помилкового 
включення в опис майна, що належало боржникові. По-
зов про зняття арешту з майна не передбачає виступ як 
позивача боржника, оскільки прав на майно, помилково 
включене в опис, він не має, а йдеться про позові про ви-
знання права власності.

Суб’єктами  обов’язку,  тобто  відповідачем  у  позові, 
виступають: боржник, в якого описано майно, організа-
ції  і  особи,  на  користь  яких накладений  арешт на май-
но,  стягувачі,  тобто  як мінімум два  відповідачі. Участь 
у  справах  даної  категорії  двох  відповідачів  обумовлена 
низкою  обставин.  Справа  в  тому,  що  відповідно  до  ч. 
1  ст.  60  Закону України  «Про  виконавче  провадження»  
[4, с. 207] особа, яка вважає, що майно, на яке накладено 
арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до 
суду з позовом про визнання права власності на це майно 
і про зняття з нього арешту. Але ч. 2 ст. 60 того ж Закону 
встановлює хід виконання відповідного рішення суду: у 
разі прийняття судом рішення про зняття арешту з май-
на арешт з майна знімається за постановою державного 
виконавця  не  пізніше  наступного  дня,  коли  йому  стало 
відомо про такі обставини. Отже, тут ми бачимо залеж-
ність рішення суду від волі державного виконавця, адже 
саме на нього покладений обов’язок зняття арешту.

Негаторний характер мають вимоги про зняття арешту 
з майна. Зокрема, Вищий господарський суд України у по-
станові від 07.12.2005 у справі № 10/142 зазначив, що по-
зов до відділу державної виконавчої служби, державним 
виконавцем  якого  складено  акт  опису  та  арешту  майна, 
підлягає задоволенню на підставі ст. 391 ЦК України [5], 
тобто такий підхід до кваліфікації позовів про зняття аре-
шту з майна закріплений навіть у судовій практиці. Однак 
повністю з таким трактуванням погодитися не можна.

  Державна  виконавча  служба  не  уповноважена  са-
мостійно приймати  рішення  про  накладення  арешту на 
майно. Такі дії державні виконавці вчиняють на підставі 
рішень  передбачених  законодавством  органів,  зокрема 
суду.  Тому  захист  порушених  прав  власників  у  даному 
випадку варто здійснювати шляхом застосування  інших 
способів захисту, наприклад визнання права. Якщо дер-
жавна  виконавча  служба  помилково  наклала  арешт  на 
майно,  яке  не  належить  боржнику,  зацікавлена  особа-
власник  за наявності  підтверджуючих правовстановлю-
ючих  документів  може  вимагати  усунення  перешкод  у 
користуванні  та  розпорядженні  майном,  шляхом  звіль-
нення майна з під арешту.

Хочемо  звернути  увагу,  що  хоча  негаторний  спосіб 
захисту  на  практиці  зустрічається  рідко,  а  іноді  навіть 
зводиться  до  вимог  про  зняття  арешту  з  майна,  проте 
протиправні дії, котрі призвели при тих самих умовах до 
захисту права власності заявленням тотожного негатор-
ного позову, носять повторювальний характер.

Тому постає питання пред’явлення одного  і  того ж 
рішення,  тобто його виконання при кожному  із  тотож-

них  по  всіх  аспектах  порушень,  оскільки  внаслідок 
тих або інших дій відповідних публічних органів (зде-
більшого  суду  чи  органів  державної  виконавчої  служ-
би) власник часто не може вільно розпорядитися своїм 
майном через одні й ті ж самі обставини. За загальним 
правилом,  вважається, що  рішення  суду  про  усунення 
перешкод  у  здійсненні  власником  права  користування 
та  розпоряджання  своїм  майном  має  одноразовий  ха-
рактер виконання.

На  нашу  думку,  це  правило  є  соціально  несправед-
ливим,  адже  для  чого  власник  за  тих  самих  обставин  і 
при  тотожних умовах повинен  звертатися кожного разу 
до суду з позовом, наперед знаючи спосіб про усунення 
перешкод у здійсненні власником права користування та 
розпоряджання  своїм майном. Вважається, що  рішення 
суду повинно належати до типу рішень з багаторазовим 
характером (наприклад, рішення суду про визнання пра-
ва власності) чи з триваючим характером (рішення суду 
про стягнення аліментів чи інших періодичних платежів) 
і виконуватися у міру виникнення перешкод з боку однієї 
і тієї ж особи у здійсненні власником права користування 
та  розпоряджання  своїм майном,  а механізм  виконання 
наведеного  положення  потребує  законодавчого  закрі-
плення у Законі України «Про виконавче провадження». 
Тому пропонуємо внести зміни до ст. 22 Закону України 
«Про виконавче провадження» щодо пред’явлення вико-
навчих документів до виконання та доповнити частиною 
такого змісту: «Рішення про усунення перешкод у здій-
сненні власником права користування та розпоряджання 
своїм майном може пред’являтись для виконання тим же 
ж власником до того ж самого боржника при виникненні 
тотожних обставин, встановлених судом, протягом усьо-
го періоду їх існування».

Щодо  механізму  виконання  наведеного  положення, 
то варто внести зміни до ст. 17 Закону України «Про ви-
конавче провадження» та доповнити перелік виконавчих 
документів,  що  підлягають  примусовому  виконанню 
державною  виконавчою  службою  саме  рішенням  суду 
про усунення перешкод у здійсненні власником права ко-
ристування та розпоряджання своїм майном за умови по-
вторного звернення з заявою про виконання рішення того 
ж  власника  про  усунення  перешкод  у  здійсненні  права 
користування  та  розпоряджання  стосовно  тотожного 
майна  тим  же  ж  боржником  при  виникненні  обставин, 
що носять той самий характер.

Виникає певний нонсенс щодо позовної давності при 
поданні негаторного позову, оскільки більшість науков-
ців, як і ми, вважають, що вона взагалі не застосовуєть-
ся, оскільки правопорушення має бути таким, що триває 
у  часі,  тому негаторний позов може  бути пред’явлений 
позивачем  доти,  поки  існує  саме  правопорушення  або 
так би мовити може бути пред’явлений у межах строку 
існування  правопорушення.  Проте  на  позови  власника 
про зняття арешту з майна, згідно з постановою Пленуму 
Верховного Суду України «Про судову практику в спра-
вах про виключення майна з опису» № 6 від 27 серпня 
1976 р. поширюється трирічний строк позовної давнос-
ті, перебіг якого починається з дня, коли особа дізналася 
або мала дізнатися про опис належного їй майна. 

На нашу думку, до вимог негаторного характеру позо-
вна давність взагалі не повинна застосовуватися, оскіль-
ки дії, що зумовлюють заявлення такого позову, є трива-
ючими у часі.

Зазначимо, що із визначенням правової природи дано-
го позову пов’язано питання про позовну давність. Ана-
ліз судової практики у справах про зняття арешту з майна 
свідчить,  що  у  більшості  випадків  по  своїй  юридичній 
природі дані позови є допоміжними до основних позовів, 
тому, відповідно, і позовну давність потрібно застосовува-
ти ту ж саму, оскільки об’єкт вимог за цим позовом збері-
гається до моменту пред’явлення позову.
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ПРАВОВиЙ АНАЛІЗ ВиДІВ ЗБЕРІГАННЯ НА ТОВАРНОМУ СКЛАДІ

LEgAL ANALySIS Of KINdS Of STOrAgE AT wArEhOuSE

Демчук А.М.,
кандидат юридичних наук, старший викладач

кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Стаття присвячена правовому аналізу видів зберігання на товарному складі. У статті проведено розмежування між зберіганням зі 
знеособленням та роздільним зберіганням. Автор акцентує увагу на особливостях, притаманних кожному із видів зберігання.

Ключові слова: договір зберігання на товарному складі, роздільне зберігання, зберігання зі знеособленням, іррегулярне зберігання.

Статья посвящена правовому анализу видов хранения на товарном складе. В статье проведено разграничение между хранением 
со обезличиванием и раздельным хранением. Автор акцентирует внимание на особенностях, присущих каждому из видов хранения.

Ключевые слова: договор хранения на товарном складе, раздельное хранение, хранение с обезличиванием, иррегулярное хранение.

The article is devoted to legal analysis of the types of storage at the warehouse. In the article will be shown difference between storage with 
depersonalization and separate storage. The author focuses on the features specific to each type of storage.

Key words: contract storage at the warehouse, separate storage, storage with depersonalization, irregular storage.

Стан дослідження. В  українській  правовій  науці 
лише окремі  види  зберігання  аналізували Е.М. Грамаць-
кий, О.В. Дзера, А.Р. Домбругова, В.М. Коссак, В.В. Луць,  
Р.Б.  Шишка,  О.С.  Яворська.  Відсутність  наукових  роз-
робок  з  питань  правового  аналізу  видів  зберігання  на 
товарному складі негативно позначаються на урахуванні 
особливостей  укладення  того  чи  іншого  виду  договору 
зберігання на товарному складі, тому метою статті є про-
ведення наукового аналізу видів зберігання на товарному 
складі і рекомендацій для їх використання на практиці.

Виклад основного матеріалу.  Зберігання  товарів  на 
товарному складі можна розділити на декілька видів.

По-перше,  це  роздільне  зберігання.  При  роздільно-
му зберіганні індивідуально визначений, а також визна-
чений  родовими  ознаками  товар  повинен  зберігатися 
окремо  від  інших  товарів. При  такому  зберіганні  склад 
зобов’язаний  розмістити  цей  товар  окремо  від  інших, 
щоб мати можливість у будь-який момент ідентифікува-
ти його  і  видати власникові.  З юридичної  точки  зору, у 
цьому випадку право власності на товар не переходить – 
товаровласник  (поклажодавець)  залишається  власником 
товару.

По-друге, це зберігання зі  знеособленням або  іррегу-
лярне  зберігання.  При  знеособленому  зберіганні  склад 
отримує право змішувати товар з аналогічними товарами, 
що  належать  іншим  власникам.  Цивільному  праву  дав-
но відомий договір зберігання зі знеособленням, або так 
зване іррегулярне зберігання, предметом якого є речі, ви-
значені родовими ознаками. До теперішнього часу в циві-
лістичній доктрині немає єдиної думки про те, хто є влас-
ником речей при іррегулярному зберіганні.

По-третє, це зберігання товару з правом розпоряджен-
ня  або  зберігання  РЕПО.  За  договором  РЕПО,  метою 
покупця  є  покупка  товарів  з  подальшим  їх  продажем  за 
ціною,  збільшеною  на  величину  винагороди. Мета  про-
давця – отримання грошей для поточних витрат і одночас-
не  збереження власного товару. Тут  треба  зазначити, що 
за операціями РЕПО куплений товар може передаватись 
або не передаватись на склад покупця. У першому випад-
ку продавець при  зворотній купівлі  товару має сплатити 
й витрати, пов’язані зі зберіганням товару. А в останньо-
му – продавець має забезпечити відповідальне зберігання 
товарів із відповідним їх обліком.

Таке  зберігання означає, що  товарний  склад отримує 
право  власності  на  товари передані  на  зберігання,  тобто 
в  договір  зберігання  включається  умова,  за  якою  складу 
надається право користування, розпорядження і володін-
ня  переданим  йому  на  зберігання  товаром.  Проте  склад 
зобов’язаний  на  вимогу  поклажодавця  негайно  надати 
у його розпорядження прийняту кількість  товару  того ж 
роду і якості.

Таким чином, товарний склад повинен мати певний га-
рантійний фонд замінних товарів для задоволення вимог 
поклажодавця.  Зазначимо, що  цей  вид  зберігання  вигід-
ний зберігачеві товару, оскільки він значно знижує витра-
ти на його зберігання і відкриває можливість здійснювати 
операції купівлі-продажу.

Подібне зберігання, на відміну від  іррегулярного, не є 
зберіганням у власному значенні цього слова. При зберіган-
ні  зі  знеособленням речі  знаходяться у  зберігача, вони не 
вибувають з його безпосереднього володіння. При іррегу-
лярному зберіганні, як уже говорилося, право власності у 
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зберігача не виникає. До договору зберігання на товарному 
складі  з  правом  розпорядження  товаром  застосовуються 
правила про позику, і тільки час і місце повернення речей 
регулюватимуться положеннями глави про зберігання. Та-
кий договір розглядається як змішаний, до відносин сторін 
застосовуються правила про позику, а час і місце повернен-
ня товарів визначаються правилами про зберігання. Осно-
вою виникнення такого виду зберігання може бути закон, 
інші правові акти або договір [1, с. 38-39].

Враховуючи конструкцію договору зберігання на товар-
ному складі, виникає питання про те, чи мають бути товари, 
щодо  яких  видається  складське  свідоцтво,  індивідуально-
визначеними.

Як приклад можна розглянути ситуацію, коли на збері-
ганні знаходиться певна кількість родових речей, що нале-
жать різним поклажодавцям. Наприклад, у одного з покла-
жодавців настав обов’язок отримати свої товари у зберігача, 
проте поклажодавець цього обов’язку ще не виконав, а речі 
ще не виділені із загальної маси. Якщо у цій ситуації части-
на речей виявляється втраченою з яких-небудь причин, які 
не залежать від зберігача, ризик втрати тієї частини, щодо 
якої виник обов’язок поклажодавця забрати речі, лежить на 
поклажодавцеві,  попри  те, що  неможливо  визначити,  яку 
саме частину товару повинен був забрати поклажодавець.

У чинному законодавстві відсутні норми, що дозволя-
ють  чітко  визначити,  в  яких  випадках  річ можна  визнати 
індивідуально-визначеною. Законодавство зарубіжних кра-
їн по-різному вирішує це питання. Наприклад, у ст. 2-105 
(4) Уніфікованого торгового кодексу США вказується, що 
«невідокремлена частина в індивідуалізованій масі родових 
речей вважається достатньо визначеною для продажу, хоч 
би яка кількість усієї маси не була встановлена» [2]. Подібні 
норми є і в англійській судовій практиці.

Існують різні позиції про те, який товар варто вважати 
індивідуально визначеним  і в російській цивілістиці. Так, 
наприклад, М. М. Агарков писав, що якщо товар прийнятий 
на зберігання зі знеособленням, то він входить у загальну 
масу відповідного товару, що знаходиться на складі, і ця за-
гальна маса «складає індивідуалізований шляхом виділення 
об’єкт безпосереднього володіння складу і опосередковано 
загального  володіння  усіх  власників  документів,  виданих 
на цей товар» [3, с. 333].

Характер самих речей (індивідуально-визначені або ви-
значені родовими ознаками) може впливати безпосередньо 
на режим зберігання, але не повинен визначати його імпе-
ративно. Важливою для характеристики об’єкта договору 
складського  зберігання  є  поділ  товарів  на  індивідуально 
визначені  і  визначені  родовими  ознаками,  що  і  визначає 
режим зберігання. Відповідно, розрізняють роздільне та зі 
знеособленням (іррегулярне) зберігання, що відразу ж під-
креслило  його  «неправильність»,  «незвичність». Адже  на 
зберігання на  товарний  склад  разом  із  товарами  з  індиві-
дуальними  ознаками  можуть  також  передаватися  товари, 
визначені  родовими  ознаками.  Суб’єкти  підприємницької 
діяльності, які здійснюють свою діяльність у сфері торгів-
лі подібними товарами (зерном, овочами, нафтою), але не 
мають при цьому власних складських площ, зацікавлені в 
забезпеченні зберігання продукції, що належить їм, у спе-
ціалізованих складах – елеваторах, нафтосховищах, овоче-
базах.

При цьому умови зберігання товарів можуть бути різни-
ми. Якщо товари, які належать поклажодавцю (наприклад, 
зерно), наперед ним упаковані, і ця тара маркована, йдеться 
про  індивідуалізацію  товарів,  то  після  закінчення  строку 
зберігання товарний склад зобов’язаний повернути покла-
жодавцю саме ті товари, які останній здав на зберігання.

Якщо ж за умовами договору зберігання на товарному 
складі  товари  одного  власника  передаються  в  те  ж  при-
міщення, де вже є на зберіганні аналогічні товари, що на-
лежать  іншій  особі,  і  ці  товари  змішуються,  відбувається 
їхнє знеособлення. Зберігання на таких умовах іменується 

«зберіганням зі знеособленням», або «іррегулярним збері-
ганням». Поклажодавцю в цьому випадку після закінчення 
строку  зберігання  повертаються  вже  не  ті  товари,  які  він 
спочатку передав на склад, а товари того ж роду і якості (і в 
тій самій кількості).

Зберігання  зі  знеособленням може  застосовуватися  не 
тільки при зберіганні на товарному складі, а й при інших 
видах зберігання. Проте на практиці зберігання із знеосо-
бленням застосовується здебільшого саме при зберіганні на 
товарному складі. Такий висновок побічно підтверджує ст. 
958 ЦК України, в якій передбачено право товарного складу 
розпоряджатися переданими йому на зберігання товарами, 
якщо це випливає із закону, інших правових актів або до-
говору. Право товарного складу розпоряджатися товарами, 
що зберігаються, може виникнути саме у разі іррегулярного 
зберігання, оскільки в іншому випадку склад зобов’язаний 
буде повернути власнику саме ті товари, які були передані 
на зберігання, і означає, що цими товарами він розпоряджа-
тися не може. Однак у такому разі до відносин сторін за-
стосовують положення про договір позики, а час та місце 
повернення  товарів  визначають  загальними  положеннями 
про зберігання.

Поклажодавець, таким чином, не контролює дії товар-
ного складу з розпорядження товаром, переданим на збері-
гання. Товарний склад, стаючи власником товару, з моменту 
його передання вправі вчиняти будь-які дії щодо такого то-
вару, однак дотримуючись загальних засад здійснення пра-
ва власності (ст. 319 ЦК України) [4, с.730-731].

Межу між звичайним і іррегулярним зберіганням при-
йнято позначати, беручи до уваги властивості речей, що дає 
змогу здійснити їх поділ на індивідуально визначені і такі, 
що наділені родовими ознаками. Якщо предметом звичай-
ного зберігання є речі індивідуально визначені, іррегулярне 
зберігання можливе лише щодо речей з родовими ознаками. 
Проте така точка зору потребує уточнення. У зв’язку з цим 
доцільно згадати редакцію ст. 423 ЦК УРСР 1963 р. У цій 
статті, на наш погляд, дуже вдало було звернено увагу на 
те, що об’єктом іррегулярного зберігання є не просто речі, 
що володіють родовими ознаками, а саме «речі, визначені 
в договорі родовими ознаками». Законодавець явно акцен-
тував увагу на тому, що родовою є річ (товар), яка визна-
чена такою у відповідному договорі. Отже, зберігання стає 
іррегулярним не тому, що річ належить до родових, а лише 
внаслідок того, що зміст договору припускає право збері-
гача замінювати передані речі. Уся суть у тому, що договір 
складського зберігання нехтує тими індивідуальними озна-
ками, які можуть бути властиві об’єкту договору. І навпаки, 
при звичайному зберіганні обов’язковою є індивідуалізація 
предмета договору [1, c. 79].

На практиці  виникає потреба у  зберіганні  товарів, що 
мають родові ознаки. Особливості договору зберігання, зо-
крема, полягають у тому, що його об’єктом, як правило, мо-
жуть бути товари з індивідуальними ознаками. Стаття 941 
ЦК України як виняток надає зберігачеві право змішувати 
речі одного роду та однієї якості, але лише за згоди на це 
поклажодавця. Конструкція цієї  статті  є юридично корек-
тною, адже річ, що має лише родові ознаки, є замінною (ст. 
184 ЦК). Такої згоди поклажодавець може і не дати, якщо 
він зацікавлений у поверненні саме тих речей з родовими 
ознаками, які передані на зберігання. У багатьох випадках 
необхідність  змішувати  речі  одного  роду  та  однієї  якості 
зумовлюється  об’єктивними  обставинами,  коли  зберігач 
не  може  забезпечити  їх  окреме  зберігання,  наприклад,  із 
технічних  причин.  Така  ситуація  складається  у  процесі 
зберігання  зерна  на  зерносховищах  (елеваторах)  та  іншої 
сільгосппродукції в овочесховищах, харчових продуктів на 
підприємствах-холодильниках, нафти та нафтопродуктів на 
нафтобазах тощо.

ЦК  України  не  містить  статті,  яка  б  визначала  особу 
власника переданих на зберігання речей із родовими озна-
ками. Однак у ЦК УРСР була пряма відповідь на це запи-
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тання. Відповідно до ст. 423 ЦК УРСР, коли на схов здано 
речі,  наділені  в  договорі  лише  родовими  ознаками,  то  ці 
речі  переходять  у  власність  охоронця,  і  він  зобов’язаний 
повернути стороні, яка здала їх на схов, таку саму або обу-
мовлену  сторонами  кількість  речей  того  ж  роду  і  якості. 
Наявність такої статті мала надзвичайно велике значення, 
адже з правом власності до нового власника переходить  і 
ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження 
майна, якщо  інше не встановлено договором або законом 
[5, с. 691-692].

Однак,  навіть  зважаючи  на  значне  поширення  іррегу-
лярного зберігання на товарному складі, дотепер немає єд-
ності в питанні про те, хто повинен вважатися в таких ви-
падках власником речей, що зберігаються. І це при тому, що 
питання є ключовим, і від нього залежить зміст відносин, 
які  складаються між учасниками у процесі  іррегулярного 
зберігання.

Практично йдеться про три можливі варіанти вирішен-
ня цього питання:

1) Передання речей на знеособлене зберігання означає 
перехід їх у власність зберігача. Прихильником цієї точки 
зору  був,  зокрема,  О.С.  Іоффе.  Він  зазначав:  «Якщо  хто-
небудь повинен повернути не ті ж самі речі, а їх еквівалент, 
уже  сам  цей  факт  доводить  те, що  особа  володіє  правом 
вимоги,  але  не  правом  власності.  І  якщо  поклажодавець 
виступає в цих відносинах як носій права вимоги, то слід 
визнати зберігача власником зданого на зберігання майна» 
[6, с. 498].

2) Речі, передані одним поклажодавцем, разом із реча-
ми, одержаними від інших поклажодавців, стають їх спіль-
ною частковою власністю. Цю точку зору обґрунтувала ще 
М.В.  Зімельова.  Вона  звертала  увагу,  зокрема,  на  те,  що 
«управління майном товарний склад здійснює на основі до-
ручення,  яке  є  похідним  з  договору поклажі...»  [7,  с.  44]. 
Адже «в подібних випадках у власника товару виникає не 
спільна часткова власність на весь запас товарів цього сор-
ту, які є на товарному складі, а власність на частку цього 
запасу. Розпорядження загальним запасом неможливе: ко-
жен господар самостійно розпоряджається кількістю това-
рів того ж сорту» [7, с. 49], що належить йому. Поділяв цей 
погляд і М.Г. Масевич, зазначаючи, що «при іррегулярному 
зберіганні виникає спільна часткова власність всіх покла-
жодавців  і  втрати  при  випадковому  знищенні  переданого 
на зберігання майна повинні розподілятися між собою про-
порційно кількості зданих речей, якщо інше не передбаче-
не договором зберігання» [8, с. 465]. А це означає, що на 
товарний  склад  покладається  відповідальність  за  втрату, 
недостачу або пошкодження речей, прийнятих на зберіган-
ня. Тим самим, він має нести ризик випадкового знищення 
майна, що зберігається.

3) Передані речі при іррегулярному зберіганні, подібно 
до зберігання звичайного, передаються поклажодавцем збе-
рігачеві тільки у володіння, а це значить, що їх власником і 
надалі залишається поклажодавець. Цю точку зору обґрун-
тував  С.Н.  Ландкоф,  який  підкреслював:  «Переданий  на 
зберігання товар не стає власністю складу. За борги склад-

ського підприємства не можуть підлягати опису товари, пе-
редані складу на зберігання» [9, с. 231].

Свого часу К.А. Граве звертав увагу, що «сторона, яка 
здала речі на зберігання з їх знеособленням, не втрачає пра-
ва власності на них. Право власності на ці речі може вважа-
тися таким, що перейшло до зберігача лише в той момент, 
коли він повертає замість них такі ж речі і в тій самій кіль-
кості» [10, с. 326].

Підсумовуючи  викладене  вище,  можна  дійти  такого 
висновку: при іррегулярному зберіганні так само, як і при 
звичайному, зберігач вступає у правовідносини з поклажо-
давцями,  однак  водночас  ніяких  юридичних  зв’язків  між 
поклажодавцями  не  виникає.  А  тому  найбільш  вдалою  є 
позиція  прихильників  підходу,  який  відповідає  природі 
відносин при іррегулярному зберіганні: поклажодавець за-
лишається власником переданої на зберігання речі. Покла-
жодавець, передаючи речі на зберігання, не має на меті пе-
редання майна у власність, а тільки у тимчасове володіння. 
Інших законних підстав для передання права власності на 
товар зберігачеві, на наш погляд, немає. А особливий поря-
док повернення товарів з іррегулярного зберігання зумовле-
ний їхніми властивостями.

Можливість використання сторонами зберігання із зне-
особленням призводить  також до виникнення  таких  спір-
них питань, які уже неодноразово були предметом дискусій 
серед цивілістів. Перше питання викликає інтерес з погля-
ду  практики  відносин  товарного  складу  і  поклажодавця. 
Йдеться про ступінь ідентифікації товарів під час укладен-
ня договору іррегулярного зберігання. Об’єктом зберігання 
із знеособленням, відповідно, є речі, які визначені родови-
ми ознаками. Однак таке визначання потребує уточнення, а 
саме: об’єктом знеособлення є товар того ж сорту, а не роду. 
Речі однакового сорту узагальнюються не поняттям родо-
вих речей, а відмінним від нього поняттям речей замінних. 
Поняття  роду  охоплює  надто широкі  категорії  предметів, 
аби  між  ними  могла  існувати  якісна  тотожність  і  еквіва-
лентність,  що  є  неодмінними  передумовами  замінності. 
Таке  зауваження  є  справедливим  з  практичного  погляду: 
зерно у цілому як продукт є річчю, яка визначається родо-
вими ознаками, проте воно розрізняється за сортами. Однак 
очевидно, що уточнення у цій частині відповідних право-
вих норм усе одно не забезпечить повністю захист інтересів 
поклажодавця. Продукція одного і того ж сорту (наприклад, 
окремі види овочів) може відрізнятися за іншими ознаками, 
зокрема за розміром. Окрім того, поняття «сорт» не засто-
совується до деяких товарів, наприклад до нафти.

Отже, при укладенні договору зберігання із знеособлен-
ням у товарного складу виникає обов’язок повернути по-
клажодавцеві ту ж кількість товару тієї ж якості. Обов’язок 
повернення товару того ж сорту і такої ж якості зумовлений 
характером і природою цього виду товару.

Таким чином, у разі укладення договору зберігання  із 
знеособленням для забезпечення інтересів поклажодавця у 
договорі потрібно оптимально чітко обумовити, товар якого 
роду, сорту і з якими якісними характеристиками повинен 
повернути товарний склад.
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Стаття присвячена аналізу умов, які висуваються законодавцем при усиновленні дітей. Зокрема, проаналізовано норми українського 
законодавства, судової практики та позиції науковців з приводу усиновлення дітей, можливості забезпечення захисту їхніх законних прав 
та інтересів. Зроблено висновок про те, що умови усиновлення поділяються на ті, що висуваються для усіх випадків усиновлення, та ті, 
які висуваються лише для усиновлення іноземним елементом.

Ключові слова: усиновлення, дитина, усиновлювач, усиновлений, умови усиновлення.

Статья посвящена анализу условий, предъявляемых законодательством при усыновлении детей. В частности, проанализированы 
нормы украинского законодательства, судебной практики и позиции ученых относительно вопросов усыновления детей, возможности 
обеспечения защиты их законных прав и интересов. Сделан вывод о том, что условия усыновления делятся на те, которые предъявля-
ются для всех случаев усыновления, и те, которые предъявляются только для усыновления иностранным элементом.

Ключевые слова: усыновление, ребенок, усыновитель, усыновленный, условия усыновления.

The objective of the article is to analyse the conditions required by the legislation in order to adopt children. In particular the law legal experi-
ence and scientific research as to adopting children as well as opportunities for ensuring protection of the rights and interests of the children have 
been analysed. Also, the conditions are divided into those ones who are required for all the cases and the ones required only for foreign nationals.

Key words: adoption, child, adopter, adopted child, conditions for the adoption.

Постановка проблеми. Інститут усиновлення є одним 
із основних інститутів сімейного праві, адже він поклика-
ний забезпечити захист прав та інтересів дітей, які залиши-
лися без батьківського піклування. Вирішення питання уси-
новлення є складним психологічним моментом, адже мова 
йде про майбутнє дитини, її адаптацію в сім’ї усиновлюва-
чів та про розуміння усиновлювачами майбутніх складнос-
тей щодо виховання дитини, взаємопорозуміння її з члена-
ми нової сім’ї тощо. Враховуючи специфічні питання, які 
виникають при усиновленні, не викликає заперечення той 
факт, що при усиновленні дітей іноземцями кількість про-
блем психологічного характеру буде лише  збільшуватися. 
Це викликано тим, що дитина повинна не лише адаптува-
тися  та  сприйняти  сам  факт  усиновлення  та  проживання 
в  новій  сім’ї,  але  й  адаптуватися  до  проживання  у  новій 
країні, з іншою культурою, мовою спілкування, далеко від 
своїх друзів та, можливо, далеких родичів, які хоч і не змо-
гли її усиновити, але підтримували з нею зв’язок. Другим 
комплексом  питань,  які  потребують  всебічного  розгляду, 
є  питання  відповідності  іноземного  кандидата  в  усинов-
лювачі  на  роль  батька  (матері)  дитини,  шо  уиновлюють, 
можливості  перевірки  достовірності  поданих  кандидатом 
в  усиновлювачі  документів  та  здатності  отримувати  до-
стовірну  інформацію про долю усиновленої дитини після 
її  усиновлення.  Тому  актуальність  питань,  пов’язаних  з 
дотриманням умов усиновлення дітей – громадян України 
іноземними громадянами, не викликає сумніву.

Стан дослідження теми. Серед цивілістів, які приді-
ляли  увагу  різним  аспектам  усиновлення,  варто  назвати 
М.М.  Агаркова,  С.М.  Братуся,  Я.Р.  Веберса,  Ю.С.  Гам- 
барова,  Н.Л.  Дювернуа,  І.B.  Жилінкову,  Л.М.  Зілков-
ську,  К.Д.  Кавеліна,  О.О.  Красавчикова,  М.С.  Малєїна,  
Г.К. Матвєєва, Д.І. Мейєра, В.І. Сінайського, Г.Ф. Шерше-
невича та ін.

Виклад  основного  матеріалу.  Усиновлення  буде  вва-
жатися  здійснене  належним  чином  при  дотриманні  пев-
них умов. Більшість спеціалістів у галузі сімейного права 
розглядали умови усиновлення як певні юридичні факти 
[1,  с.  255;  2,  с.  195].  В  літературі  визначають  такі  озна-
ки умов усиновлення: 1) це визначені вимоги, установлені 

законом; 2) ці вимоги закріплені в імперативних нормах, 
що встановлюють чітке правило поведінки, що не допус-
кає відхилення в поведінці, яка регулюється; 3) ці вимоги 
адресовані чітко визначеному колу осіб, тобто є персоні-
фікованими [3, с. 52]. Тому умови усиновлення варто ви-
значити як установлені в законі вимоги, що застосовують-
ся до чітко визначеного кола осіб з приводу усиновлення.

Усі  умови  усиновлення можна  поділити  на  дві  вели-
кі  групи:  1)  загальні  умови  ‒  це  умови,  які  завжди  ви-
магаються для позитивного вирішення питання про уси-
новлення  (прикладом є: волевиявлення особи, яка бажає 
усиновити дитину; позитивний висновок органу опіки та 
піклування про обставини усиновлення, дієздатність уси-
новлювача тощо) та 2) спеціальні умови ‒ ті умови, необ-
хідність у яких настає у випадках, передбачених законом 
(як, наприклад, згода батьків на усиновлення; згода дити-
ни на усиновлення; згода другого з подружжя).

Крім зазначеного вище поділу всі умови можна поді-
лити на: 1) ті, що висуваються для всіх випадків усинов-
лення; 2) ті, які висуваються лише для усиновлення з іно-
земним елементом.

До першої групи, зокрема, належать вимоги про:
1)  дієздатність  усиновлювача;  2)  вік  усиновлювача 

(усиновлювач не може бути молодшим 21 року); 3) різни-
цю у віці між усиновлювачем та усиновленим (яка не може 
бути меншою 15 років, а за умови усиновлення повноліт-
ньої  особи  –  18  років);  4)  нероз’єднання  рідних  братів, 
сестер, якщо вони перебувають на обліку для можливого 
усиновлення (крім наявності обставин, що мають істотне 
значення); 5) згоду рідних батьків дитини на її усиновлен-
ня, яка надається вільно, безоплатно і за умови, що дити-
ні виповнилося два місяці (окрім випадків, встановлених  
ст. 219 СК України); 6) згоду дитини на усиновлення, якщо 
вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її ви-
словити (окрім випадків, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 218 СК 
України); 7) надання другим із подружжя згоди на усинов-
лення, якщо воно здійснюється одним з подружжя та ін.

До другої групи умов можна віднести: 1) перебування 
усиновлюваної дитини не менш як одного року на облі-
ку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує 
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державну політику у сфері усиновлення та  захисту прав 
дітей;  2)  досягнення  дитиною  п’ятирічного  віку;  3)  від-
сутність громадянина України, який бажав би усиновити 
відповідну дитину або взяти на виховання до себе в сім’ю; 
4) забезпечення дитині прав в обсязі, не меншому, ніж це 
встановлено законами України.

Розглянемо  більш  детально  перераховані  умови.  Зо-
крема, не викликає заперечень той факт, що лише дієздат-
на особа може належним чином піклуватися про усинов-
лену  дитину,  допомагати  їй  пристосовуватися  до  нових 
умов проживання, спілкування тощо.

Умова усиновлення щодо віку усиновлювача та різниці 
у віці між ним на усиновленим є дуже важливою. Адже 
усиновлювач повинен мати відповідний життєвий досвід 
для виховання усиновленого, бути відповідальним, само-
достатнім тощо. Також різниця у віці між усиновлювачем 
та  усиновленим  дає  можливість  наблизити  їх  відносини 
до  природніх  відносин  у  сім’ї.  Усиновлювачу  необхідно 
приділяти  багато  уваги  і  такту  для  завоювання  батьків-
ського авторитету в очах усиновленої дитини. Зрозуміло, 
що цього важко буде досягти, якщо усиновлювач, в силу 
незначної різниці у віці з усиновленим, буде сприйматися 
як одноліток, що унеможливлює забезпечення належного 
батьківського  виховання  усиновлювачем  дитини.  Однак, 
якщо  мова  йде  про  усиновлення  родичами,  то,  на  нашу 
думку,  може мати місце  скорочення  різниці  у  віці,  адже 
в даному випадку для дитини важливо зберегти зв’язок з 
рідними, а піклування про дитину її близькими буде кра-
щим, аніж піклування усиновлювачами (чужими особами, 
відносини з якими можуть скластися, а можуть і ні), або 
дитина  може  і  не  бути  усиновлена  і  до  повноліття  буде 
знаходитися на піклуванні дитячого закладу. Недоцільним 
є звужування кола усиновлювачів за віковим принципом, 
не залишаючи суду права в індивідуальному порядку ви-
рішувати дане питання.

Однією  із  умов  усиновлення  є  неможливість 
роз’єднання рідних братів  та  сестер,  які перебувають на 
обліку для можливого усиновлення [4]. Дана норма дозво-
ляє усиновлюваному  зберігти родинні  зв’язки. Водночас 
можуть мати місце і винятки. Зокрема, якщо сиротами за-
лишилося троє чи більше дітей, знайти особу, яка могла б 
усиновити їх усіх, дуже важко. У такому разі (як виклю-
чення) суд за згодою органу опіки та піклування може по-
становити рішення про усиновлення когось із них або уси-
новлення  їх  різними особами  [5,  с.  5]. Тобто обставини, 
які дозволяють роз’єднати рідних братів та сестер, мають 
бути  істотними. Якщо  дитина  дає  згоду  на  усиновлення 
(тобто не дотримується таємниця усиновлення), брати та 
сестри, які були роз’єднані при усиновленні, мають право 
знати про нове місце проживання того, хто буде усиновле-
ний. Розрив правового зв’язку з братом, сестрою у зв’язку 
з усиновленням не перериває родинних, кровних зв’язків, 
а тому заборона шлюбу між ними залишається чинною.

Однією  із  умов  усиновлення  є  надання  згоди  рідних 
матері та батька дитини на її усиновлення. Така згода по-
винна бути надана батьками, які усвідомлюють значення 
своїх дій та можуть керувати ними. За умови надання та-
кої згоди у стані алкогольного, наркотичного чи токсично-
го сп’яніння або ж під тиском фізичного або психічного 
насильства вона не може вважатися вільною. Відповідно 
до ч. 2 ст. 217 СК України, згода батьків на усиновлення 
має  бути  безумовною.  За  умови  встановлення факту  на-
дання матір’ю або батьком дитини згоди на усиновлення 
та  отримання  за  це  відповідної  винагороди  ЦК  України 
передбачено повернення даної винагороди, що не спрос-
товує наявності вільної згоди на усиновлення. виділяють 
два  способи надання  згоди:  1)  згода на усиновлення ди-
тини  конкретною  особою  з  указівкою  прізвища,  ім’я  та 
по-батькові такої особи або осіб; 2) загальна згода на уси-
новлення  будь-якою  особою  без  зазначення  конкретного 
усиновлювача  [6,  с.  386].  Згода  батьків  на  усиновлення 

їхньої  дитини  має  бути  оформлена  письмово  і  засвідче-
на нотаріусом, адже до початку судового розгляду справи 
органи опіки та піклування повинні мати інформацію про 
наявність  такої  згоди. У разі  її  відсутності фактично не-
можливе звернення до суду для розгляду справи в порядку 
окремого провадження [7, с. 64].

Заява  про  згоду  на  усиновлення  не  є  абсолютною, 
тобто  такою,  що  не  може  бути  відкликана.  Норма  ч.  6  
ст. 217 СК України дає право матері, батькові без  зазна-
чення будь-яких причин відкликати свою згоду на усинов-
лення  навіть  після  того,  як  суд  постановив  рішення  про 
усиновлення, але до набрання ним рішенням чинності. За-
перечення проти усиновлення після того, як рішення суду 
набрало чинності, правового значення не має.

Також  необхідно  звернути  увагу  на  встановлене  ч.  3 
ст. 217 СК України правило про можливість надання згоди 
батьків на усиновлення лише після досягнення дитиною 
двомісячного віку. Разом з тим на практиці зустрічаються 
випадки порушення даної норми. У деяких випадках  за-
конодавець встановлює виключення із загального правила 
про необхідність отримання згоди батьків на усиновлення 
їх дітей (ст. 219 СК України).

Отримання  згоди  дитини  на  усиновлення, що  перед-
бачено ст. 218 СК України, відбувається, якщо дитина до-
сягла  такого  віку  та  рівня  розвитку, що може  висловити 
свою згоду на усиновлення, така згода надається у формі, 
яка відповідає вікові та стану здоров’я дитини (наприклад, 
якщо дитині чотири роки, суду може бути поданий як до-
каз відеозапис розмови з дитиною особи, яка бажає її уси-
новити, а семирічна дитина може власноруч написати до 
суду відповідну заяву). Усиновлення може бути проведено 
без згоди дитини лише тоді, коли вона цієї згоди не може 
дати, зокрема дитина малого віку, з вадами фізичного чи 
психічного розвитку, яка не усвідомлює ані самого факту 
усиновлення,  ані його наслідків. Якщо дитина проживає 
у сім’ї і називає кандидатів в усиновлювачі матір’ю, бать-
ком, то вважається, що дитина дала згоду на усиновлення. 
Як правило, отримує згоду дитини на усиновлення орган 
опіки  та  піклування,  працівник  якого  повинен  провести 
бесіду з дитиною і роз’яснити їй суть і правові наслідки 
усиновлення.

Відповідно до діючого законодавства, усиновлення ди-
тини може бути проведене не лише спільно дружиною  і 
чоловіком, а й одним із подружжя. Оскільки усиновлення 
дитини дружиною чи чоловіком може створити для дру-
гого  із подружжя або  їхніх дітей певні правові наслідки, 
другий із подружжя має дати згоду на усиновлення.

Наступні  умови  усиновлення,  але  лише  іноземного, 
закріплені у ст. 283 СК України, відповідно до якої дити-
на,  яка  є  громадянином України,  може  бути  усиновлена 
іноземними громадянами, якщо вона перебуває не менш 
як один рік на обліку  в центральному органі  виконавчої 
влади  (що  реалізує  державну  політику  у  сфері  усинов-
лення  та  захисту  прав  дітей)  і  досягла  п’яти  років. Уси-
новлення може бути здійснено до закінчення зазначеного 
строку, а також до досягнення дитиною п’яти років, якщо: 
1)  усиновлювач  є  родичем  дитини;  2)  дитина  страждає 
на хворобу, що внесена до спеціального переліку хвороб, 
затвердженого  центральним  органом  виконавчої  влади, 
що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері 
охорони здоров’я; 3) здійснюється усиновлення усіх рід-
них братів і сестер в одну сім’ю, якщо один із них досяг 
п’яти років  і перебуває на обліку в центральному органі 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
усиновлення та захисту прав дітей, не менш як один рік;  
4) іноземці виявили бажання усиновити дитину, яка є бра-
том або сестрою раніше усиновленої ними дитини [4].

Розглянемо приклад. Рішенням Білоцерківського місь-
крайонного суду Київської області від 14.11.2013 р. задо-
волено  заяву  громадян США Барко  Г.  та  Барко Ч. щодо 
усиновлення ними малолітньої Жупанської В., батьки якої 
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надали  нотаріально  завірену  заяву  про  згоду  на  усинов-
лення їхньої дочки. Дитина, згідно з медичним висновком 
про  стан  здоров’я, має  діагноз  синдром Дауна Q 90.  За-
явники ознайомлені зі станом здоров’я Жупанської В. та 
правовими наслідками міжнародного усиновлення.

Заяву  задоволено  з посиланням на п.  64 переліку  за-
хворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей 
без дотримання строків перебування на обліку в централь-
ному органі виконавчої влади, до повноважень якого нале-
жать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також 
до досягнення дитиною п’яти років, затвердженого в Мі-
ністерстві юстиції України 2.03.2012 р. [8].

Вимоги  щодо  відсутності  громадянина  України,  який 
бажав би усиновити відповідну дитину або взяти на вихо-
вання до себе в сім’ю та забезпечення дитині прав в обсязі 
не меншому, ніж це встановлено законами України, закрі-
плені в діючому законодавстві України не випадково, адже 
пріоритетним є все ж таки національне усиновлення та за-
безпечення  дитині  –  громадянину  України  прав  в  обсязі, 
встановленому діючим законодавством України. Саме тому 
отримання згоди Державного департаменту з усиновлення 
дітей є обов’язковим в усіх випадках усиновлення дитини 
іноземними громадянами, що дає гарантії виконання зазна-
чених вище умов іноземного усиновлення.

Процес виховання усиновленої дитини є досить склад-
ним, особливо у психологічному плані, внаслідок чого, на 
нашу думку, до усиновлювачів необхідно висувати вимоги 
про  наявність  навичок  вихователя  (особливо  якщо  мова 
йде про усиновлення чужої дитини). Найчастіше деяким 
усиновлювачам потрібні консультації педагогів, психоло-
гів. Тому доцільним є створення шкіл (центрів) прийомних 
батьків. Подібні школи, центри,  консультативні  кабінети 
можуть  стати природним  елементом у  структурі  органів 
опіки та піклування. Довідка-висновок, видана ними, має 
стати підставою для психологів та педагогів для надання 
позитивного висновку про можливість особи бути канди-
датом в усиновлювачі. Вважаємо, що іноземні громадяни, 

які бажають усиновити дитину з України, обов’язково по-
винні  проходити  навчання  в  таких школах  і  отримувати 
відповідну довідку.

У той же час було б корисним переглянути вимоги до іно-
земних кандидатів в усиновлювачі, включаючи обов’язкове 
використання уніфікованої програми їх підготовки до при-
йому дитини в сім’ю. Адже законодавство України не міс-
тить  критеріїв  оцінки  можливості  бути  усиновлювачами 
для  іноземних  громадян.  На  них  поширюються  загальні 
вимоги ст. 211 СК України. Аналогічне положення містить-
ся у ч. 3 ст. 252 ЦПК України щодо переліку документів, 
які  подаються  іноземними  громадянами  до  суду  разом  із 
заявою  про  усиновлення. Ця  норма фактично  перекладає 
обов’язок оцінки придатності подружжя чи особи до уси-
новлення з компетентних органів в Україні на компетентні 
органи країни проживання кандидата в усиновлювачі.

Вважаємо, що  процедура  оцінювання  соціально-пси-
хологічної  придатності  подружжя  (особи)  бути  усинов-
лювачами, особистих якостей кандидатів в усиновлювачі 
обов’язково  повинна  проводитися  і  в  Україні,  що  дасть 
змогу впевнитися в тому, що майбутні усиновлювачі пси-
хологічно готові стати батьками.

Висновок. Підводячи підсумок, вважаємо, що законо-
давець досить детально прописав умови, за яких дитина 
може  бути  усиновлена.  Разом  з  тим  деякі  норми  потре-
бують  уточнень.  Зокрема,  необхідним  є  введення  умов 
про  обов’язкове  комплексне  обстеження,  у  тому  числі 
обов’язкове психологічне тестування іноземного кандида-
та в усиновлювачі українською стороною на предмет його 
відповідності вимогам, що пред’являються до осіб, які мо-
жуть виховувати дітей, а також на предмет сумісності да-
ного конкретного усиновлювача і дитини, яку він хотів би 
усиновити.  З  урахуванням  поширеності  іноземного  уси-
новлення на всій території України упорядкуванню тако-
го усиновлення сприяло б формування централізованого 
державного банку даних про іноземних осіб, які бажають 
усиновити українських дітей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Рясенцев В.А. Семейное право / В.А. Рясенцев. – М. : Юрид. лит., 1971. – 296 с.
2. Матвеев Г.К. Советское семейное право / Г.К. Матвеев. – М. : Юрид. лит., 1985. – 208 с.
3. Летова Н.В. Проблемы усыновления: теория и практика / Н.В. Летова // Государство и право. – 2006. – № 11. – С. 52-61.
4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.
5. Ромовська З.В. Коментар до глави 18 «Усиновлення» Сімейного кодексу України / З.В. Ромовська // Законодавство України :  

Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 4. – С. 3-42.
6. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є.О. Харитонова. – Х. : Одіссей, 2006. – 552 с.
7. Розгон О. Деякі особливості засвідчення згоди на усиновлення дитини / О. Розгон // Мала енциклопедія нотаріуса (комплект). – 

2008. – № 4. – С. 62-78.
8. Рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 14.11.2013 по справі № 357/15911/13-ц [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35411269.



119

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 347.1

СПІВВІДНОШЕННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА І СУБСиДІАРНОГО  
ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЦиВІЛьНОГО ПРАВА

INTErrELATION Of ANALOgy Of LAw  
ANd SuBSIdIAry APPLICATION NOrMS IN CIVIL LAw

Завальнюк С.В., 
асистент кафедри цивільного права 

Одеської юридичної академії 

У статті розглянуте співвідношення аналогії права та субсидіарного застосування норм цивільного права при подоланні прогалин у праві.  
З’ясована правова природа понять та визначені відмінності між аналогією права та субсидіарним застосуванням норм цивільного права.
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В статье рассмотрено соотношение аналогии права и субсидиарного применения норм гражданского права при преодолении про-
белов в праве. Выяснена правовая природа понятий и определены различия между аналогией права и субсидиарным применением 
норм гражданского права.

Ключевые слова: пробелы в праве, аналогия права, субсидиарное применение норм.

The article considers ratio of analogy of rights and subsidiary application norms during overcoming legal gaps. Found out legal nature of 
concepts and identifies differences between analogy of law and subsidiary application norms in civil law.

Key words: legal gaps, analogy of law, subsidiary application norms.

Актуальність теми. У галузевих науках на сучасному 
етапі їх розвитку значна увага приділяється розмежуван-
ню галузей права. Ніби свідомо замовчується  їх єдність. 
Проте головним завданням правової системи є не розмеж-
ування правових галузей та їх сфер (хоча очевидно, що без 
цього просто не можна говорити про їх систему), а забез-
печення  їх єдиного, комплексного впливу на регульовані 
суспільні відносини. Тому система права повинна харак-
теризуватися  внутрішньою  узгодженістю  всіх  належних 
до неї підсистем (елементів), що спирається на соціально-
економічні та організаційно-правові чинники [3].

Тісний взаємозв’язок цивільного  і, наприклад, сімей-
ного права  є безспірним. Схожість  за характером право-
вого регулювання між цими галузями права не випадкова 
в силу того, що сімейне право історично виділилося з ци-
вільного [16, c. 78]. Водночас той факт, що сімейне право 
відокремилося від цивільного, зумовлює істотну специфі-
ку їх взаємодії на рівні як загальних правил, так і окремих 
правових інститутів [16, c. 80].

Одним  із  проявів  міжгалузевих  зв’язків  цивільного 
права є субсидіарне застосування норм цивільного права 
до відносин інших галузей. Ключовим питанням, що ви-
значає можливість  субсидіарного  застосування  норм ци-
вільного права до відносин інших галузей, є питання, що 
стосується підстав такого застосування [17, c. 100].

Виклад основного матеріалу. Згідно  з  ч.  1  ст.  9 ЦК 
України положення ЦК України застосовуються до врегу-
лювання відносин, які виникають у сферах використання 
природних ресурсів та охорони довкілля, а також до тру-
дових  та  сімейних  відносин,  якщо  вони не  врегульовані 
іншими актами законодавства. Тобто, вищезазначена нор-
ма ЦК України передбачає можливість субсидіарного за-
стосування норм ЦК України до відносин, що виникають, 
зокрема у сфері сімейних та трудових відносин.

Однак у законодавстві України немає ні поняття суб-
сидіарного  застосування  права,  ні  умов  використання 
цього методу. Це поняття було сформульоване в наукових 
дослідженнях, а умови його застосування визначені судо-
вою практикою [13, c. 146]. Ю.Х. Калмиков зазначив, що 
«органи владного правозастосування не користуються по-
няттям «субсидіарне застосування», вони або прямо поси-
лаються на необхідність використання тієї або іншої нор-
ми із суміжної галузі права, або формулюють можливість 

звернення до останньої у висловах на кшталт «відповідно 
до ст. ... [6, с. 28]».

Зміст поняття «субсидіарне застосування норм права» 
є дискусійним і різні автори розуміють субсидіарне засто-
сування норм неоднозначно. В.А. Божок визначає під суб-
сидіарним  застосуванням  норм  права  пряме  регулюван-
ня нормами однієї  галузі права суспільних відносин, що 
становлять предмет іншої галузі права [2, c. 29]. З такою 
позицією не можна погодитися. Кожна галузь права регу-
лює свій предмет, має свій метод, на підставі чого її і ви-
діляють у самостійну галузь. Як вказує Д.О. Туманов, при 
формулюванні  норм,  які  регулюють  відносини,  що  ста-
новлять предмет однієї галузі права, законодавець навряд 
чи виходить  із  того, що ці ж норми повинні  регулювати 
відносини, що становлять предмет іншої галузі [19, c. 19].

Використання  в  суміжних  галузях  норм  цивільного 
права (дефініція юридичної особи, довіреності, норми про 
відшкодування шкоди) свідчить про субсидіарне застосу-
вання норм цивільного права.

В.М.  Лебєдєв  наполягає  на  біполярному  характері 
субсидіарності цивільного права. Як відзначає дослідник, 
цивільне право запозичує в інших галузях норми, які ви-
значають таких суб’єктів, як роботодавець, середній заро-
біток, посадова особа та ін. Воно використовує необхідні 
йому норми інших галузей, а також надає свої норми для 
застосування ними [11, c. 117].

Розмежування понять правової аналогії  та субсидіар-
ного застосування норм права в літературі проводиться за 
декількома  підходами.  Загалом  науковцями  не  заперечу-
ється схожість правових явищ, однак цю подібність різні 
вчені вбачають у різному.

Частина науковців пов’язує аналогію права і субсиді-
арне застосування норм права з однаковими підставами їх 
застосування – прогалинами в праві. 

У профільній літературі загалом порівнюються  і роз-
межовуються  лише  аналогія  закону  і  субсидіарне  засто-
сування  норм  права.  У  рамках  нашого  дослідження,  не 
вдаючись  до  термінологічного  спору,  презюмуємо,  що 
міжгалузева аналогія є видом субсидіарного застосування 
норм права, яка покликана подолати прогалини у право-
вому регулюванні конкретної галузі права.

У чинному законодавстві України питання про можли-
вість  застосування міжгалузевої  аналогії для  заповнення 



120

№ 4 2015
♦

юридичних прогалин урегульоване неоднозначно. Зокре-
ма,  цивільне  законодавство  допускає  застосування  лише 
внутрішньогалузевої  аналогії  в  силу  положень  ст.  8  ЦК 
України, відповідно до якої, якщо цивільні відносини не 
врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного за-
конодавства або договором, вони регулюються тими пра-
вовими  нормами  цього  Кодексу,  інших  актів  цивільного 
законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні 
відносини (аналогія закону) [8, c. 50]. У разі неможливості 
використати аналогію закону для регулювання цивільних 
відносин вони регулюються відповідно до загальних засад 
цивільного законодавства (аналогія права) [22].

На думку А.С. Довгерта, зміст загальних положень про 
аналогію необхідно виводити із контексту всієї концепції 
ЦК  України.  Наприклад,  зумовлена  єдністю  природно-
го  приватного  права  єдність  самої  цивільної  кодифіка-
ції  (інакше  кажучи,  охоплення  своїм  регулюванням  усіх 
приватних  відносин  незалежно  від  сфери  їх  існування), 
зобов’язує розуміти  ст.  8 ЦК України як  таку, що відно-
ситься до всього приватноправового поля, зокрема сфери 
праці,  сім’ї,  комерції,  використання природних ресурсів, 
охорони  довкілля. При цьому не має  значення,  передба-
чені чи відсутні норми про аналогію у так званих «галу-
зевих» кодексах, підпорядкованих ЦК України [4, c. 161].

В.М. Коваль, розглядаючи це питання, зазначає: якщо ст. 
8 із Цивільного кодексу вилучити, то це не буде означати, що 
в цивільному законодавстві виникає прогалина, бо із ч. 8 ст. 8  
ЦПК України, що передбачає застосування судом аналогії за-
кону і права за аналогією, непрямо випливає і за допомогою 
висновку від наступного правового явища (правозастосуван-
ня) до попереднього виявляється правовий припис, відповід-
но до якого цивільні відносини можуть регулюватися у пев-
них випадках у порядку аналогії. Своєю чергою, якщо ч. 8 
ст. 8 ЦПК України виключити із цього Кодексу, то це ніяк не 
вплине на застосування до цивільних правовідносин закону 
і права за аналогією, бо така можливість непрямо випливає 
із ст. 8 ЦК України і виявляється за допомогою висновку від 
попереднього правового явища (регулювання цивільних від-
носин  за  аналогією)  до  наступного  (застосування  закону  і 
права до цивільних правовідносин за аналогією). Інша річ, 
що вилучення ч. 8 ст. 8 ЦПК України із цього Кодексу ство-
рить проблему застосування закону і права за аналогією до 
трудових,  земельних  та  інших  спорів, що  розглядаються  в 
порядку цивільного судочинства [10, с. 460].

Як  зазначає  В.В.  Лазарєв,  запозичення  нормативного 
матеріалу властиве, передовсім, молодим галузям права, які 
використовують норми відповідних профілюючих галузей 
[14, c. 383–386]. З таким твердженням не можна погодити-
ся, адже, як уже зазначалося, деякі галузі права тяжіють до 
запозичення норм із інших галузей права з використанням 
бланкетних і відсильних конструкцій. Однак, на нашу дум-
ку, це ніяк не пов’язано зі строком існування певної галузі.

Субсидіарне запозичення галуззю норм права інших га-
лузей не руйнує єдності предмета збагаченої у такий спосіб 
галузі. Інакше кажучи, субсидіарність не порушує ціліснос-
ті предметів регулювання ні галузі-донора, ні галузі-реци-
пієнта (галузі, яка запозичує норми права). Це важливо під-
креслити, інакше можна дійти абсурдних висновків: 1) або 
про періодичну «переробку» предмета правового регулю-
вання галузі-донора і галузі-реципієнта залежно від кожно-
го випадку субсидіарного застосування норм права; 2) або 
про  заміну  предмета  регулювання  галузі  права  сферою  її 
дії, принаймні, до змішання цих понять [11].

С.С. Алексєєв  вважає, що  у  більшості  галузей  права 
аналогії  і субсидіарне застосування – не лише необхідні, 
а й цілком «природні» правові явища, які покликані забез-
печити динамізм правової системи, можливості її присто-
сування до суспільних відносин, що змінюються [1, с. 18].

С.І. Клім виділяє такі умови застосування міжгалузевої 
аналогії: 1) наявність прогалини у правовому регулюванні; 
2)  схожість  галузевих  методів  правового  регулювання;  3) 

наявність аналогічних ознак у суспільних відносинах; 4) ге-
нетичний зв’язок суміжних галузей законодавства [7, с. 64].

Р.Л.  Хачатуров,  досліджуючи  випадки  застосування 
норм цивільного права до сімейних правовідносин, робить 
висновок, що тут застосовується міжгалузева аналогія, яка 
отримала назву  «субсидіарної»  аналогії.  Її  суть  полягає  в 
такому: при відсутності  у певній  галузі права необхідних 
юридичних  підстав  для  застосування  аналогії  закону  чи 
права до випадку, який за своїм змістом може бути відне-
сений до відносин, що регулюються цією галуззю, можливе 
звернення до норм  і принципів  іншої  галузі права або до 
загальних засад, загальних принципів права [186, c. 131].

У  чинному  Земельному  кодексі  України  (далі  –  ЗК 
України) норми щодо застосування аналогії закону відсут-
ні, проте відповідно до ст. 9 ЦК України допускається за-
стосування норм цього кодексу для регулювання земельних 
відносин  за  наявності  юридичних  прогалин.  Наприклад, 
у науковій літературі пропонується для врегулювання пи-
тання щодо порядку поновлення договору оренди земель-
ної ділянки за відсутності заперечень сторін (ст. 33 Закону 
України «Про оренду землі») використовувати за аналогією 
ст. 764 ЦК України, на підставі якої поновлення договору 
оренди  здійснювати  шляхом  укладення  додаткової  угоди 
між сторонами та її державної реєстрації [15, с. 48].

Однак, застосовуючи норми цивільного права (зокрема 
й  принципи  цивільного  права),  необхідно  звертати  увагу 
на  характер  відносин,  до  яких  застосовуються  ці  норми.  
У жодному разі не можна субсидіарно застосовувати прин-
ципи цивільного права до правовідносин, що мають публіч-
ний характер. 

Отже, якщо з міжгалузевою аналогією закону все доволі 
чітко зрозуміло, то міжгалузеве застосування принципів ін-
ших галузей права (міжгалузева аналогія права) видається 
спірним питанням.

Принципи  права  України  характеризуються  систем-
ністю.  Так,  відповідно  до  взятих  Україною  міжнародних 
зобов’язань національні принципи права мають відповіда-
ти  загальнолюдським  принципам  (гуманізму,  юридичної 
рівності,  свободи,  демократизму,  справедливості,  закон-
ності) [8, c. 54]. Своєю чергою, галузеві принципи, зокре-
ма  принципи  цивільного  права України,  повинні  відпові-
дати  загальноправовим  принципам  (верховенства  права, 
законності,  рівності  перед  законом,  взаємозв’язку  прав  і 
обов’язків, взаємної відповідальності особи і держави, від-
повідальності за вину).

Питання  застосування  до  цивільних  відносин  за  ана-
логією права принципів інших галузей права чи загально-
правових принципів лежить у сфері розуміння принципів 
цивільного права. Про тлумачення «загальних засад законо-
давства» та їх обмеження лише закріпленими у ЦК України 
принципами мова йшла вище.

Однак незрозумілим залишається, чи можливо безпосе-
редньо застосувати до цивільних правовідносин фактично 
закріплений  принцип,  наприклад,  конституційного  права. 
Так,  наприклад,  Т.О.  Коваленко,  аналізуючи  можливість 
міжгалузевої аналогії права для земельних правовідносин, 
доходить  висновку,  що  у  випадку  відсутності  галузевих 
принципів  для  заповнення  земельно-правової  прогалини 
можливим є застосування конституційних, загальноправо-
вих та загальнолюдських (міжнародних) правових принци-
пів [8].

До такого ж висновку щодо договірного права доходить 
і С.О. Погрібний, який вважає, що застосування до конкрет-
них відносин загальних засад законодавства в разі відсут-
ності норм, що регулюють подібні за найсуттєвішими озна-
ками відносини, означає, що юридична справа вирішується 
на основі принципів права, які переважно закріплені у від-
повідних статтях Конституції або в загальних положеннях 
законодавчих актів [20, c. 27].

В.М. Коваль вважає, що із тексту ч. 2 ст. 8 ЦК України 
цілком  визначено  випливає,  що  в  порядку  аналогії  права 
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конституційні принципи застосовуватись не можуть. Це не 
виключає  їх  застосування  до  цивільних  відносин  узагалі, 
оскільки відповідно до ч. 1 ст. 4 України Конституція ста-
новить основу цивільного законодавства України, але ж ви-
ключає застосування конституційних принципів у порядку 
аналогії права. Натомість ч. 7 ст. 9 КАС України передба-
чає застосування в порядку аналогії права конституційних 
принципів. Аналізуючи ці два законодавчі положення, до-
сліджуючи  суспільні  відносини, що  є  предметом  їх  регу-
лювання,  не  можна  знайти  будь-яких  підстав  для  різного 
визначення цими законодавчими положеннями підстав за-
стосування аналогії права [9, c. 83].

Автор вважає, що конституційні принципи не можуть 
бути застосовані в порядку аналогії права. У тій частині, в 
якій конституційні принципи вміщують у собі правові нор-
ми (нормативний регулятор), вони згідно із частиною тре-
тьою ст. 8 Конституції підлягають прямому застосуванню. 
У тій частині, в якій конституційні принципи вміщують у 
собі  декларацію,  вони  взагалі  не можуть  застосовуватися 
господарськими  судами,  бо  призначення  декларації  –  не 
здійснювати  правове  регулювання,  а  підштовхнути  в  не-
нормативний спосіб до дій, що створюють передумови для 
перетворення декларації  у  правову норму. При цьому пе-
ретворення декларацій, що вміщуються у конституційних 
принципах,  у  правові  норми  не  потребує  будь-якого  акта 
правотворчості: суд при здійсненні правозастосування по-
винен оцінити готовність відповідних суспільних відносин 
сприйняти  певний  конституційний  принцип  як  регулятор 
суспільних відносин  і  зробити висновок про  те,  чи  є цей 
принцип у відповідній частині правовою нормою чи декла-
рацією [9, c. 84–85].

Ця думка є дискусійною, адже автор не враховує осо-
бливу роль та функції принципів права (особливо конститу-
ційних). Вважаємо, що конституційні принципи не можна 
ототожнювати з усіма іншими нормами Конституції, адже 
прямо регулювати відносини вони можуть лише номіналь-
но. А повертаючись до вже висловленої думки про вклю-
чення  основних  принципів  цивільного  законодавства  до 
змісту конституційного принципу верховенства права, кон-
статуємо  тісний  взаємозв’язок  конституційних  принципів 
та загальних засад цивільного законодавства.

Дискусійним питанням у літературі залишається і мож-
ливість застосування принципів цивільного права до суміж-
них із цивільними відносин. В.Ф. Яковлєв взагалі висловив 
побоювання щодо застосування до суміжних відносин (на 
прикладі сімейного права) цивільного права за аналогією, 
оскільки принципи цивільного та інших суміжних галузей 
права  мають  суттєві  відмінності  [23,  c.  740].  Безумовно, 
такі застереження не є безпідставними. Однак із критикою 
таких тверджень виступає О.В. Некрасова. Автор зауважує, 
що  сімейне право не  затверджує деякі  важливі принципи 
правового регулювання,  які містяться  серед  загальних  за-
сад цивільного законодавства і мають значення для сімей-
ного права, наприклад, неприпустимість позбавлення права 
власності, свобода договору [18, c. 149].

Розв’язання цього питання лежить у площині тлумачення 
ст. 8 СК України, яка визначає порядок застосування норм 
ЦК України до регулювання  сімейних відносин. Ця норма 
є відносно новою. Якщо раніше було закріплено, що норми 
ЦК України застосовуються лише до майнових відносин чле-
нів сім’ї, які не врегульовані СК України, то в новій редакції 
міститься інше правило: якщо особисті немайнові та майно-

ві  відносини між подружжям, батьками та дітьми,  іншими 
членами сім’ї та родичами не врегульовані СК України, вони 
регулюються відповідними нормами ЦК України, якщо це не 
суперечить суті сімейних відносин [5, с. 7].

Отже, цілком можна говорити про можливість засто-
сування  як  загальних  засад  цивільного  законодавства, 
так  і  принципів  окремих  інститутів  цивільного  права 
(наприклад, принципу свободи договору – до договірних 
відносин).

Крім  того,  в  літературі  всерйоз  розглядається  можли-
вість  прямого  договірного  регулювання  сімейних  відно-
син. Подружжя, батьки дитини, батьки та діти, інші члени 
сім’ї та родичі, відносини між якими регулює СК України, 
можуть врегулювати свої відносини за домовленістю (до-
говором),  якщо це не  суперечить  вимогам цього Кодексу, 
інших законів та моральним засадам суспільства (ч. 1 ст. 9 
СК України).

Одночасно передбачаються загальні засади (принципи) 
регулювання сімейних відносин у ст. 7 СК України. Саме ці 
принципи дозволяють встановити відповідність певної кон-
кретної домовленості (договору) учасників сімейних право-
відносин меті та завданням сімейного законодавства. Крім 
того, не можна недооцінювати їх значення при здійсненні 
правотворчої діяльності компетентних державних органів. 
А при договірному регулюванні загальні засади сімейного 
законодавства використовуються також і тоді, коли немож-
ливе застосування аналогії закону, тобто при аналогії права 
(ч. 2 ст. 10 СК України) [21, с. 196].

Висновки.  З  огляду на  це,  вважаємо необхідним  вне-
сення змін до ст. 10 СК України, яку варто викласти у такій 
редакції:  «Якщо  до  регулювання  сімейних  відносин  не-
можливо  застосувати  аналогію  закону,  вони  регулюються 
відповідно до загальних засад сімейного чи цивільного за-
конодавства».

Однак  необхідно  розуміти, що  загальні  принципи  ци-
вільного  законодавства  не  завжди  можна  застосувати  до 
відносин у суміжних галузях права. Адже кожна з галузей 
права  має  свою  специфіку,  неврахування  якої  небезпечне 
для учасників таких відносин. Важливо звертати особливу 
увагу на вимогу несуперечності субсидіарного застосуван-
ня норм цивільного права до сімейних, трудових,  земель-
них та ін. відносин їхній суті. Так, наприклад, у літературі 
вказується,  що  суті  сімейних  відносин  суперечить  засто-
сування закріплених у цивільному законодавстві норм про 
недійсність угоди при вирішенні питання про недійсність 
шлюбу [12, с. 28].

Ця проблема розв’язується на фундаментальному рівні, 
адже під час будь-якої правозастосовної діяльності, як уже 
зазначалося, необхідно керуватися принципами галузі пра-
ва. А, отже, застосовуючи міжгалузеву аналогію принципів 
цивільного права, її необхідно здійснювати з обов’язковим 
урахуванням принципів  сімейного,  трудового,  земельного 
чи іншого права, в межах правового регулювання якого зна-
ходяться конкретні суспільні відносини.

М.В.  Бориславська  наводить  відповідний  цій  ситуації 
приклад  застосування  принципу  свободи  договору  у  сі-
мейному праві, особливістю якого є обмеження у багатьох 
випадках  права  вибору  контрагента  чітко  визначеними 
суб’єктами сімейних відносин [21, c. 196]. При застосуван-
ні  цього  принципу  необхідно  дотримуватися,  найперше, 
максимального врахування  інтересів дитини чи непрацез-
датних членів сім’ї.
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ТЕРМІН СЕРЕД ТЕМПОРАЛьНих ОБМЕЖЕНь СУБ’ЄКТиВНОГО ПРАВА  
ІНТЕЛЕКТУАЛьНОЇ ВЛАСНОСТІ

TErM AMONg TEMPOrAL LIMITATIONS EQuITABLE rIghT  
Of INTELLECTuAL OwNErShIP

Маковій В.П.,
кандидат юридичних наук, доцент,

начальник кафедри цивільно-правових дисциплін
Одеського державного університету внутрішніх справ

Стаття містить системне дослідження терміну як темпоральної величини, що виступає в ролі засобу до обмеження суб’єктивного 
права інтелектуальної власності, з’ясовує сукупність обставин, з якими пов’язане виникнення права інтелектуальної власності щодо від-
повідного результату творчої, інтелектуальної діяльності, встановлює співвідношення правової регламентації цих питань за вітчизняним 
та міжнародним законодавством.

Ключові слова: термін, строк, обмеження, право інтелектуальної власності, виникнення, авторське право, суміжні права, право 
промислової власності.

Статья содержит системное исследование термина как темпоральной величины, которая выступает в качестве средства к ограниче-
нию субъективного права интеллектуальной собственности, определяет совокупность обстоятельств, с которыми связано возникнове-
ние права интеллектуальной собственности относительно соответствующего результата творческой, интеллектуальной деятельности, 
устанавливает соотношение правовой регламентации этих вопросов по отечественному и международному законодательству.

Ключевые слова: термин, срок, ограничение, право интеллектуальной собственности, возникновение, авторское право, смежные 
права, право промышленной собственности.

The article contains system research of term as a temporal size which comes forward as a mean to limitation of equitable right of intellectual 
ownership, determines aggregate of circumstances which origin of right of intellectual ownership of relatively proper result of creative, intellectual 
activity is related to, correlates legal regulation of these questions on home and international legislation.

Key words: term, limitation, right of intellectual ownership, origin, copyright, contiguous rights, right of industrial ownership.
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Актуальність теми.  Темпоральні  величини  завжди 
відігравали і продовжують відігравати вагому роль у вре-
гулюванні  суспільних  відносин  незалежно  від  галузевої 
приналежності відповідних правових норм. Останні тен-
денції соціально-правового розвитку України спонукають 
до переосмислення і перегляду низки юридичних катего-
рій, у тому числі й часу в межах відповідного правового 
інституту. 

Право  інтелектуальної  власності  є  свого  роду  флаг-
маном  розвитку  всієї  юриспруденції  в  світі  незалежно 
від  публічної  або  приватноправової  її  складової, що  по-
яснюється відомою часткою динамічності розвитку даної 
сфери правовідносин. Саме в межах відносин інтелекту-
альної власності виникає питання гармонійного поєднан-
ня  приватного  інтересу  автора  та  інших  уповноважених 
суб’єктів такого права й публічного інтересу суспільства. 
У  зв’язку  з  цим  постає  необхідність  прискіпливого  до-
слідження  місця  правового  часу  в  механізмі  обмеження 
суб’єктивного права інтелектуальної власності, як засобу 
до вирішення проблемних питань співвідношення приват-
них та публічних інтересів у наведених взаєминах.

Серед учених, які в тій чи іншій мірі здійснювали до-
слідження часу в межах правового регулювання відносин 
щодо  результатів  творчої  та  інтелектуальної  діяльності, 
необхідно  відзначити  таких,  як:  В.В. Луць,  Р.Б. Шишка, 
Т.М. Вахонєва, Д.О. Маріц, І.Г. Оборотов, О.М. Мельник, 
О.О. Підопригора та ін. При цьому слід зауважити, що на-
явність досліджень у цій сфері не вносить ясність та одно-
значність із огляду на досить поширену й іноді суперечли-
ву нормативну базу. 

У зв’язку з цим метою даної статті є визначення сут-
ності терміну як темпоральної величини в ролі засобу до 
обмеження суб’єктивного права інтелектуальної власнос-
ті, встановлення її правової основи, характеристика обста-
вин, що є підставою до виникнення відповідного різнови-
ду права інтелектуальної власності залежно від об’єкта.

Виклад основного матеріалу. Часові величини в меж-
ах  права  інтелектуальної  власності  можуть  бути  розгля-
нуті в розрізі таких етапів існування суб’єктивного права 
інтелектуальної власності: 1) виникнення; 2) здійснення; 
3) припинення. Поряд з цим ґрунтованою видається думка 
автора щодо природи правового часу, як обмеження відпо-
відного суб’єктивного цивільного права, що є елементом 
механізму  правового  регулювання,  встановленого  зако-
нодавством, договором, рішенням суду, звичаєм ділового 
обороту в інтересах інших осіб [1, с. 160].

Розгляд  правового  часу  через  призму  обмеження 
суб’єктивного  права  інтелектуальної  власності  в  цілому 
узгоджується  з  нормативними  приписами, що  входять  до 
структури права інтелектуальної власності, як підгалузі ци-
вільного права. Дійсно, на прикладі положень Закону Укра-
їни «Про авторське право і суміжні права» маємо наступне. 
Норми ст. ст. 21−25 Закону містять деталізацію підстав та 
змісту  обмеження  авторського  права,  що  полягає  у  мож-
ливості використання творів без згоди автора, в той час як 
ст. 30 розкриває сутність переходу творів у суспільне над-
бання після спливу строку дії авторського права, під яким 
розуміється вільне використання творів за умови дотриман-
ня особистих немайнових прав автора. Тобто маємо прояв 
часу саме як елемента правового механізму, що забезпечує 
паритет між приватним інтересом автора та публічним ін-
тересом суспільства, що прагне отримати у використання 
відповідний об’єкт права інтелектуальної власності.

В українській цивілістиці часові величини представлені 
двома  взаємовиключними поняттями:  строк  і  термін. Ви-
значальною особливістю вітчизняного законодавства є роз-
гляд часових категорій у розрізі юридичного змісту права 
інтелектуальної власності на відміну, наприклад, від росій-
ського  законодавства,  де  виключні  права  займають  пріо-
ритетне  значення,  а  інші мають факультативний характер 
згідно зі ст. 1 226 ЦК Російської Федерації (далі – ЦК РФ).

При  цьому  поняття  «термін»  як  часова  величина  є 
специфічною юридичною категорією, що простежується 
в неоднозначності його використання як в науці, так і на 
практиці  [2,  с.  23−24]. Дослідження  законодавства  країн 
сучасності (розділ 4 книги 1 Німецького цивільного укла-
дення,  титул  XX  книги  3  Кодексу  Наполеона,  розділ  4 
книги 1 Цивільного кодексу Грузії, підрозділ 5 розділу 1 
книги 1 Цивільного кодексу Російської Федерації, розділ 
V Цивільного кодексу Азербайджанської Республіки) дає 
можливість дійти висновку, що на відміну від ЦК України 
(далі  – ЦК)  в перерахованих країнах  відсутнє  виділення 
окремо  такої  величини,  як  термін. ЦК  за  своїм  змістом, 
окрім визначення, оперує поєднаною часовою категорією 
«строк» (термін), що створює певні суперечності при ви-
користанні відповідних понять (ст. ст. 530, 538, 590, 1146).

У  нормативних  приписах  права  інтелектуальної  влас-
ності  термін  відображений  таким  чином.  Найбільш  по-
ширеним  є  підхід,  згідно  з  яким  термін,  як  різновид 
темпоральної  величини,  представлений  безпосередньо 
моментом  виникнення  права  інтелектуальної  власності 
в  уповноваженої  особи  залежно  від  конкретного  резуль-
тату  творчої,  інтелектуальної  діяльності.  Зокрема  за  на-
слідками  співставлення  положень  ч.  2  ст.  251 ЦК,  де  під 
терміном  необхідно  розуміти  момент  часу,  з  настанням 
якого пов’язана дія або подія, що має юридичні наслідки, і  
ч. 1 ст. 437 ЦК, де моментом виникнення авторського права 
є момент  створення  твору,  дійдемо саме  такого висновку. 
При цьому, очевидно, наведеним юридичним фактом є від-
повідна дія суб’єкта, тобто створення відповідного твору, і 
згідно з ч. 2 ст. 11 Закону України «Про авторське і суміжні 
права» будь-який інший юридичний факт, як-то реєстрація 
твору або спеціальне його оформлення, не потрібний.

Під створенням твору в цивілістиці прийнято розуміти 
представлення  такого  об’єкта  інтелектуальної  власності 
в об’єктивній формі, сприйнятій іншими учасниками ци-
вільних правовідносин [3, с. 403]. При цьому, наприклад, 
Закон Грузії «Про авторські та суміжні права» у ст. 9 ро-
зуміє  під  виразом  у  об’єктивній  формі  твору  саме  мож-
ливість  його  сприйняття  та  репродукції,  тобто  багатора-
зового відтворення. У дослідженнях прийнятною є думка 
щодо особливостей об’єктивної форми вираження певних 
творів,  як-то  винятково  матеріальної  форми  у  сфері  об-
разотворчого  мистецтва,  а  також  спеціальної  сукупності 
фактів,  що  є  передумовою  виникнення  співавторства  та 
права  слідування,  як  складової  змісту  авторського  права 
[4, с. 9, 10, 13].Тобто, термін в якості моменту виникнення 
авторського права може бути представленим як  загальна 
часова величина за умови відповідної об’єктивації резуль-
тату творчої діяльності, або ж як спеціальна – при необ-
хідності присутності поряд із цим також і інших юридич-
них  фактів.  Зокрема,  спеціальним  терміном  виникнення 
авторського права є момент правомірного опублікування 
твору  під  псевдонімом  або  анонімно  (ч.  3  ст.  28  Закону 
України  «Про  авторське  право  та  суміжні  права»,  ст.  32 
Закону Грузії «Про авторські та суміжні права»).

Послідовну позицію з приводу даного виду правового 
часу  займає міжнародне  законодавство, де  за  ст. 7 Берн-
ської конвенції 1886 року загальним терміном виникнення 
авторського права є момент створення твору, а спеціаль-
ним  – момент  правомірного  подання  твору  у формі,  до-
ступній  до  загального  відома. При цьому щодо окремих 
творів, на прикладі кінематографічних, фотографічних, а 
також творів, створених у співавторстві, передбачені певні 
особливості.

Таким,  що  заслуговує  на  увагу,  є  дослідження  мо-
менту надання правової охорони вітчизняним законодав-
ством  певним  творам,  які  вирізняються  низкою  спеці-
альних  ознак,  як  об’єкт  авторського  права,  на  прикладі 
комп’ютерної програми [5] та наукового твору [6]. Для на-
ведених об’єктів правової охорони серед сукупності юри-
дичних фактів, що спричиняють виникнення авторського 
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права, виокремлено поряд зі створенням шляхом подання 
у  об’єктивованій  формі  придатність  до  використання  в 
комп’ютері чи іншому електронному пристрої з метою об-
робки  відповідного  масиву  інформації  задля  досягнення 
визначеного результату – щодо першого, або ж наділення 
відповідним змістом такого твору, що відповідав би озна-
кам наукового – щодо другого.

Для  суміжних  прав  моментом  виникнення  суб’єк- 
тивного  права  інтелектуальної  власності  відповідно  до 
ст.  451 ЦК  є:  перше  здійснення  виконання  або  передачі 
(програми)  організації мовлення,  виготовлення фоногра-
ми  або  відеограми. Водночас  ч.  2  ст.  37  Закону України 
«Про  авторське  та  суміжні  права»  пов’язує  момент  ви-
никнення суміжного права з фактом виконання твору, ви-
робництвом фонограми  або  відеограми,  а  також  з  опри-
людненням  передачі  організації  мовлення.  Тобто  маємо 
двояке  розуміння  сутності  виникнення  суміжного  права 
як темпоральної величини, що аж ніяким чином не сприяє 
ясності  й  однозначності  подальшого  правозастосування 
визначених норм згідно з вимогами рішень Конституцій-
ного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005, 
від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010, від 22 грудня 2010 
року № 23-рп/2010, від 11 жовтня 2011 року № 10-рп/2011. 

За ЦК Грузії чітко розмежовано правове регулювання 
суміжних прав, де перевага надається спеціальному зако-
ну (ст. 1 017). Так, згідно зі ст. 57 Закону Грузії «Про автор-
ські та суміжні права» момент виникнення суміжних прав 
щодо  виконання  безпосередньо  пов’язується  з  першим 
виконанням,  щодо  фонограми  та  відеограми  –  першим 
записом, щодо програми організації мовлення – першою 
передачею її в ефір чи по кабелю. 

За ст. ст. 1 303, 1 318, 1 327, 1 331 ЦК РФ у якості за-
гального  терміну  виникнення  суміжного  права  розгляда-
ється момент часу, пов’язаний  із відповідною поведінкою 
суб’єкта, що відображена у тій чи іншій формі вперше. Так, 
щодо виконання – це альтернативна дія виконавця, що про-
являється у здійсненні виконання, його запису, повідомлен-
ні  в  ефір  або по кабелю, щодо фонограми – у  здійсненні 
запису, щодо передачі  організації  ефірного чи кабельного 
мовлення – у повідомленні відповідних передач в ефір чи 
по кабелю. Водночас у Законі РФ «Про авторське право та 
суміжні права» подібна поведінка пов’язувалася з першим 
виконанням, постановкою виконання, першим записом фо-
нограми, першою передачею в  ефір відповідно. Однак,  із 
набранням чинності четвертою частиною ЦК РФ положен-
ня спеціального закону були скасовані, що відображає удо-
сконалене розуміння сутності даної правової категорії.

Сутність  розуміння  моменту  виникнення  суміжного 
права  за  вітчизняним  законодавством  можна  з’ясувати, 
взявши до уваги філологічне розуміння наведених понять. 
Так,  за  змістом  Тлумачного  словника  «виготовлення» 
означає  створення  чи  складання  (про  діловий  документ, 
твір), «виконання» – відтворення для слухачів або гляда-
чів  якого-небудь  твору,  «виробництво»  –  виготовлення, 
вироблення предметів, матеріалів  і  т.  ін., «здійснення» – 
запровадження,  втілення  в  життя,  надання  дійсності  чи 
реальності  або ж виконання чи  вироблення чого-небудь, 
«оприлюднення»  –  здійснення  у  присутності  людей  
[7,  с.  131,  137,  149,  455,  850].  Таким  чином,  виходячи  з 
наведеного  формулювання,  необхідно  дійти  висновку 
про  тотожність  використаних  понять  за  кодексом  та  за-
коном, однак із деякими зауваженнями. Зокрема, спірним 
є ототожнення понять «здійснення» та «оприлюднення», 
яке  випливає  зі  змісту  моменту  виникнення  права  інте-
лектуальної власності на передачу (програму) організації 
мовлення. Оскільки  за наведеним  законодавством  інших 
країн  в  якості  визначальної  дії  для  цього  об’єкта  визна-
но повідомлення  в  ефір,  тобто фактично оприлюднення, 
то  перевагу  необхідно  надати  саме  останньому. Подібна 
думка має обґрунтування з огляду на співставлення змісту 
понять  «здійснення»  та  «оприлюднення»,  оскільки  здій-

снення  у  наведеному  контексті  може  й  не  передбачати 
оприлюднення, як, наприклад, запис такого об’єкта без за-
лучення відповідного загалу. 

Більше того, положення ЦК необхідно було б узгодити 
з  нормами Міжнародної  конвенції  про  охорону  інтересів 
виконавців,  виробників  фонограм  і  організацій  мовлення 
(Римська конвенція) від 26 жовтня 1961 року, де виникнен-
ня суміжних прав пов’язане з виконанням, записом, пере-
дачею в ефір, як формами легітимаційної поведінки вико-
навця, виробника фонограми, організації мовлення (ст. 14).

Право  промислової  власності,  як  різновид  права  ін-
телектуальної власності у сфері науково-технічної діяль-
ності  виникає  з моменту  отримання  патенту  на  винахід, 
корисну модель, промисловий зразок відповідно до ст. 462 
ЦК. Проте ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі» і ч. ч. 3−5 ст. 465 ЦК поширю-
ють правову  охорону  і момент  виникнення  відповідного 
права  промислової  власності  в  контексті  складового  ви-
ключного права на більш ранній час, а саме, на дату подачі 
заявки на винахід в установленому порядку Українському 
інституту промислової власності (Укрпатента). При цьому 
з урахуванням ч. 1 ст. 465 ЦК виникнення майнових прав 
на об’єкт права промислової власності пов’язано з датою, 
наступною  за  датою  їх  державної  реєстрації.  Остання 
норма  вельми  вузько  тлумачиться,  як  надання  правової 
охорони  так  званим  секретним об’єктам  інтелектуальної 
діяльності в науково-технічній сфері, з чим не можна по-
годитись [8, с. 340−341]. 

 Водночас, наявна думка, що розподіляє момент виник-
нення  права  промислової  власності  з  огляду  на  особисту 
немайнову чи майнову складову його змісту, де обставини 
виникнення першої групи визначаються як первинні [9, с. 
385]. Так, пропонується виникнення особистих немайнових 
прав у винахідника, автора корисної моделі, промислового 
зразка пов’язувати зі створенням відповідного об’єкта про-
мислової власності, а виключні майнові права – безпосеред-
ньо з проведенням реєстрації та отриманням патенту. По-
дібна теза є хибною, бо не відповідає природі виникнення 
права інтелектуальної власності (ст. ст. 422−425 ЦК), змісту 
права промислової власності в залежності від об’єкта  (ст.  
ст. 459, 460, 461 ЦК) та сутності права попереднього корис-
тувача (ст. 470 ЦК). Наведені норми викликають супереч-
ливі міркування  у  цивілістиці щодо моменту  виникнення 
права промислової власності навіть у межах одного дослі-
дження [2, с. 93, 97]. При цьому слушною є думка, що ви-
никнення права промислової власності пов’язане безпосе-
редньо з визнанням патентоздатним відповідного об’єкта, 
що засвідчується легітимаційним документом, однак із ме-
тою поширення такої правової охорони на весь час існуван-
ня відповідного результату інтелектуальної діяльності від-
бувається зворотна дія правової охорони в часі, як наслідок 
визнання чинності права промислової власності з моменту 
подання заявки.

На  переконання  Я.Г.  Вороніна  запропоноване  тлу-
мачення  змісту  цивільного  законодавства  не  відповідає 
сутності суб’єктивного права промислової власності, яке 
суб’єкт може реалізувати лише з моменту отримання па-
тенту, що потребує відповідних законодавчих редагувань 
[10, с. 9−10]. Наведене може бути спростоване за аналогі-
єю з огляду на зміст ч. 5 ст. 1268 ЦК, яка поширює повно-
важення спадкоємця на період до прийняття спадщини.

Подібним  чином  право  інтелектуальної  власності  у 
сфері  селекційних  досягнень  (ст.  488  ЦК)  відносно  то-
пології  інтегральної  мікросхеми  (ст.  475  ЦК)  виникає  з 
дати, наступної за датою їх державної реєстрації. Стосов-
но  раціоналізаторської  пропозиції  право  інтелектуальної 
власності  виникає  з  моменту  її  визнання  відповідною 
організацією  згідно  зі  ст.  481 ЦК. При цьому,  очевидно, 
подібним  терміном  є  дата  ухвалення  рішення  органом 
або представником, через яких юридична особа здійснює 
свою правосуб’єктність [11, с. 50].
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Терміном виникнення права інтелектуальної власності 
на комерційне найменування є дата першого використан-
ня  цього  найменування,  на  торговельну  марку  і  геогра-
фічне найменування – момент подачі заявки  і державної 
реєстрації відповідних майнових прав, а щодо комерцій-
ної таємниці – з датою набуття відповідною інформацією 
ознак такого об’єкта.

Наукове  відкриття  як  об’єкт  нетрадиційної  інтелек-
туальної  діяльності  в  межах  глави  38  ЦК  не  отримало 
належної  правової  регламентації,  однак  зі  змісту  ст.  457 
ЦК та одного з варіантів  законопроекту про його право-
ву  охорону  необхідно  дійти  наступного  висновку  [12]. 
По-перше,  виникнення  права  інтелектуальної  власності 
на  такий  об’єкт  пов’язане  згідно  з Кодексом  з  його  від-
повідністю  визначеним  умовам:  встановлення  таких  за-
кономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, 
які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання, 
їх новизна (невідомість раніше) та об’єктивне існування. 
По-друге, законопроект безпосередньо побудований поді-
бно легітимації уповноважених осіб щодо сортів рослин, 
як результатів інтелектуальної діяльності. Момент виник-
нення  права  інтелектуальної  власності  щодо  наукового 
відкриття  розмежовано  за  змістом  –  особисті  немайнові 
права  виникають  з  дати пріоритету наукового відкриття, 
а майнові – з дати, наступної за датою їх державної реє-
страції. 

Така позиція в певній мірі відповідає правовій природі 
наукового відкриття та  змісту поняття «пріоритет науко-
вого відкриття «як дати,  за якою вперше сформульовано 
положення, яке заявлене в якості наукового відкриття, чи 
дати  оприлюднення  зазначеного  положення. Однак,  аль-
тернативне визначення вказаного терміну має дещо супе- 
речливий характер, оскільки формулювання відповідного 
положення, що входить у зміст наукового відкриття, має 
сенс, а відповідно й повинно бути забезпеченим правовою 
охороною саме з моменту його публічного подання.

Висновки. Отже,  термін  як  темпоральна  величина  у 
повній мірі може бути розглянутий в якості елементу пра-
вового механізму обмеження суб’єктивного права інтелек-
туальної власності на етапі його виникнення. Термін,  як 
момент виникнення будь-якого із різновидів права інтелек-
туальної  власності,  як  правило,  розглядається  як  загаль-
ний та спеціальний, де перший безпосередньо пов’язаний 
з  правовою  природою  результатів  інтелектуальної  влас-
ності, а другий − з сутнісними особливостями окремих із 
них.  За  наслідками  компаративного  дослідження  надані 
пропозиції щодо приведення вітчизняного  законодавства 
з питань виникнення права  інтелектуальної власності на 
окремі  об’єкти  у  відповідність  до міжнародного  законо-
давства й усунення у цій сфері певних прогалин та колі-
зій. Викладене створює передумови для подальших дослі-
джень часових обмежень права інтелектуальної власності.
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Статтю присвячено визначенню сутності нерухомості як об’єкта речового права на чуже нерухоме майно. Особлива увага приді-
ляється дослідженню єдиного майнового комплексу підприємства як нерухомості. Встановлено протиріччя між визначенням єдиного 
майнового комплексу підприємства та нерухомістю і сутністю вказаного об’єкта та запропоновано шляхи його усунення.

Ключові слова: об’єкт речового права, нерухома річ, нерухомість, нерухоме майно, речове право на чуже майно.

Статья посвящена определению сущности недвижимости как объекта вещных прав на чужое недвижимое имущество. Особое вни-
мание уделено исследованию единого имущественного комплекса предприятия как недвижимости. Установлено противоречие между 
определением единого имущественного комплекса предприятия и недвижимостью и сущностью указанного объекта, предложены пути 
его устранения. 

Ключевые слова: объект вещного права, недвижимая вещь, недвижимость, недвижимое имущество, вещное право на чужое иму-
щество.

The article is devoted to defining the essence of real estate as an object of special property. Special attention is paid to the investigation of a 
unified property complex of an enterprise as a real estate. The contradiction between the definition of a unified property complex of an enterprise 
as a real estate and the essence of the object is established; the ways of its correction are suggested.

Key words: object of special property, real thing, real property, real estate, special property.

Актуальність теми. Питання, які пов’язані із сутніс-
тю такого об’єкта речового права на чуже нерухоме майно, 
як нерухомість,  завжди викликало жваву дискусію серед 
науковців. 

Привід  для  такої  дискусії  створено  у  тому  числі  і 
формулюванням  ст.  191 ЦК України,  якою  встановлено, 
що  підприємство  як  єдиний  майновий  комплекс  є  неру-
хомістю. При цьому  до  складу  підприємства  як  єдиного 
майнового комплексу законодавець відніс усі види майна, 
призначені  для  його  діяльності,  включаючи  земельні  ді-
лянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, 
продукцію, права вимоги, борги, а також право на торго-
вельну  марку  або  інше  позначення  та  інші  права,  якщо 
інше не встановлено договором або законом. У той же час 
вказане суперечить сутності речового права, об’єктом яко-
го завжди є річ (у нашому випадку нерухома).

Зазначене  викликає  сумніви  у  правомірності  та  об-
ґрунтованості  визначення  єдиного  майнового  комплексу 
підприємства нерухомістю.

З огляду на вищенаведене визначення сутності такого 
об’єкта речового права на чуже нерухоме майно, як неру-
хомість, є актуальним, і є метою нашого дослідження.

Виклад основного матеріалу. У різний час досліджен-
ню  цього  питання  присвятили  наукові  праці  Ю.К.  Тол- 
стой,  Д.М.  Гєнкін,  О.В.  Коновалов,  О.В.  Венедиктов,  
О.Б. Бабаєв, І.В. Спасибо-Фатєєва, Є.О. Суханов, М.В. До-
машенко, В.Л. Яроцький та інші вчені. 

У науці цивільного права під речовим правом на чуже 
майно прийнято розуміти визначену договором із власни-
ком  або  встановлену  законом  міру  можливої  поведінки 
управомоченої особи із здійснення обмежених за обсягом 
(у порівнянні  з правом власності) правомочностей речо-
вого  характеру  (володіння,  користування  і  розпоряджен-
ня) стосовно речей, які їй не належать [1, с. 478]. Чинним 
законодавством визначено перелік речових прав на чуже 
майно. До них, зокрема, відносяться: 1) право володіння; 
2) право користування  (сервітут);  3) право користування 
земельною  ділянкою  для  сільськогосподарських  потреб 
(емфітевзис); 4) право забудови земельної ділянки (супер-
фіцій) (ст. 395 ЦК України [2]), право господарського ві-
дання; право оперативного управління; право постійного 
користування  та  право  оренди  земельної  ділянки;  право 
користування  (найму,  оренди)  будівлею  або  іншими  ка-

пітальними  спорудами,  їх  окремими  частинами;  довірче 
управління майном та інші речові права відповідно до за-
кону (ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію ре-
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [3]).

Цивілістична доктрина  виходить  з  того, що об’єктом 
речових прав можуть бути тільки речі, тобто просторово 
обмежені предмети матеріального світу [4, с. 67]. Однією 
із загальних ознак речового права на чуже нерухоме май-
но є його об’єкт, тобто саме нерухоме майно. Відповідно 
до ч. 1 ст. 181 ЦК України, до нерухомих речей (нерухоме 
майно,  нерухомість)  належать  земельні  ділянки,  а  також 
об’єкти,  розташовані  на  земельній  ділянці,  переміщення 
яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призна-
чення [2]. Ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» нерухо-
ме майно визначено як земельні ділянки, а також об’єкти, 
розташовані на земельній ділянці, переміщення яких не-
можливе без їх знецінення та зміни призначення [3]. 

Виходячи  із  вищенаведеного  визначення  нерухомого 
майна, встановленого Законом, можна зробити висновок, 
що  однозначно  нерухомістю,  об’єктом  речового  права  є 
земельні ділянки та об’єкти, що повинні відповідати чіт-
ко визначеним наступним ознакам: 1) вони є нерозривно 
пов’язаними з земельною ділянкою, а отже, розташовані 
на чітко визначеній земельній ділянці; 2) переміщення цих 
об’єктів у просторі неможливе без їх знецінення та зміни 
призначення. У відриві від земельної ділянки вони не мо-
жуть існувати та використовуватися.

 Ч. 1 ст. 181 ЦК України також визначається, що режим 
нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні 
та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні 
об’єкти, а також інші речі, права на які підлягають держав-
ній реєстрації [2]. Утім, це не означає, що згадані об’єкти 
за своїми сутнісними ознаками є нерухомим майном. На 
них лише можуть бути розповсюджені вимоги закону про 
особливий порядок набуття, користування та відчуження, 
характерний для нерухомого майна. 

Як  видно  зі  змісту  ч.  1  ст.  181 ЦК України,  чинним 
законодавством  фактично  ототожнюються  поняття  «не-
рухоме майно», «нерухома річ» та «нерухомість», цей же 
висновок можна зробити і з змісту ст. 182 ЦК України, яка 
носить назву «Державна реєстрація прав на нерухомість» 
та визначає, що право власності  та  інші речові права на 
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нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, пере-
хід  і припинення підлягають державній реєстрації тощо. 
Таким чином, можна зробити висновок про те, що за своїм 
обсягом згадані поняття є рівнозначними, і це не буде су-
перечити загальновизнаному науковцями положенню про 
те, що об’єктом речового права, як права суб’єктивного є 
річ, при цьому індивідуально визначена (річ є визначеною 
індивідуальними ознаками, якщо вона наділена тільки їй 
властивими ознаками, що вирізняють її з-поміж інших од-
норідних речей, індивідуалізуючи її. Речі, визначені інди-
відуальними ознаками, є незамінними (ст. 184 ЦК України 
[2])), і з огляду на предмет дослідження у нашому разі не-
рухома.

У той же час виникають певні  сумніви щодо можли-
вості віднесення до нерухомих речей, а отже, і до об’єктів 
речових прав на чуже майно підприємства як єдиного май-
нового  комплексу.  Ст.  191  ЦК  України  встановлено,  що 
підприємство  є  єдиним майновим комплексом, що вико-
ристовується для здійснення підприємницької діяльності. 
До складу підприємства як єдиного майнового комплексу 
входять  усі  види майна,  призначені  для його  діяльності, 
включаючи  земельні  ділянки,  будівлі,  споруди,  устатку-
вання, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, бор-
ги, а також право на торговельну марку або  інше позна-
чення та інші права, якщо інше не встановлено договором 
або законом. Підприємство як єдиний майновий комп-
лекс є нерухомістю [2].

При цьому ж вказаною нормою визначається, що дер-
жавній реєстрації в органах, що здійснюють державну ре-
єстрацію прав на нерухоме майно, підлягають лише права 
на земельну ділянку та інші об’єкти нерухомого майна, які 
входять до складу єдиного майнового комплексу підпри-
ємства.

Як бачимо, законодавець визначає, що до складу під-
приємства, як єдиного майнового комплексу (нерухомос-
ті) входять абсолютно усі види майна, які йому належні, 
не лише речі, як рухомі так і нерухомі, але й речі, визна-
чені родовими ознаками, і права інтелектуальної власнос-
ті, зобов’язальні права вимоги, цінні папери (у тому числі 
бездокументарні) тощо.

Зазначене  викликає  сумніви  у  правомірності  та  об-
ґрунтованості  визначення  єдиного  майнового  комплексу 
підприємства нерухомістю.

Наведемо аргументи щодо таких сумнівів.
1.  До  складу  єдиного  майнового  комплексу  підпри-

ємства  як  нерухомості  можуть  входити  (за  визначенням 
законодавця)  і  речі  рухомі,  тобто  речі,  які можна  вільно 
переміщувати у просторі. Як бачимо, протиріччя полягає 
у  тому, що  до  складу  нерухомості  (до  якої  належать  зе-
мельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній 
ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінен-
ня та зміни їх призначення) входять рухомі речі. Вказане 
суперечить самій сутності нерухомості. 

2. До  складу  цілісного майнового  комплексу  підпри-
ємства  як  нерухомості  можуть  входити  (за  визначенням 
законодавця) і речі, визначені родовими ознаками (напри-
клад, сировина), що суперечить не лише сутності нерухо-
мості, але й взагалі уявленням про об’єкт речового права. 
Об’єктом речового права, на думку переважної більшості 
науковців,  є  річ,  визначена  індивідуальними  ознаками, 
тобто  річ,  наділена  тільки  їй  властивими  ознаками,  що 
вирізняють  її  з-поміж  інших  однорідних  речей,  індиві-
дуалізуючи  її.  Річ  індивідуально  визначена  є  юридично 
незамінною  на  відміну  від  речі,  визначеної  родовими 
ознаками, а отже, загибель індивідуально визначеної речі 
припиняє речове право на неї.

3.  Також  викликає  здивування  включення  законодав-
цем  до  складу  цілісного  майнового  комплексу  підпри-
ємства  як  нерухомості  зобов’язальних  прав  вимоги,  вже 
не  говорячи  про  борги.  Адже  об’єктом  речового  права 
може бути лише річ (рухома або ж нерухома), а об’єктом 

зобов’язального  права  є  поведінка  зобов’язаної  особи. 
До того ж, як влучно зазначив О.Б. Бабаєв, підприємство 
як предмет не може мати права і нести обов’язки. Права 
вимоги і борги виявляються зв’язаними не з особою, а з 
предметом, що є неприпустимим [5, с. 200]! 

4. Не можуть, на наш погляд, входити до складу єди-
ного майнового комплексу підприємства як нерухомості – 
об’єкта  речового  права  і  бездокументарні  цінні  папери 
тощо.  Вказану  неможливість  легко  довести  на  прикладі 
неможливості  застосування  способів  захисту  речового 
права у разі порушення прав суб’єкта згаданого права на 
зазначені об’єкти. 

Досить  показовим  з  цього  приводу  є  приклад,  наве-
дений Є.О. Сухановим, який зазначає, що «застосування 
речево-правового  способу  захисту  у  вигляді  позову  про 
«витребування» (повернення в натурі) бездокументарних 
акцій,  які  знаходяться  у  незаконних  володільців,  у  бага-
тьох випадках  є безрезультатним:  адже такі  акції,  навіть 
розглянуті у якості «безтілесних речей», не будучи індиві-
дуально визначеними об’єктами, змішуються на рахунку 
набувача з  іншими аналогічними акціями того ж емітен-
та,  у  зв’язку  з  чим  виключається  можливість  їх  подаль-
шого витребування первинним володільцем (власником), 
оскільки їх новий набувач завжди може стверджувати, що 
мова йде про інші акції, які законно набуті ним у іншого 
відчужувача» [6, с. 9]. 

5. Також законодавцем до складу підприємства як єди-
ного майнового комплексу, як об’єкта нерухомості, а отже, 
об’єкта  речового  права  включено  право  на  торговель-
ну марку  або  інше  позначення  та  інші  права, що  дозво-
ляє  зробити  висновок про  те, що  складовою нерухомос-
ті можуть бути об’єкти права  інтелектуальної  власності.  
У той же час вказане суперечить сутності речового права, 
об’єктом якого завжди є річ як предмет матеріального сві-
ту (тим більше у нашому разі йдеться про річ нерухому, 
нерозривно пов’язану із землею). 

Загальне  визначення  об’єкта  права  інтелектуальної 
власності  міститься  у  ст.  418  ЦК  України,  яка  визначає 
його як результат інтелектуальної, творчої діяльності. Вка-
заною нормою припускається існування й інших об’єктів 
права інтелектуальної власності, визначених Законом [2].

  До  об’єктів  права  інтелектуальної  власності,  зокре-
ма, належать: літературні та художні твори; комп’ютерні 
програми;  компіляції  даних  (бази  даних);  виконання; 
фонограми,  відеограми,  передачі  (програми)  організацій 
мовлення;  наукові  відкриття;  винаходи,  корисні  моделі, 
промислові зразки; компонування (топографії) інтеграль-
них мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рос-
лин, породи тварин; комерційні  (фірмові) найменування, 
торговельні  марки  (знаки  для  товарів  і  послуг),  геогра-
фічні  зазначення;  комерційні  таємниці  (ч.  1  ст.  420  ЦК  
України) [2].

Законом  чітко  розмежовується  право  інтелектуальної 
власності та право власності, зокрема, ст. 419 ЦК України 
встановлює, що право інтелектуальної власності та право 
власності на річ не залежать одне від одного. Перехід пра-
ва  на  об’єкт  права  інтелектуальної  власності  не  означає 
переходу права власності на річ. Перехід права власності 
на річ не означає переходу права на об’єкт права інтелек-
туальної власності [2].

Як бачимо, законодавством чітко розмежовуються ма-
теріалізований  результат  інтелектуальної  діяльності  (річ 
як об’єкт права власності (речового права)) та об’єкт права 
інтелектуальної власності. По суті, це є два різні об’єкти 
різних  за  сутністю  правовідносин  (речових  та  виключ-
них), вони юридично не пов’язані один з одним, і перехід 
прав  на  один  з  цих  об’єктів  не  пов’язаний  із  переходом 
прав на інший. 

На  нашу  думку,  законодавець,  визначаючи  єдиний 
майновий комплекс підприємства як нерухомість, розгля-
дав його як об’єкт цивільного обороту у якості предмета 
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зобов’язальних  відносин  або  у  разі  правонаступництва, 
але аж ніяк у якості нерухомості як об’єкта речового пра-
ва.  Оскільки  у  разі  використання  майнового  комплексу 
підприємства власником або ж суб’єктом речового права 
на чуже майно (тобто коли мова йде про відношення осо-
би до речі, статику майнових відносин) у повній мірі ви-
являються характерні особливості його складових, і окре-
мо кожен з об’єктів зразу ж підпадає під свій відповідний 
правовий режим.

Господарським  кодексом,  який  застосовується  лише 
до регулювання господарських відносин, ці протиріччя у 
певній мірі враховано, і ч. 3 ст. 66 вказаного нормативного 
акту визначено, що цілісний майновий комплекс підпри-
ємства визнається нерухомістю і може бути об’єктом ку-
півлі-продажу та інших угод на умовах і в порядку, визна-
чених цим Кодексом та законами, прийнятими відповідно 
до нього [7].

Як бачимо, вказаний нормативний акт на відміну від 
Цивільного кодексу лише визнає цілісний майновий комп-
лекс нерухомістю, а не прямо його так визначає і цим обу-
мовлює правила вчинення правочинів щодо цього об’єкта 
у цивільному обороті.

Нашу думку, вищенаведені протиріччя (викликані по-
йменуванням у ст. 191 ЦК України підприємства, як єди-
ного майнового комплексу, нерухомістю) можуть бути усу-
нені шляхом внесення змін до ст. 191 ЦК України, якими 
було б поширено режим нерухомості на підприємство як 
єдиний майновий комплекс. Таким чином, було б досягну-
то компромісу між сутністю цього об’єкта майнового обо-

роту  та доцільністю застосування щодо нього правового 
режиму нерухомості, тобто розповсюдження вимог закону 
про особливий порядок набуття та відчуження, характер-
ний для нерухомого майна.

Висновки. Чинним законодавством фактично ототож-
нюються  поняття  «нерухоме  майно»,  «нерухома  річ»  та 
«нерухомість».

При визначенні нерухомістю єдиного майнового комп-
лексу підприємства законодавець розглядав його як об’єкт 
цивільного обороту у якості предмета зобов’язальних від-
носин або у разі правонаступництва, але аж ніяк у якості 
нерухомості як об’єкта речового права. Оскільки у разі ви-
користання майнового комплексу підприємства власником 
або ж суб’єктом речового права на чуже майно (тобто коли 
мова йде про відношення особи до речі, статику майнових 
відносин)  у повній мірі  виявляються  характерні  особли-
вості  його  складових,  і  окремо кожен  з  об’єктів  зразу ж 
підпадає під свій відповідний правовий режим.

До складу підприємства як  єдиного майнового комп-
лексу  (нерухомості)  входять  абсолютно  усі  види  майна, 
які йому належні, не лише речі, як рухомі так і нерухомі, 
але й речі, визначені родовими ознаками, і права інтелек-
туальної власності, зобов’язальні права вимоги, цінні па-
пери  (у  тому числі  і  бездокументарні)  тощо, що вступає 
у протиріччя  із  сутністю речового права, об’єктом якого 
завжди є річ. Утім воно може бути усунено шляхом вне-
сення змін до ст. 191 ЦК України, якими було б поширено 
режим нерухомості на підприємство як єдиний майновий 
комплекс. 
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Статтю присвячено аналізу особливостей процесуального розгляду справ щодо усиновлення громадянами України та іноземцями. 
Проведено аналіз проблем процесуального порядку такого розгляду. Приділено увагу визначенню поняття «усиновлення», визначено 
перелік випадків усиновлення на підставі рішення суду.
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Статья посвящена анализу особенностей процессуального рассмотрения дел касательно усыновления гражданами Украины и ино-
странцами. Проведен анализ проблем процессуального порядка такого рассмотрения. Уделено внимание определению понятия «усы-
новление» в контексте норм международного права, а также определен перечень случаев усыновления на основании решения суда.
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This article analyzes the characteristics of cases regarding the procedure adopted by citizens of Ukraine and foreigners. The analysis of the 
procedural issues about the review. Attention is paid to the definition of “adoption” in the context of international law, as well as a list of cases of 
adoption by a court decision.
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Актуальність теми. Вдосконалення  системи  усинов-
лення – одне з найважливіших завдань держави і суспіль-
ства.  Як  наголошується  в  Конвенції  про  права  дитини, 
об’єктом особливої уваги з боку держави мають бути діти, 
що живуть у важких соціальних умовах. Щороку понад 12 
тис.  дітей  знаходять покинутими,  загубленими,  забутими, 
і майже половина з них – це малята віком до семи років. 
Відповідно до ст. 20 Конвенції про права дитини, діти, по-
стійно чи тимчасово позбавлені сімейного оточення, мають 
право на особливий захист та допомогу з боку держави, яка 
має забезпечувати соціальний захист дитини, позбавленої 
родинного  середовища.  Зараз  усиновлена  дитина  є  більш 
захищеною  з  точки  зору  права,  оскільки  прирівнюється 
до біологічних дітей, знаходить батьків, родину, сімейний 
затишок. Однак сьогодні відсутнє належне законодавче ре-
гулювання даної сфери правовідносин, в деяких випадках 
усиновлення не лише не відповідає основному його прин-
ципу – відповідності усиновлення інтересам дітей, а й ста-
новить загрозу їх життю та здоров’ю, що викликає широку 
дискусію  з  приводу  доцільності  існування  інституту  уси-
новлення дітей, зокрема на міжнародному рівні.

Окремі питання усиновлення досліджувались у працях 
М.А. Гурвіча, В.В. Комарова, Я.П. Зейкана, В.І. Тертиш-
нікова, М.К. Треушнікова, С.В. Курильова, Я.Л. Штутіна, 
К.С. Юдельсона  та  ін. Проте  низка  актуальних  проблем 
удосконалення  нормативно-правового  законодавства  у 
сфері усиновлення та аналіз перспектив подальшого роз-
витку сімейно-правових та норм, які регулюють усинов-
лення дітей в Україні в умовах сьогодення, є недостатньо 
дослідженими.  На  теперішній  час  недостатньо  недослі-
дженими залишаються процесуальні питання усиновлен-
ня дітей як громадянами України, так і іноземцями. Тому 
метою  даної  статті  є  дослідження  актуальних  проблем 
удосконалення нормативно-правового та процесуального 
законодавства у сфері усиновлення та аналіз перспектив 
подальшого розвитку сімейно-правових та процесуальних 
норм, які регулюють усиновлення дітей в Україні.

Виклад основного матеріалу. Створення умов для ре-
алізації права кожної дитини на виховання в сім’ї є однією 

з  основних  засад  державної  політики  щодо  соціального 
захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського 
піклування. Станом на  01.01.2015  р.  в Україні  проживає 
90 772 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. З них: 77 156 (85%) виховуються в сім’ях гро-
мадян України (знаходяться під опікою або піклуванням, 
проживають в прийомних сім’ях та дитячих будинках сі-
мейного типу) і не можуть бути усиновлені іноземцями; на 
обліку дітей, які можуть бути усиновлені, в Департаменті 
захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціаль-
ної політики України станом на 01.03.2015 р. перебуває 22 
762 дітей. Відповідно,  з цих 22 762 дітей 11 661 дитина 
вже влаштована в сімейні форми виховання, та, відповідно 
до законодавства України, такі діти можуть бути усинов-
лені громадянами України, але не можуть бути усиновле-
ні іноземними громадянами; 9 424 дитини – можуть бути 
усиновлені  як  громадянами  України,  так  і  іноземцями. 
Водночас  60%  з  них  мають  братів  та/або  сестер  [1].  За 
оперативними даними з областей, станом на 30.12.2014 р.  
усиновлена  2  101  дитина-сирота  та  дитина,  позбавлена 
батьківського піклування,  з  них:  громадянами України  –  
1 582 дитини, іноземними громадянами – 519 дітей [2]. 

Норми сімейного законодавства, які визначають умови 
і судовий порядок усиновлення, спрямовані на те, щоб у 
результаті  його  здійснення  дитина  опинилася  в  сім’ї,  де 
мають  бути  створені  усі  необхідні  для  її  повноцінного 
розвитку  умови.  Водночас  усиновлення  відповідає  й  ін-
тересам усиновлювачів, адже воно дає можливість людям, 
які не мають своїх дітей, задовольнити природне почуття 
батьківської любові й створити повноцінну сім’ю.

На разі чинне законодавство неоднозначно дає визна-
чення усиновленню, розглядаючи його лише як прийняття 
усиновлювачем  у  свою  сім’ю особи на  правах  дочки  чи 
сина, здійснене на підставі рішення суду. Аналіз діючого 
сімейного законодавства України, наукових розробок, по-
глядів та перш за все функцій, які виконує цей правовий 
інститут, свідчить про необхідність вважати усиновлення 
багатоаспектним правовим явищем, яке, з одного боку, є 
формою  влаштування  дітей,  позбавлених  батьківського 
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піклування,  водночас  юридичним  фактом,  а  з  іншого  – 
комплексним  сімейно-правовим  інститутом,  а  також  сі-
мейно-правовими відносинами, які складаються між уси-
новленим та усиновлювачем. 

Слід погодитись з твердженням Т.А. Стоянової про те, 
що усиновлення є засобом реалізації права двох (усинов-
люваного та усиновлювача) або трьох (усиновлюваного та 
двох  усиновлювачів)  осіб  на  сім’ю,  яке  закріплюється  в 
Цивільному та Сімейному кодексах України. Така позиція 
пояснюється  в  першу чергу метою усиновлення, що по-
лягає в забезпеченні дитини сім’єю. В свою чергу, усинов-
лювач також приймає дитину на правах сина або дочки і, 
таким чином, створює або збільшує свою сім’ю [3, с. 4].

Особливості справ про усиновлення полягають у тому, 
що  на  відміну  від  інших  цивільних  справ  їх  предметом 
є  встановлення  усиновлення, що,  по  суті,  є  вирішенням 
долі  дитини;  дана  категорія  справ  порушується  не  тіль-
ки  громадянами  України,  а  й  іноземними  громадянами; 
обов’язковими  суб’єктами  судочинства  в  цих  справах 
є  ряд державних органів,  зокрема,  органи опіки  і  піклу-
вання, Державний департамент з усиновлення та захисту 
прав дитини, дитячі будинки тощо.

Особливістю  даної  категорії  справ  є  також  і  дотри-
мання заявниками обов’язкової досудової процедури, яка 
складається із звернення до відповідних державних орга-
нів, а також до установ, де утримується дитина, та отри-
мання від цих установ відповідних документів, які є пере-
думовою для звернення до суду та доказами. Зазначений 
комплекс особливостей суттєво відрізняє справи про уси-
новлення від  інших категорій справ, які розглядаються в 
порядку цивільного судочинства, тому в процесі їх розгля-
ду та вирішення судами виникає чимало проблемних си-
туацій, вирішення яких не завжди передбачено законодав-
ством. Як наслідок, в деяких випадках, судами виносяться 
незаконні та необґрунтовані рішення про усиновлення.

Запровадження  судового  порядку  усиновлення  по-
яснюється й  тим, що оскільки метою цього юридичного 
акту є охорона  інтересів дітей, він повинен контролюва-
тись  державою. У  зв’язку  з  необхідністю вирішення під 
час усиновлення складних питань цивільне процесуальне 
законодавство  регламентує  судовий  розгляд  і  вирішення 
пов’язаних з ним справ у порядку окремого провадження 
за заявою особи, яка бажає усиновити дитину.

Усиновлення  на  підставі  рішення  суду  охоплює  такі 
випадки: 1) усиновлення в Україні її громадянами дитини, 
яка також є громадянином України; 2) усиновлення в Укра-
їні її громадянами повнолітньої особи, яка також є грома-
дянином  України;  3)  усиновлення  в  Україні  іноземцями 
та особами без громадянства дитини, яка є громадянином 
України; 4) усиновлення в Україні дитини,  яка  є  інозем-
кою і проживає на території нашої держави, громадянами 
України або іноземцями та особами без громадянства.

Для справ про усиновлення громадянами України ха-
рактерними  процесуальними  наслідками  є  виникнення 
процесуальних  правовідносин  між  судом  та  суб’єктами 
усиновлення,  виникнення  провадження  у  справі  та  про-
довження  розвитку  процесу,  початок  перебігу  процесу-
альних  строків.  Особливістю  справ  про  усиновлення  є 
відсутність  таких  матеріально-правових  наслідків  від-
криття провадження у справі, як початок перебігу строків 
позовної давності у зв’язку з тим, що до сімейних право-
відносин позовна давність не застосовується. Окрім зазна-
ченого для справ про усиновлення громадянами України, 
неможливе  застосування  строків  позовної  давності  вна-
слідок  того, що  в  такому порядку  розглядаються  справи 
про підтвердження наявності або відсутності усиновлен-
ня, а позовна давність є строком для звернення за захис-
том порушеного або оспорюваного права.

Враховуючи процесуальні особливості справ про уси-
новлення дітей громадянами України, виділяються пере-
думови  права  на  звернення  громадян  до  суду  із  заявою 

про  усиновлення,  дотримання  яких  є  обов’язковим  для 
порушення  справи:  1)  наявність  правоздатності  та  дієз-
датності; 2) підвідомчість справи суду; 3) юридична заці-
кавленість  заявників; 4) дотримання правил підсудності; 
5)  належне  оформлення  заяви  про  усиновлення  (оплата 
судового збору, подання копій в залежності від кількості 
зацікавлених сторін).

Є  недостатньо  дослідженими  процесуальні  питання 
усиновлення дітей іноземцями. Усиновлення дітей грома-
дянами інших держав підпорядковується низці вимог, що 
виключають  вільне  розпорядження  долею  дитини.  Існу-
вання цих правил пояснюється,  зокрема, прагненням  за-
побігти перетворенню дітей на товар, предмет наживи для 
тих, хто готовий вчинити такий злочин.

Кількість  дітей,  які  усиновлюються  іноземцями  що-
року,  зменшується:  2005  р.  –  іноземними  громадянами 
усиновлено 2 012 дітей, 2013 р. – 806 дітей, 2014 р. – 674 
дитини. До кінця 2015 р. очікується дещо більше 500 між-
державних усиновлень, і це буде найнижчий показник за 
всю історію міждержавного усиновлення в Україні. Про-
гнозується  збереження  тенденції  на  зменшення  міждер-
жавних усиновлень  і  в 2016 р.  [1]. Така ситуація не від-
повідає завданням демографічної політики України, тому 
держава повинна створити таку систему захисту прав ді-
тей,  перш  за  все  дітей-сиріт,  позбавлених  батьківського 
піклування,  за  якої  б Україна поступово втратила  статус 
країни-донора в галузі міжнародного усиновлення.

Однак  ставлення  до  міжнародного  усиновлення  є 
неоднозначним  як  серед  фахівців,  так  і  серед  простих 
громадян.  Це  зумовлено  тим,  що  даний  інститут  тісно 
пов’язаний з правовими, економічними, соціальними, де-
мографічними аспектами розвитку нашого суспільства, а 
також, що найголовніше, із суспільною мораллю.

Так,  в  законодавстві України  встановлена  низка  осо-
бливостей, які слід враховувати при здійсненні усиновлен-
ня іноземними громадянами:

1) іноземці можуть усиновити українську дитину лише 
після  вичерпання  національних  можливостей  її  влашту-
вання в сім’ю;

2)  переважне право на  усиновлення  дитини  –  грома-
дянина України мають  іноземці,  які  є  родичами дитини, 
громадянами держав, з якими Україна уклала договір про 
надання правової допомоги, подружжя;

3)  для  здійсненням  усиновлення  іноземцями  дитина 
має пробути не менше одного року на обліку у урядовому 
органі  державного  управління  з  усиновлення  та  захисту 
прав дитини;

4) іноземні громадяни не можуть усиновлювати укра-
їнських дітей віком до одного року [4, с. 95–100].

Усиновлення  на  підставі  рішення  суду  охоплює  такі 
випадки: 1) усиновлення в Україні її громадянами дитини, 
яка також є громадянином України; 2) усиновлення в Укра-
їні її громадянами повнолітньої особи, яка також є грома-
дянином  України;  3)  усиновлення  в  Україні  іноземцями 
та особами без громадянства дитини, яка є громадянином 
України; 4) усиновлення в Україні дитини,  яка  є  інозем-
ною і проживає на території нашої держави, громадянами 
України або іноземцями та особами без громадянства [5].

Інститут  усиновлення  покликаний  забезпечити  нор-
мальне  сімейне  життя  і  виховання  дітям,  які  не  мають 
батьків або позбавлені батьківського піклування з  інших 
причин. Усиновлення провадиться у найвищих інтересах 
дитини для забезпечення стабільних та гармонійних умов 
її життя. Причому законодавство не встановлює обмежень 
щодо усиновлення дітей за ознаками раси, національнос-
ті, ставлення до релігії.

Складність  усиновлення,  обтяженого  іноземним  еле-
ментом, викликана й тим, що для регулювання цієї сфери 
правовідносин  застосовується  не  лише  національне  за-
конодавство,  а  й  міжнародні  та  міждержавні  норматив-
но-правові акти, які мають свої особливості. Так, Гаазька 
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конвенція  встановлює  перевагу  внутрішньодержавного 
усиновлення. Однак слід звернути увагу й на те, що Гаазь-
ка конвенція встановлює рівні права іноземців і громадян 
країни, з якої походить усиновлювана дитина. Крім того, 
норми конвенції встановлюють остаточність згоди країни 
походження дитини на усиновлення, а приймаюча країна 
не зобов’язана давати таку згоду, навіть може встановити 
випробувальний  термін. Все  це  свідчить  про  недоскона-
лість  норм  міжнародних  актів,  що  призводить  до  пору-
шення прав усиновлюваних дітей.

З огляду на всі вищезгадані проблеми та на значущість 
самого інституту усиновлення вбачається за необхідне:

1) розмежувати повноваження органів державної вла-
ди в сфері усиновлення та їх посадових осіб;

2)  встановити  сувору  відповідальність  за  порушення 
нормативно-правових актів, що регулюють дані правовід-
носини;

3) встановити громадський контроль дотримання прав 
та інтересів дітей – громадян України при міжнародному 
усиновленні;

4) легалізувати діяльність комерційних агентств у сфе-
рі усиновлення з іноземним елементом.

Для  виконання  цих  завдань  та  подолання  недоліків 
при  правовому  регулюванні  усиновлення  з  іноземним 
елементом слід: розробити типовий договір про правову 
допомогу в цій сфері; продовжувати практику укладання 
багатосторонніх договорів з іноземними державами; роз-
робити окремий закон, що регулював би сімейні відноси-
ни з іноземним елементом, в тому числі й відносини, що 
виникають з приводу міжнародного усиновлення.

Входження України до європейського правового про-
стору  вимагає  урегулювання  правовідносин  щодо  уси-
новлення на сучасному рівні, який відповідав би світовим 
стандартам. Так, 15 лютого 2011 р. Верховна Рада України 
прийняла  Закон №  3017-VI  «Про  ратифікацію  Європей-
ської конвенції про усиновлення дітей». Від імені України 
Конвенція була підписана 28 квітня 2009 р. Головною пе-
ревагою Конвенції є те, що вона встановлює сучасні пра-

вові стандарти у сфері усиновлення, у відповідність з яки-
ми мають бути приведені законодавства держав-учасниць 
у сфері усиновлення.

Конвенція закріплює, що дитина внаслідок усиновлен-
ня має набувати статусу повноправного члена родини та, 
відповідно, таких самих прав та обов’язків, як і діти уси-
новлювача  (усиновлювачів).  Усиновлювач  (усиновлюва-
чі) мають батьківську відповідальність стосовно дитини, 
а правові  відносини між дитиною та  її  батьком, матір’ю 
та  сім’єю  походження  припиняються  (ст.  11).  Положен-
нями  Конвенції  визначаються  загальні  вимоги  до  умов 
дійсності усиновлення, переліку осіб, які повинні надати 
згоду на усиновлення, вимоги до усиновлювачів, а також 
наслідки  усиновлення.  Саме  ці  положення  Конвенції  є 
обов’язковими, з огляду на їх важливе значення для вста-
новлення таких правил усиновлення, яке б здійснювалося 
з дотриманням найвищих інтересів дитини.

Висновки. Таким  чином,  можна  зазначити,  що  ана-
ліз чинного законодавства з питань усиновлення, а також 
практики  його  застосування  дає  підстави  для  висновку 
про те, що як в теорії, так і в практиці відсутній єдиний ме-
ханізм вирішення справ про усиновлення, не всі положен-
ня законодавства регулюють правовідносини усиновлення 
у відповідності до міжнародних стандартів. Проблемними 
залишаються питання, які виникають в процесі як націо-
нального,  так  і міжнародного  усиновлення, що проявля-
ється у недосконалості законодавства щодо усиновлення, 
зокрема, у неконкретності окремих норм законодавчих ак-
тів, які регулюють процес усиновлення; розбіжності трак-
тування чинного законодавства всіма учасниками процесу 
усиновлення; корупції на всіх етапах усиновлення дітей; 
відсутності  методичних  матеріалів,  посібників,  збірни-
ків  по  юридичним,  психологічним,  медичним  аспектам 
усиновлення;  недостатньому  фінансовому  стимулюванні 
потенційних національних усиновителів; відсутності ци-
вілізованого контролю за процесом міжнародного усинов-
лення, за діяльністю агентств, асоціацій, перекладачів, до-
вірених осіб усиновителів.
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Стаття присвячена дослідженню процесуального порядку судового розгляду справ, пов’язаних із захистом авторських та суміжних 
прав. Виявлено особливості такого розгляду на різних стадіях цивільного процесу, зокрема, на стадії відкриття провадження та підготов-
ки справи до розгляду, в ході дослідження доказів, винесення рішення тощо.

Ключові слова: авторське право та суміжні права, захист інтелектуальної власності, забезпечення позову, спори в сфері автор-
ського права.

Статья посвящена исследованию процессуального порядка судебного рассмотрения дел, связанных с защитой авторских и смеж-
ных прав. Выявлены особенности такого рассмотрения на различных стадиях гражданского процесса, в частности, на стадии открытия 
производства и подготовки дела к рассмотрению, в ходе исследования доказательств, вынесения решения и т. п.

Ключевые слова: авторское право и смежные права, защита интеллектуальной собственности, обеспечение иска, споры в области 
авторского права.

In this article the procedural order of judicial consideration of cases involving protection of copyright and related rights is researched. The 
features of such consideration at different stages of the civil process are revealed, in particular at the stage of the commencement of proceedings 
and preparing the case for consideration, the examination of evidence, adjudication, etc.

Key words: copyright and related rights, protection of intellectual property, security for a claim, disputes relating to copyright.

Актуальність теми. Проголошення  Україною  курсу 
на  інтеграцію до Європейського Союзу  гостро поставило 
проблему  забезпечення  захисту прав на об’єкти права  ін-
телектуальної власності, в тому числі авторських і суміж-
них прав, на рівні, який існує в розвинених європейських 
країнах, а також посилення державного захисту творчого, 
наукового,  технічного потенціалу  з  використанням різних 
судових  та  несудових  процесуальних форм,  забезпечення 
найбільш  ефективного  їх  застосування.  В  Україні  актив-
но здійснюється гармонізація нормативно-правової бази у 
сфері  інтелектуальної  власності  відповідно  до  міжнарод-
них норм, зокрема, розроблені правові положення судово-
го  захисту прав на  об’єкти  інтелектуальної  власності, що 
відповідають  нормам Угоди ТРІПС  [1]  та Директив  Ради 
ЄС. При цьому слід відзначити, що цивільне судочинство 
є  найбільш  розвиненою  і  гарантованою  процесуальною 
формою захисту авторських і суміжних прав, оскільки за-
безпечує дотримання рівності сторін і незалежність органу, 
що  розглядає  справу,  від  відомчих  інтересів.  Захист  прав 
учасників спору зумовлений дотриманням процесуальних 
гарантій, встановлених процесуальними кодексами. Закрі-
плені міжнародним та європейським правом принципи су-
дового  захисту прав на об’єкти  інтелектуальної власності 
щодо поняття доказів, їх збирання та надання у цивільному 
провадженні знайшли своє відображення  і у чинному ци-
вільному процесуальному законодавстві України. Водночас 
існує  низка  питань,  які  залишаються  на  сьогодні  невирі-
шеними. Це стосується як законодавчих суперечностей та 
колізій, так і неоднозначного, а  іноді неправильного трак-
тування тих чи інших норм, зокрема, суддями. Тому дослі-
дження особливостей судового розгляду справ про захист 
авторських та суміжних прав є одним із важливих завдань 
перед сучасною процесуальною наукою.

Проблеми  цивільно-правового  захисту  авторських  та 
суміжних прав розглядались окремими авторами, такими 
як О. Андрейцева, Т. Вахонєва, А. Гаркава, А. Генатенко, 
О. Дорошенко, В. Жаров, А. Колісник, О. Орлюк, О. Ште-
фан та ін. Проте їхні дослідження здебільшого не носили 
чітко вираженої процесуальної спрямованості. В зв’язку з 

цим існує потреба проведення розгляду даної проблеми в 
контексті цивільного процесуального її аспекту.

Метою даної статті є дослідження процесуальних осо-
бливостей розгляду справ про захист авторських та суміж-
них прав в межах цивільного судочинства, виявлення не-
доліків законодавства та проблем його застосування.

Виклад основного матеріалу. Ст.  54  Конституції 
України  гарантує  громадянам  свободу  літературної,  ху-
дожньої,  наукової  і  технічної  творчості,  захист  інтелек-
туальної  власності,  їхніх  авторських  прав,  моральних  і 
матеріальних  інтересів, що виникають у  зв’язку  з різни-
ми видами інтелектуальної діяльності. Відповідно до цієї 
конституційної норми, кожний громадянин має право на 
результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніх-
то не може використовувати або поширювати їх без його 
згоди  за  винятками,  встановленими  законом.  Згідно  із  
ч. 1 ст. 432 ЦК України, кожна особа має право звернутися 
до суду за захистом свого права інтелектуальної власності.

Поняття  «захист  прав  інтелектуальної  власності»  є 
складовою більш широкого поняття «охорони» цих прав, 
що означає постійний публічно-правовий процес, метою 
якого є закріплення прав і можливостей авторів та інших 
суб’єктів права інтелектуальної власності. Захист є реак-
цією суб’єкта прав інтелектуальної власності, а також сус-
пільства в особі держави та її органів на порушення таких 
прав, тобто здійснюється в екстраординарних умовах – під 
час вчинення правопорушення [2].

Термін «захист  авторського права  та  суміжних прав» 
визначають  як  передбачені  законом  заходи  щодо  їх  ви-
знання і поновлення, припинення правопорушень, засто-
сування  до  порушників юридичної  відповідальності, що 
реалізується через відповідні механізми захисту [3, с. 67].  
Цей  захист  може  здійснюватися  судом  за  відповідним 
зверненням до нього заінтересованої особи, що оформлю-
ється у вигляді відповідного процесуального документу – 
позовної  заяви. Право на пред’явлення позову на  захист 
авторських  і  суміжних  прав  є  складовою частиною пра-
ва кожної заінтересованої особи на звернення до суду за 
захистом, права на позов в процесуальному розумінні і є 
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суб’єктивним цивільним процесуальним правом. До сис-
теми  встановлених  законодавством  умов  його  реалізації 
необхідно включити наявність спору про авторське право 
чи суміжні права [4, с. 5].

Право  на  пред’явлення  позову  в  справах,  що  вини-
кають  з  авторських  і  суміжних  правовідносин,  мають 
будь-які  заінтересовані  фізичні  і  юридичні  особи,  а  та-
кож  уповноважені  законом  суб’єкти  захисту  прав  інших 
осіб – прокурор,  органи державного управління,  законні 
представники. До заінтересованих суб’єктів слід в першу 
чергу віднести визначених Законом України «Про автор-
ське  право  і  суміжні  права»  суб’єктів  авторського  права 
(ст. 7) і суб’єктів суміжних прав (ст. 36). Слід враховувати, 
що, відповідно до ч. 2 ст. 29 ЦПК України, неповнолітні 
особи віком від 14 до 18 років, а також особи, цивільна ді-
єздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати 
цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки 
в  суді у  справах, що виникають  з відносин, у яких вони 
особисто беруть участь, якщо інше не встановлено зако-
ном. Так, п. 2 ч. 1 ст. 32 ЦК України передбачене право 
неповнолітньої  особи  самостійно  здійснювати  права  на 
результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охоро-
няються законом. Відповідно, такі особи наділені правом 
звертатися до суду за захистом належних їм авторських чи 
суміжних прав. Суд може залучити до участі в таких спра-
вах законного представника неповнолітньої особи.

Суб’єктами  права  на  пред’явлення  позову  є  також 
особи,  уповноважені  на  управління  майновими  правами 
суб’єктів авторського права і суміжних прав: повірені (ст. 
46  Закону),  організації  колективного  управління  (ст.  ст. 
47–49  Закону).  Документами,  які  підтверджують  право 
організації на звернення до суду за захистом авторського 
і  (або) суміжних прав, є: свідоцтво про облік організації 
колективного управління; Статут; договір із суб’єктом ав-
торського права і (або) суміжних прав на управління май-
новими правами на колективній основі; у певних випад-
ках – договір  з  аналогічними  іноземними організаціями, 
що управляють такими ж правами, чи довіреність. Разом з 
тим така організація, пред’явивши позов, не є позивачем, 
оскільки вона звертається до суду в порядку, передбачено-
му ст. 45 ЦПК України, за захистом прав суб’єктів автор-
ського і (або) суміжних прав, а не своїх прав. Позивачем 
у  таких  випадках  буде  суб’єкт  авторського  права  і  (або) 
суміжних прав,  на  захист  інтересів  якого  звернулася ор-
ганізація.

Належним відповідачем у справі про захист авторсько-
го права і (або) суміжних прав є особа, яка своїми діями 
порушила особисті немайнові чи майнові права суб’єктів 
авторського права і (або) суміжних прав.

Позов  до  суду  подається  належними  сторонами  або 
їх  представниками  із  дотриманням всіх  вимог цивільно-
го процесуального законодавства. Прохальна частина по-
зовної заяви повинна містити вимоги згідно з ч. 1 ст. 52 
Закону  України  «Про  авторське  право  і  суміжні  права»,  
ст. ст. 15, 16 ЦК України.

Процесуальна  діяльність  суду  щодо  захисту  автор-
ських  та  суміжних  прав  розпочинається  разом  із  вирі-
шенням питання про відкриття провадження у  справі  та 
з’ясуванням предметної та територіальної підсудності.

Відповідно  до Постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 4 червня 2010 р. № 5 «Про застосування су-
дами норм законодавства у справах про захист авторсько-
го права  і  суміжних прав»  [5],  усі  спори щодо визнання 
авторства на твір належать розгляду в порядку цивільно-
го  судочинства,  в  тому  числі  в  разі  набуття юридичною 
особою права суб’єкта права інтелектуальної власності на 
твір, який створений у зв’язку з виконанням трудового до-
говору або який створено за замовленням. При визначенні 
судової юрисдикції  інших  категорій  справ щодо  захисту 
авторського права і (або) суміжних прав судам слід вихо-
дити з положень ст. ст. 3 та 15 ЦПК України, ст. ст. 1 та 

12 ГПК України. Зокрема, в суді загальної юрисдикції під-
лягає вирішенню спір за участю фізичної особи – суб’єкта 
підприємницької діяльності, якщо він виник не у зв’язку зі 
здійсненням ним господарської діяльності.

Територіальна підсудність справ про захист авторсько-
го права та суміжних прав визначається як за ст. 109 ЦПК 
України (загальна підсудність), так і ч. ч. 7, 8 ст. 110 ЦПК 
України  (альтернативна підсудність). Недотримання пра-
вил про підсудність спричиняє відмову в розгляді справи 
шляхом постановлення ухвали про повернення заяви по-
зивачу (п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК України) [6, с. 111].

При  розгляді  даної  категорії  справ  слід  враховува-
ти, що контрафактні копії творів,  захищених авторським 
правом, можуть бути дуже легко й у найкоротший термін 
знищені правопорушником, що пояснюється незалежніс-
тю даних об’єктів від матеріального носія і можливостями 
комп’ютерної  техніки. Тому  забезпечення позову  в  кате-
горії справ, що розглядаються, має особливе значення. З 
цієї ж причини досить бажаним є застосування заходів для 
забезпечення  позову  вже  на  стадії  підготовки  справи  до 
розгляду.

Відповідно  до  вимог  СОТ,  в  Україні  було  здійснено 
заходи  з  приведення  національного  законодавства  у  від-
повідність до вимог Угоди ТРІПС, зокрема щодо запобіж-
них заходів. Згідно зі ст. 50 Угоди ТРІПС, суть тимчасових 
заходів  зводиться  до  наділення  суду  правом  винесення 
судової ухвали про прийняття негайних та ефективних за-
ходів, спрямованих на запобігання будь-якому порушенню 
права інтелектуальної власності і збереження доказів, що 
відносяться до цього порушення. Відповідно до ч. 3 ст. 53 
Закону  України  «Про  авторське  право  і  суміжні  права», 
суд або суддя одноособово мають право за заявою заявни-
ка  застосувати тимчасові  заходи до пред’явлення позову 
або до початку розгляду справи за участю іншої сторони 
(відповідача) у випадках, коли відповідач по справі пору-
шення авторського права і (або) суміжних прав відмовляє 
у доступі до необхідної інформації чи не забезпечує її на-
дання у прийнятний строк, робить перешкоди у здійснен-
ні судових процедур, або з метою збереження відповідних 
доказів щодо інкримінованого порушення, особливо у ви-
падку, коли будь-яке відстрочення може завдати непоправ-
ної шкоди особі, яка має авторське право і (або) суміжні 
права,  або  коли  є  очевидний  ризик  того,  що  доказ  буде 
знищено. Особливість зазначених заходів полягає в тому, 
що вони здійснюються в порядку inaudita altera parte, тоб-
то відповідна ухвала виноситься без виклику іншої сторо-
ни  і  без  вислуховування  її  аргументів. Тимчасові  заходи 
є незамінними, зокрема, у боротьбі проти комп’ютерного 
піратства [7, с. 267].

Суд вправі вимагати від заявника надання доступних 
йому доказів володіння ним прав на об’єкт інтелектуаль-
ної  власності. Крім  того,  власник повинний надати  суду 
доказ того, що його право порушується або таке порушен-
ня є неминучим. Суд також вправі видати заявнику судову 
ухвалу щодо внесення застави або еквівалентної гарантії, 
достатньої для того, щоб  запобігти  зловживанню тимча-
совим заходом.

При вирішенні питання забезпечення позову при роз-
гляді справ про порушення авторських та суміжних прав 
слід  керуватися  як  вимогами  загального  (ст.  ст.  151–155 
ЦПК України), так і вимогами спеціального законодавства 
(ст. 53 Закону України «Про авторське право і суміжні пра-
ва»).

Процесуальний порядок розгляду справ про порушен-
ня авторських та суміжних прав передбачає, що заява про 
застосування тимчасових заходів розглядається тільки за 
участю заявника у дводенний строк з дня її подання. Якщо 
суддею винесена ухвала про застосування того чи іншого 
тимчасового запобіжного заходу, вона підлягає негайному 
виконанню органом державної виконавчої служби за учас-
тю заявника.
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Звертають на себе увагу певні розходження положень 
щодо  застосування  тимчасових  заходів  у  Законі України 
«Про авторське право і суміжні права» та в ЦПК України. 
Зокрема, ч. 3 ст. 53 Закону закріплює тимчасові заходи, не 
передбачені ст. 152 ЦПК України. Проте, як відзначається, 
застосування вищезазначених заходів теоретично можли-
во з огляду на невичерпний перелік способів забезпечення 
доказів, що можуть бути застосовані судом [8, с. 12].

У п. 15 Постанови від 4 червня 2010 р. № 5 «Про засто-
сування судами норм законодавства у справах про захист 
авторського права  і  суміжних прав» Пленум Верховного 
Суду України звертає увагу судів на те, що ст. 53 Закону 
України «Про авторське право і суміжні права» встановле-
но інший строк подання позовної заяви у разі вжиття за-
ходів забезпечення позову до його пред’явлення (15 днів, а 
не 10 днів згідно зі ст. 151 ЦПК України). Однак в даному 
разі при колізії двох норм з одного й того ж питання діє 
спеціальна  процесуальна  норма,  тобто  ч.  5  ст.  151 ЦПК 
України, яку прийнято пізніше.

При скасуванні встановлених тимчасових заходів або 
якщо при розгляді справи з’ясується відсутність факту по-
рушення чи загрози порушення авторського права і (або) 
суміжних прав, суд має право на клопотання відповідача 
прийняти  судове  рішення щодо  надання  відповідачу  на-
лежної компенсації позивачем за будь-яку шкоду, завдану 
цими заходами [9, с. 116].

Категорія справ про захист порушених авторських та 
суміжних прав характеризується  також певними особли-
востями доказування.  Зміст предмету доказування у цих 
справах  складає  сукупність  фактів, що  підлягають  вста-
новленню, до яких відносяться: 1) факти матеріально-пра-
вового характеру, які можуть перераховуватися в нормах 
матеріального права (вони являють собою основні факти 
предмета доказування, оскільки  їх неправильне встанов-
лення  призводить  до  відміни  рішення  у  касаційній  ін-
станції); 2) факультативні, або допоміжні факти (доказові 
факти; факти, встановлення яких необхідно для винесення 
окремої ухвали); 3) факти процесуально-правового харак-
теру; 4) перевірочні факти [10, с. 18].

Позивач повинен довести факт наявності у нього ав-
торського права  і  (або) суміжних прав та право на  їх за-
хист,  факт  порушення  його  прав  відповідачем,  розмір 
шкоди  та  причинно-наслідковий  зв’язок  між  завданою 
шкодою та діями відповідача [9, с. 116].

Доказами у справах, що виникають з авторських і су-
міжних правовідносин, будуть не тільки ті, що одержані 
з джерел, передбачених законом, а  і допустимих ним за-
собів  доказування,  у  визначеному  законом  процесуаль-
ному порядку – будь-які фактичні дані, на підставі  яких 
суд  встановлює  наявність  або  відсутність  обставин,  що 
обґрунтовують  вимоги  і  заперечення  сторін  та  інші  об-
ставини, що мають значення для правильного вирішення 
справи [4, с. 12].

Доказом  наявності  у  позивача  авторських  прав  може 
бути примірник твору, оформлений згідно з ч. 3 ст. 11 Закону 
України «Про  авторське право  і  суміжні права»,  свідоцтво 
про реєстрацію авторського права, якщо таке наявне, автор-
ський  договір  (ліцензійний  договір,  договір  про  розподіл 
прав на службовий твір, договір про відчуження прав) і т. д.

Факт  порушення  прав  може  бути  зафіксований  за-
лежно  від  способу  неправомірного  використання  твору 
(запити, свідки, письмові і речові докази тощо). В цілому 
збір  таких  доказів  може  викликати  складнощі.  Основна 
проблема  полягає  не  у  доказуванні  факту  використання 
авторських чи суміжних прав, а у доказуванні дії або без-
діяльності, які тягнуть за собою порушення або створю-
ють умови для порушення прав інтелектуальної власності. 
Так, наприклад, порушник на деякий час може припинити 
свою діяльність, пов’язану із порушенням прав інтелекту-
альної власності, а після закінчення судового проваджен-
ня по справі – відновити її [11, с. 3].

Крім того, позивачеві необхідно надати докази завдан-
ня  йому  шкоди  вчиненим  правопорушенням,  її  розміру, 
за винятком позовів про стягнення компенсації. У розмір 
збитків,  завданих  особі,  права  якої  порушено,  додатко-
во можуть  бути  включені  судові  витрати,  понесені  цією 
особою,  а  також витрати,  пов’язані  з  оплатою допомоги 
адвоката (ч. 2 ст. 52 Закону України «Про авторське пра-
во  і  суміжні права). Наявність вини у діях відповідача  є 
обов’язковим критерієм для застосування майнової відпо-
відальності.

Однією  з  особливостей  розгляду  цивільних  спорів  з 
порушення прав інтелектуальної власності (як окремої ка-
тегорії справ) є необхідність залучення до розгляду у біль-
шості випадків особи, що володіє спеціальними знаннями, 
з метою всебічного дослідження предмету спору та залу-
чення висновку експерта як одного з доказів у справі [10, 
с. 7]. У справах з авторських правовідносин для вирішен-
ня питань, пов’язаних з встановленням предмету, виду або 
характеру твору, визначенням творчого вкладу автора чи 
співавтора, наявності або відсутності запозичень, співпа-
дінь, їх ступеню тощо як засіб доказування широко засто-
совуються висновки експертів. Проте експертні висновки 
є недопустимими для  встановлення  авторства  і  правової 
оцінки спору, що повинен встановити суд. Не є експертни-
ми висновками рецензії, відгуки та інші позапроцесуальні 
висновки, які також дають відповіді на питання про якість 
твору,  але  відрізняються  від  експертного  висновку лише 
відсутністю процесуальної форми і виконані особами, які 
не призначені судом. Такі висновки є письмовими доказа-
ми, і суд може в результаті всебічної перевірки дати оцінку 
як висновку, так і поясненню спеціаліста, який його склав, 
а в разі виникнення сумніву у достовірності таких висно-
вків – призначити експертизу [4, с. 13–14].

Предметом  експертизи  творів  у  цивільно-правовому 
спорі є факти і обставини, що встановлюються на підставі 
дослідження даних про створення, набуття правової охо-
рони і використання відповідних об’єктів інтелектуальної 
власності, що зафіксовані у матеріалах цивільної справи 
[10, с. 19].

Труднощі для суду може викликати перевірка наукової 
обґрунтованості та правомірності використання у конкрет-
ному випадку експертної методики. Суддя не є спеціалістом 
у тій галузі знань, до якої відноситься експертне досліджен-
ня. Але це не означає, що суддя не може взагалі перевірити 
наукову обґрунтованість та правомірність застосування екс-
пертних методик. У випадку виникнення сумнівів суд може 
призначити додаткову (у т. ч. комісійну) експертизу або до-
питати  експерта. Для  сфери  інтелектуальної  власності  це 
є надзвичайно складною проблемою, оскільки, по-перше, 
на відміну від багатьох інших галузей юриспруденції пра-
во інтелектуальної власності як окремий правовий інститут 
цивільного права не забезпечене належною кількістю нау-
кових розробок, що пояснюється об’єктивними причинами; 
по-друге, відсутні методики, які б давали змогу суду чітко 
визначати, дотримані їх умови при проведенні експертизи 
чи ні. Засобами вирішення цієї проблеми є досвід і квалі-
фікація суддів, практика розгляду категорії цивільних справ 
щодо порушення авторських та суміжних прав, можливість 
порівняти висновки експерта з іншими доказами, поданими 
по цивільній справі [12, с. 23].

Певна специфіка властива і для судових рішень у ка-
тегорії  справ, що  розглядається.  В  цьому  плані  отримує 
прояв матеріально-процесуальний аспекту захисту автор-
ських та суміжних прав, який полягає у  закріпленому ч. 
2  ст.  52  Закону України  «Про  авторське  право  і  суміжні 
права» праві суду постановити рішення чи ухвалу про:

а)  відшкодування  моральної  (немайнової)  шкоди,  за-
вданої  порушенням  авторського  права  і  (або)  суміжних 
прав, з визначенням розміру відшкодування;

б)  відшкодування  збитків,  завданих  порушенням  ав-
торського права і (або) суміжних прав;
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в)  стягнення  із  порушника  авторського  права  і  (або) 
суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення;

г) виплату компенсації, що визначається судом, у роз-
мірі від 10 до 

50 000 мінімальних заробітних плат замість відшкоду-
вання збитків або стягнення доходу;

д) заборону опублікування творів, їх виконань чи поста-
новок,  випуску  примірників фонограм,  відеограм,  їх  спо-
віщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (кон-
фіскацію)  контрафактних  примірників  творів,  фонограм, 
відеограм чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, 
призначених для їх виготовлення і відтворення, публікацію 
у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо у 
ході судового розгляду буде доведено факт порушення ав-
торського права і (або) суміжних прав або факт наявності 
дій, що створюють загрозу порушення цих прав;

е) вимагати від осіб, які порушують авторське право і 
(або) суміжні права позивача, інформацію про третіх осіб, 
задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних 

примірників творів та об’єктів суміжних прав, засобів об-
ходу технічних засобів та про канали розповсюдження.

Однією з особливостей судового рішення  з цієї  кате-
горії  справ  О.  Штефан  цілком  справедливо  називає  за-
стосування  у  ньому  такого  способу  цивільно-правового 
захисту,  як  публікація  в  пресі  про  допущене  порушення 
авторського права (п. 1 ст. 43 Закону). Порядок такої пу-
блікації органами друкованих засобів масової інформації 
в чинному законодавстві не врегульований, тому підлягає 
нормативному встановленню [4, с. 15].

Висновки.  В  результаті  проведеного  дослідження 
вдалось  виявити  цілий  ряд  процесуальних  особливостей 
розгляду цивільних справ щодо захисту авторських та су-
міжних прав,  починаючи  зі  стадії  відкриття  провадження 
у  справі  та  завершуючи винесенням рішення. При цьому 
висвічується необхідність подальшої гармонізації норм на-
ціонального законодавства з міжнародними угодами у цій 
сфері, а також узгодження положень спеціального законо-
давства з кореспондуючими положеннями ЦПК України.
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ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ ВЛАСТиВОСТІ НОВОСТВОРЕНОГО МАЙНА

NOTION ANd LEgAL ChArACTErISTICS Of ThE NEwLy CrEATEd PrOPErTy

Ніколенко М.Б., 
аспірант

Хмельницького університету управління та права

Статтю присвячено дослідженню правових аспектів поняття нерухомого новоствореного майна. Проаналізовано законодавчу базу, а 
також погляди науковців щодо визначення та виокремлення поняття нерухомого новоствореного майна. Обґрунтовується теза про недо-
статню законодавчу визначеність такого поняття та надаються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

Ключові слова: нерухоме майно, новостворене майно, право власності, власність.

Статья посвящена исследованию правовых аспектов понятия недвижимого новопроизведенного имущества. Проанализирована 
законодательная база, а также взгляды ученых относительно определения и выделения понятия такого недвижимого имущества. Обо-
сновывается тезис о недостаточной законодательной определенности такого понятия и представляются предложения по совершенство-
ванию действующего законодательства.

Ключевые слова: недвижимое имущество, новопроизведенное имущество, право собственности, собственность.

The article investigates the legal aspects of the concept of the newly created real estate. Analyzed the legal framework as well as the views 
of researchers on identifying and isolating the newly established concept of real estate. Substantiated thesis of the lack of legal certainty of the 
concept and provided suggestions improving the existing legislation.

Key words: property, newly created property, property law, property.

Актуальність теми. Вирішення  ключових  проблем 
розвитку сучасної української держави нерозривно поєд-
нане з реформуванням та вдосконаленням відносин влас-
ності.  Стрімкі  зміни  економічного  та  суспільного життя 
нашої  країни  вимагають  невідкладного  вирішення  цілої 
низки проблемних питань нормативно-правового регулю-
вання цивільно-правових та пов’язаних з ними відносин 
щодо володіння, користування та розпорядження нерухо-
мим майном. 

Згідно зі ст. 41 Конституції України, кожен має право 
володіти,  користуватися,  розпоряджатися  своєю  власніс-
тю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності 
[1].  Цією  ж  статтею  закріплюється  непорушність  права 
приватної  власності  та  заборона  протиправно  позбавля-
ти  права  власності.  При  реалізації  свого  права  власник 
може  володіти,  користуватися  та  розпоряджатися  влас-
ністю на власний розсуд, тобто вчиняти будь-які дії  сто-
совно свого майна, але не забуваючи в той самий час, що 
ці дії не повинні суперечити закону. У науковій літературі 
неодноразово підкреслювалося, що належний стан права 
власності у суспільстві обумовлює стабільність цивільних 
правовідносин,  сприяючи тим самим стійкості політико-
економічної ситуації, цивільного обороту і ясності право-
вого становища окремих суб’єктів [2, с. 12]. Натомість іс-
нування недоліків правового регулювання набуття права 
власності на новостворене нерухоме майно, його держав-
ної реєстрації загальний несприятливий клімат для всього 
суспільства не сприяє належному захисту прав і законних 
інтересів держави, власника та користувача, перешкоджає 
реалізації прав та законних інтересів покупців нерухомос-
ті, інвесторів, кредиторів [3, с. 9].

Значний  внесок  у  дослідження  інституту  новоство-
реного майна  та  поняття майна  в  цілому  зробили  вчені- 
цивілісти, зокрема, Ч.Н. Азімов, Д.В. Боброва, М.К. Галян-
тич, О.В. Дзера, А.С. Довгерт,  І.В. Жилінкова, Н.С. Куз- 
нєцова, О.Д. Крупчан, І.В. Спасибо-Фатєєва, Р.О. Стефан-
чук,  Я.М.  Шевченко,  О.О.  Погрібний,  С.О.  Погрібний,  
Н.О. Саніахметова та ін. 

Метою статті є визначення та правовий аналіз поняття 
новоствореного майна, виокремлення його властивостей, 
дослідження  особливостей  та  вироблення  на  цій  основі 
рекомендацій щодо подальшого розвитку вітчизняного за-
конодавства. 

Виклад основного матеріалу. Ст. 316 ЦК України ви-
значає право власності як право особи на річ (майно), яке 
вона здійснює відповідно до закону і за своєю волею, не-
залежно від волі інших осіб. 

Цивілістична  наука  розглядає  право  власності  в 
об’єктивному  і  суб’єктивному  розумінні.  І.В. Жилінкова 
відмічає, що в об’єктивному розумінні право власності – 
це  сукупність правових норм, що регулюють  відносини, 
які виникають з приводу володіння, користування та роз-
порядження  спільним  майном.  Ці  норми  закріплено  в 
ЦК,  інших законах та підзаконних нормативно-правових 
актах, які  складають житлове,  сімейне,  земельне законо-
давство тощо. В суб’єктивному розумінні право власності 
складає  сукупність правомочностей  співвласників майна 
щодо  володіння,  користування  та  розпорядження  спіль-
ним  майном.  У  цьому  випадку  йдеться  про  конкретних 
осіб,  які  мають  суб’єктивні  права  стосовно  певної  речі  
[4,  c.  338].  Ст.  41  Конституції  України  передбачено,  що 
право приватної власності набувається в порядку, визна-
ченому законом [1]. 

Метою набуття суб’єктивного права є можливість за-
доволення  інтересу  особи,  яка  наділена  правом.  Харак-
терними  рисами,  необхідними  для  відокремлення  права 
приватної  власності  в  системі  речових  прав,  є  зміст  та 
сутність. На їх підставі суб’єктивне право приватної влас-
ності визначено передбаченим законом найбільш повним 
речовим правом, що закріплює приналежність майна пев-
ній особі [4, с. 6]. 

Якщо звернутися до аналізу законодавчих актів Укра-
їни, то в них не існує чіткого визначення поняття «ново-
створене нерухоме майно», що на практиці викликає до-
сить  багато  проблем.  Це  стосується,  зокрема,  випадків 
визнання новоствореним об’єктом нерухомості житлового 
приміщення, переведеного у нежитлове, об’єднання двох 
квартир в одну (чи навпаки), поділ житлового будинку на 
квартири тощо. 

На важливості проведення досліджень такої правової 
категорії  наголошував В.А. Алєксєєв,  який  зазначав, що 
виділення даної категорії при теоретичному аналізі необ-
хідне з ряду причин.

По-перше, завдання встановлення прав на об’єкти, які 
раніше не мали власника або питання про власність,  які 
не були предметом дослідження органів, що здійснюють 
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реєстрацію,  має  особливу  важливість,  оскільки  від  пра-
вильності вирішення будуть залежати права всіх наступ-
них власників об’єкту.

По-друге,  вирішення  цього  завдання  вимагає  погли-
бленого дослідження значної кількості документів, право-
ва експертиза первинних прав відрізняється підвищеною 
складністю і великим обсягом у порівнянні з експертизою, 
що провадиться за договорами відчуження об’єктів неру-
хомості [5, c. 189]. 

Цілком погоджуючись  із цією думкою, можна  зроби-
ти доповнення, що важливість цього питання постає най-
більш актуально сьогодні, коли виникають різні підстави 
набуття права власності на нерухоме майно (інвестиційне 
та пайове будівництво), участь у фондах фінансування бу-
дівництва тощо. 

Вчені зазначають, що критерієм первинності тут є та 
обставина, що раніше на відповідний об’єкт було відсутнє 
право будь-якої особи. З іншого боку, для органу реєстра-
ції первинним є будь-яке звернення, якщо раніше права на 
даний об’єкт не були зареєстровані. При цьому як у пер-
шому, так і у другому випадках діяльність органу реєстра-
ції має значну специфіку, яка пов’язана із встановленням 
первинного виникнення права. Ця специфіка є важливою 
та має знайти особливе відображення у законодавстві, що 
встановлює порядок реєстрації  [6, с. 18]. З таким крите-
рієм навряд чи можна погодитися однозначно. Це, зокре-
ма, стосується випадків видачі місцевими органами влади 
свідоцтва про право власності на нежитлове приміщення, 
яке раніше було квартирою. У такому випадку провадить-
ся вперше державна реєстрація нежитлового приміщення. 

Така ж сама проблема виникає у випадку проведення 
реконструкції  житлового  будинку,  коли  змінюється  кіль-
кість квартир, їх площа тощо. 

Відповідно до п. 8 Інструкції про порядок проведення 
технічної  інвентаризації  об’єктів  нерухомого  майна,  за-
твердженої Наказом Державного комітету будівництва, ар-
хітектури та житлової політики України від 24.05.2001 р.  
№ 127 [7], номери приміщень присвоюються органами БТІ 
під час здійснення технічної  інвентаризації новозбудова-
ного  нерухомого  майна.  На  планах  поверхів,  складених 
під час технічної інвентаризації, необхідно зазначати но-
мери квартир. Номери квартир повинні точно відповідати 
нумерації квартир на місцях. Нумерація вбудованих (при-
будованих)  нежитлових  приміщень  здійснюється  після 
закінчення нумерації всіх квартир. При цьому нумерація 
житлових і допоміжних приміщень виконується арабськи-
ми цифрами окремо по кожній квартирі (приміщенню) у 
порядку руху  за  годинниковою стрілкою, починаючи від 
входу.  Отже,  фактичне  присвоєння  номеру  квартири  не 
має матеріального  змісту,  а  носить  суто формальний ха-
рактер, оскільки є простим позначенням на приміщенні. 

Якщо звернутися до аналізу ст. 331 ЦК, то первинною 
ознакою новоствореного нерухомого майна є те, що його 
створення провадиться у процесі будівництва. У розумінні 
цього новоствореними об’єкти нерухомості повинні вини-
кати тільки шляхом активних дій людини, а не природи. 
Це, зокрема, стосується випадків створення такого неру-
хомого об’єкту, як земельна ділянка, природним шляхом. 
Так,  зокрема, може бути створений острів на річці, коли 
вона міліє, або острів у океані у випадку виверження під-
водних вулканів тощо. 

Зазначені відносини досить докладно регулюються ЦК 
Литви.  Кодекс  встановлює,  що:  приріст  при  приєднанні 
однієї  земельної  ділянки  до  іншої може  виникнути:  при 
утворенні річкового острова, при зміні русла річки і як на-
нос (ст. 960); острів, що виник на озері або річці, нероз-
ривно пов’язаний з руслом озера або ріки, належить тому, 
кому  належить  озеро  або  ріка,  або  відповідна  частина 
озера або ріки, а яка ділянка острова належить кожному 
із  власників  протилежних  прибережних  смуг  приватної 
ріки, визначає лінія, проведена горизонтально посередині 

ріки між водними лініями обох берегів при нормальному 
стані води (ст. 961); ділянку землі, яку плин часу або інша 
природна чинність відриває від однієї землі й переносить 
до іншої, належить до останньої тільки з того моменту, як 
вона з нею тісно з’єднається (ст. 966) [8].

Отже, як бачимо, ЦК Литви застосовує до процесів, в 
результаті  яких  виникає  новий  об’єкт  нерухомого майна 
(земельна ділянка), такий термін, як «приріст», а не «ство-
рення». 

Характеристика  нерухомості  як  новоствореної  речі 
має як технічне, так і юридичне значення для визначення 
порядку державної реєстрації прав на нерухомість, зокре-
ма документів, які є підставою для видачі свідоцтва про 
право власності. 

Критерії створення нового об’єкту нерухомого майна 
повинні визначитися тільки виходячи із технічних показ-
ників,  і  вони  повинні  бути  встановлені  та  закріплені  на 
рівні  закону. В  той же  час  навряд  чи можна  погодитися 
з  тим,  що  будь-яка  добудова,  надбудова,  зміна  функціо-
нального  призначення  нерухомого  майна  є  створенням 
нового об’єкту навіть у тому випадку, коли змінилися його 
зовнішні параметри. Це стосується, зокрема, випадків до-
будови другого поверху у одноквартирному будинку. 

Новоствореним  об’єктом  нерухомості  може  бути  ви-
знаний  тільки  той,  який  створюється  без  використання 
іншого нерухомого майна  (його  структурних  елементів). 
В  зв’язку  з  чим  не  може  бути  визнаний  новоствореним 
об’єкт нерухомого майна, який був створений шляхом змі-
ни зовнішніх та внутрішніх параметрів нерухомості. У та-
кому випадку повинні вноситися лише зміни до технічної 
документації об’єкту нерухомості.

Якщо виходити із того, що новоствореним нерухомим 
майном  є  майно,  на  яке  видається  свідоцтво  про  право 
власності, то таким майном є житлове приміщення, пере-
ведене у нежитлове, об’єднання двох квартир в одну (чи 
навпаки),  поділ  житлового  будинку  на  квартири  тощо. 
Такі підходи не можна визнати правильними. 

Ст.  18  Закону  «Про  державну  реєстрацію  речових 
прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»  встановлює, 
що  свідоцтво  про  право  власності  на  нерухоме  майно, 
що підтверджує набуття права власності при здійсненні 
державної реєстрації прав на нерухоме майно, видається: 
фізичним та юридичним особам на новозбудовані, рекон-
струйовані  об’єкти нерухомого майна;  у  разі  виділення 
окремого  об’єкта  нерухомого  майна  зі  складу  об’єкта 
нерухомого  майна,  що  складається  із  двох  або  більше 
об’єктів; фізичним та юридичним особам на об’єкти не-
рухомого майна, які в установленому порядку переведе-
ні з житлових у нежитлові, і навпаки; в інших випадках, 
встановлених законом.

Отже,  навіть  зміна  призначення  об’єкту  нерухомості 
вважається  створенням нової  нерухомості. При  зміні  ці-
льового призначення приміщень зазначений об’єкт пови-
нен  вводитися  в  експлуатацію  у  встановленому  законом 
порядку як об’єкт нового будівництва на підставі п. 2 ч. 2 
ст. 331 ЦК України, п. 3 ст. 18 Закону України «Про осно-
ви містобудування» [9], п. 1 Постанови КМУ «Про поря-
док  прийняття  в  експлуатацію  закінчених  будівництвом 
об’єктів» від 3.04.2011 р. № 461 [10].

Чи  можна  погодитися  з  такими  підходами?  Навряд. 
Якщо нежитлове приміщення переводиться у житлове чи 
навпаки, змінюється його призначення. У технічному сен-
сі можуть навіть не відбуватися ніякі зміни у таких при-
міщеннях. 

Об’єкти  нерухомості,  які  були  створені  у  такому  по-
рядку,  не  можна  визнавати  новоствореними,  оскільки 
такі  об’єкти  створюються  як  самостійні  інвентарні,  а не 
матеріальні  об’єкти.  Критерії  створення  нового  об’єкту 
нерухомого майна  повинні  визначитися  тільки  виходячи 
із технічних ознак, і вони повинні бути встановлені у Дер-
жавному класифікаторі нерухомого майна. 
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Ст. 331 ЦК встановила, що право власності на ново-
створене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, спо-
руди  тощо)  виникає  з  моменту  завершення  будівництва 
(створення майна). Якщо договором або законом передба-
чено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право 
власності виникає з моменту його прийняття в експлуата-
цію, а якщо право власності на нерухоме майно, відповід-
но до  закону, підлягає державній реєстрації,  право влас-
ності виникає з моменту державної реєстрації.

Висновки. Новоствореним  об’єктом  нерухомості 
може бути  визнаний  тільки  той,  який  створюється  без 
використання  іншого  нерухомого  майна  (його  струк-
турних  елементів).  В  зв’язку  з  чим  не  може  бути  ви-
знаний новоствореним об’єкт  нерухомого майна,  який 
був  створений шляхом  зміни  зовнішніх  та  внутрішніх 
параметрів нерухомості. У такому випадку повинні вно-
ситися  лише  зміни  до  технічної  документації  об’єкту 
нерухомості. 
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КОЛІЗІЙНІ ПиТАННЯ МІЖНАРОДНих МОРСьКих ПЕРЕВЕЗЕНь

COLLISION ISSuES Of INTErNATIONAL SEA TrANSPOrTATION
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кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статтю присвячено аналізу правового регулювання міжнародного морського перевезення вантажів та пасажирів як на рівні націо-
нального законодавства, так і міжнародних конвенцій. Розглянуто особливості чартерних перевезень та перевезень за коносаментом.

Ключові слова: міжнародне морське перевезення вантажів та пасажирів, чартерний договір, коносамент, колізійні прив’язки, прапор 
судна, договір перевезення, міжнародні конвенції.

Статья посвящена анализу правового регулирования международных морских перевозок грузов и пассажиров как на уровне на-
ционального законодательства, так и международных конвенций. Рассмотрены особенности чартерных перевозок и перевозок по коно-
саменту. 

Ключевые слова: международная морская перевозка грузов и пассажиров, чартерный договор, коносамент, коллизионные при-
вязки, флаг судна, договор перевозки, международные конвенции.

The article deals with legal regulation of international freight and passenger sea transportation by national laws as well as by international 
conventions. Specific features of transportation under a charter and consignment transportation are considered.

Key words: international freight and passenger sea transportation, charter, consignment, collision issues, ship flag, contract of carriage, 
international conventions.

Актуальність теми. Морський  транспорт  займає 
особливе місце в  загальносвітовій транспортній системі. 
Перевагами  морських  перевезень  є  відносна  дешевизна 
та  можливість  перевезень  різноманітних  вантажів.  Роз-
глядати такі перевезення слід через призму аналізу тран-
спортних  послуг  щодо  реалізації  зовнішньоекономічних 
контрактів.

Актуальність теми дослідження полягає  в  аналізі 
правового регулювання морських перевезень та встанов-
ленні  їх  особливостей. Міжнародні  морські  перевезення 
пов’язан із перевезенням вантажів, пасажирів та їх багажу 

між  двома  різними  країнами  та  перетинанням  кордонів. 
Визначені питання неодноразово були предметом вивчен-
ня дослідників, але вони зберігають свою актуальність і в 
сучасних умовах. 

Морський  транспорт  стає  перспективним  для  еконо-
міки України як найбільший за обсягом перевезення ван-
тажів  та  пасажирів.Досить  довга  берегова  лінія,  сучасні 
порти, практично не замерзаючі моря – це все сприятливі 
передумови для розвитку морського транспорту. У той же 
час  економісти називають проблеми розвитку морського 
транспорту:  значний моральний  і  фізичний  знос  суден  і 
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портового устаткування, недостатню кількість суден вели-
кої тоннажності тощо [1]. 

Виклад основного матеріалу.  Звичайно,  проблеми 
правового  регулювання  морських  перевезень  настільки 
складні та багатогранні, а тому зупинимося тільки на дея-
ких основних. Найбільш численні питання правового ха-
рактеру виникають саме під час морських перевезень, що 
пояснюється значною кількістю видів відносин, що є в цій 
галузі, так і різним характером джерел правового регулю-
вання (норми конвенцій, норми внутрішнього законодав-
ства,  положення морських  звичаїв,  як  національних,  так 
і міжнародних, тощо). Національне законодавство деяких 
держав  не  містить  взагалі  спеціальних  колізійних  норм 
для регулювання відносин перевезення, а ці питання ви-
рішуються, як правило, судовою практикою.

На практиці  застосовуються  такі  колізійні прив’язки, 
що  суди  враховують  під  час  вирішення  питання  право-
застосування норм окремої держави: закон прапора, закон 
місця призначення вантажу, особистий закон перевізника, 
а деколи цей закон можуть самостійно обирати сторони. 
У тих випадках, коли сторони не обрали належний закон, 
суди  застосовують  закон місця  знаходження  перевізника 
або закон суду.

Під  національністю  судна  розуміється  його  належ-
ність до певної держави. Підтверджують право плавання 
під  прапором  саме  цієї  держави  реєстрація  судна  в  дер-
жавному реєстрі та видача відповідних документів. Вста-
новлюючи національність судна, ми визначаємо, законам 
якої  держави  підпорядковано  судно.  Зовнішнім  проявом 
національності  є  прапор.  За  Конвенцією ООН  про  мор-
ське право 1982 р. встановлено, що судно має тільки одну 
національність держави, під прапором якої воно має пра-
во плавати. Не всі держави підписали Конвенцію 1982 р., 
а  тому  такі  держави  допускають  реєстрацію  суден  в  ре-
єстрах  двох  та  більше  країн  і,  як  наслідок,  допускають 
зміну прапора в залежності від обставин. Правова позиція 
держав, що приймають участь у Конвенції 1982 р. така – 
такі  судна  не  вправі  вимагати  визнання  ні  однієї  із  від-
повідних національностей іншими державами та можуть 
бути прирівняні до суден, що не мають національності.

В Україні Державний судновий реєстр ведеться спеці-
алізованими державними органами. Реєстрації підлягають 
такі  плаваючі  засоби:  пасажирські,  наливні  судна,  судна, 
призначені для перевезень небезпечних вантажів, а також 
буксири незалежно від потужності головних двигунів і ва-
лової місткості; самохідні судна, у тому числі риболовні, не 
зазначені вище,  з потужністю головних двигунів 55 кВт  і 
більше;  судна,  не  зазначені  вище,  але  валовою місткістю 
80 одиниць і більше. Для реєстрації подаються заява, вста-
новлений перелік документів, а також документально під-
тверджена інформація про призначення судна, наявність у 
нього ідентифікаційних ознак та знімки судна. За результа-
тами реєстрації судновласник отримує наступні документи: 
свідоцтво  про  право  плавання  під  Державним  прапором 
України; свідоцтво про право власності на судно.

Розглянемо детальніше різні умови, на яких здійсню-
ються морські перевезення. Сучасні перевезення свідчать 
про наявність чартерних перевезень та перевезень на під-
ставі коносаменту.

Договір  на  морське  чартерне  перевезення  укладаєть-
ся  фрахтувальником  (вантажовідправником)  та  фрахтів-
ником  (перевізником) або  їх  законними представниками. 
Часто такі договори називають трамповими, тому що так 
називають судна  (англ.  tramp – бурлака), що здійснюють 
нерегулярні перевезення без раніше встановленого марш-
руту та розкладу, а перевезення визначається тільки рин-
ковими  потребами.  На  умовах  трампових  договорів  до 
перевезення приймаються великі партії таких товарів, як 
руда,  вугілля,  ліс,  зерно,  нафта  та  нафтопродукти, мета-
ловироби, устаткування, мінеральні добрива тощо. Таким 
чином, для перевезення на умовах чартеру певних ванта-

жів надається все судно або його частина, певні вантажні 
приміщення.

Основними  умовами  такого  договору  є:  час  та  місце 
укладення чартеру; назва сторін договору; назва та опис 
судна; рід вантажу та його кількісні показники; час, міс-
це  навантаження  та  розвантаження  вантажу;  вартість  та 
умови  оплати  фрахту;  інші  умови.  Зазвичай  в  договорі 
необхідно дати характеристику судна, вказати час та місце 
його подачі тощо. У світі практика трампових перевезень 
привела до створення типових договорів, які називаються 
проформами чартерів. На підставі таких проформ чартерів 
пізніше укладаються чартери на перевезення окремої про-
дукції за визначеним маршрутом у встановлений термін.

На практиці можна зустріти різні види фрахтування в 
залежності від кількості рейсів, кількості вантажу, фрахт 
судна  з  екіпажем  чи  без  нього.  Фрахтувальник  сплачує 
фрахтівнику  за  перевезення  суму,  що  визначається  роз-
міром фрахтової  ставки. Ці розміри публікуються у спе-
ціалізованих виданнях,  залежать від ринку таких послуг 
та обираються судновласником для надання послуг щодо 
морських перевезень на умовах фрахту.

З правової точки зору умови договору морського пере-
везення вантажу є обов’язковими для фрахтувальника (пе-
ревізника) та фрахтівника (вантажовідправника), але не є 
такими для отримувача вантажу. За умови якщо в видано-
му на перевезення коносаменту є посилання на відповід-
ний чартер, то умови такого чартеру стають обов’язковими 
для отримувача вантажу. Якщо відсутня така вказівка, тоді 
відносини отримувача вантажу та перевізника регулюють-
ся  лише  коносаментом.  Практика  морських  перевезень 
більшості  країн  допускає  перевезення  вантажу  за  умови 
видачі коносамента без оформлення чартеру, але не перед-
бачає перевезення вантажу тільки за чартером без видачі 
коносамента.

Морські  перевезення  на  умовах  коносаменту  харак-
терні  для  лінійного  судноплавства.  Лінійне  судноплав-
ство  характеризується  наданням  транспортних  послуг 
на попередньо встановлених лініях перевезень, що під-
тримуються  однією  або  кількома  судноплавними  ком-
паніями.  Судновласники  можуть  встановити  такі  лінії: 
односторонні, що обслуговує тільки один судновласник; 
спільні,  які  визначені  на  підстави  угоди  декількох  суд-
новласників або держав; конференційні, що визначають 
угодами  конференцій  судновласників  для  організації 
океанських перевезень.

Лінійні перевезення мають цілий ряд переваг, а саме: 
регулярність, періодичність руху суден, відносно стабільні 
ціни, велика кількість транспортних агентів, що надають 
такі послуги, інформованість споживачів таких послуг. До 
недоліків слід віднести те, що вартість таких перевезень є 
вищою. До лінійних перевезень приймаються, як правило, 
дрібні партії вантажів або окремі речі від великої кількості 
відправників. Щоб правильно  організувати  роботу  із  та-
кою кількістю як вантажовідправників, так і вантажоодер-
жувачів, перевізники і транспортні агенти організовують 
приймання вантажів задовго до відходу судна. Зберігання 
вантажу, його переміщення –  все це  веде до  збільшення 
вартості перевезення.

Основним документом під  час  лінійних перевезень  є 
коносамент (франц. connaissement), що видається суднов-
ласником вантажовідправнику в підтвердження прийняття 
вантажу  до  морського  перевезення. Цей  документ  вида-
ється в трьох або чотирьох примірниках, всі вони є оригі-
нали, а тому повинні бути підписані сторонами договору, 
повинні стояти відповідні печатки. Він свідчить доказом 
факту прийняття вантажу та посвідчує факт укладання до-
говору.

Коносамент  виконує  такі  функції:  1)  засвідчує  факт 
прийняття перевізником вантажу до перевезення; 2) є то-
варорозпорядчим документом; 3)  виконує роль договору 
міжнародного морського перевезення. 
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Перша функція  коносаменту  свідчить про  те, що пе-
ревізник, судновласник або транспортний агент прийняли 
під  свою  відповідальність  вказані  речі  визначеної  кіль-
кості для перевезення. На коносаменті у присутності ван-
тажовідправника робиться відмітка про завантаження на 
борт або зберігання його до завантаження. Товаророзпо-
рядча функція свідчить про те, що тільки власник коноса-
менту на пред’явника або особа, що вказана в коносамен-
ті, можуть  вимагати  видати цей  вантаж  і  розпорядитися 
ним. Остання функція коносаменту полягає у тому, що це 
є  доказом  укладеного  договору міжнародного морського 
перевезення.

Дослідники цих питань вказують на те, що інші тран-
спортні  документи,  що  не  є  коносаментами,  виконують 
тільки перші дві  зазначені функції,  але не будуть контр-
олювати доставку товару в місце призначення або давати 
можливість покупцю продати товар за допомогою передачі 
документів його покупцеві [10]. Як результат цього, умо-
ва про володіння коносаментом необхідна для одержання 
вантажу  від  перевізника  у  пункті  призначення,  значно 
ускладнює заміну коносамента електронним документом.

Переваги  електронних  документів  над  паперовими 
є  визнаними  у  світі.  Традиції  та  звичаї морських  пере-
везень  сьогодні  не  дають  можливості  відмовитись  від 
традиційного коносаменту на користь електронного до-
кументу. У той же час вирішення питань природи коно-
самента  зможе  привести  до  виникнення  електронного 
коносаменту.  Аналогічні  проблеми  виникають  під  час 
використання  електронних  підписів.  Первинні  концеп-
ції  використання  електронного  коносамента  встанов-
лені  Правилами  електронних  коносаментів  (CMI  1990 
Rules  for  Electronic  Bills  of  Lading)  [11],  ст.  ст.  16–17 
UNCITRAL  – Модельний  закон щодо  електронної  тор-
гівлі  (UNCITRAL Model  Lawon  Electronic  Commerce)  і 
Конвенції про використання електронних повідомлень в 
міжнародних договорах 2005 р. [12].

Докладніше  про  зміст  коносаменту,  що  регулюється 
як  Кодексом  торговельного  мореплавства  України,  так  і 
міжнародними конвенціями. Суттєвими умовами є: назва 
судна,  відомості про власника судна, найменування пор-
тів навантаження та розвантаження, сума фрахту та його 
оплати,  кількість  примірників  коносаменту.  Коносамент 
підписує  капітан  судна  або  транспортний  агент. Коноса-
менти можуть  бути:  іменними,  в  яких  вказується  визна-
чений отримувач; ордерні (видаються згідно «наказу» від-
правника або отримувача: на пред’явника (передається за 
допомогою фактичного вручення новому держателю). 

Коносамент містить такі реквізити: найменування пе-
ревізника та місце його значення; найменування порту на-
вантаження та дата приймання вантажів  і дата прийман-
ня  вантажу  перевізником;  найменування  відправника  та 
місце його знаходження; назва порту вивантаження згідно 
договору морського перевезення  вантажу; найменування 
отримувача,  якщо  він  вказаний  відправником;  наймену-
вання вантажу, необхідні для ідентифікації вантажу осно-
вні марки, вказівка на небезпечний характер або особливі 
властивості вантажу; зовнішній стан вантажу та його па-
кування; фрахт у розмірі, що підлягає сплаті; час та місце 
видачі коносамента; число оригіналів коносамента, якщо 
їх більше одного; підпис перевізника або особи, що діє від 
його імені.

Міжнародні  перевезення  вантажів  за  коносаментами 
регулюються Міжнародною конвенцією з уніфікації дея-
ких правил, що стосуються коносаментів 1921 р. (Гаазькі 
правила), Брюссельським протоколом 1968 р. з перегляду 
Гаазьких правил про коносаменти 1921 р. (Правила Гаага-
Вісбі) та Конвенцією ООН про морські перевезення ван-
тажів 1978 р. (Гамбурзькі правила).

Поважною організацією в галузі морських перевезень 
є  Міжнародна  морська  організація  (ІМО),  що  об’єднує 
близько 170 країн світу. Основні конвенції про морські пе-

ревезення вантажів, що розробила ІМО, дотримують 98% 
торговельного флоту (за водотоннажністю).

Розробка  законодавства щодо  морських  перевезень  є 
пріоритетною задачею ІМО поряд  із створенням безпеч-
них умов перевезень на морі, попередженням забруднення 
довкілля, питаннями морської безпеки. Нормативна база в 
основному зараз створена, а тому організація змінює ак-
цент на дотримання існуючих правових актів та своєчасне 
внесення змін та доповнень.

Серед основних договорів ІМО про безпеку морських 
перевезень та недопущення забруднення морів можна на-
звати Міжнародні правила попередження зіткнення судів 
у  морі  1972  р., Міжнародну  конвенцію щодо  безпечних 
контейнерів 1972 р. та ін.

Численні  акти  стосуються  окремих  питань,  зокрема, 
про  перевезення  небезпечних  вантажів  або  особливос-
тей експлуатації високошвидкісних суден, безпеки життя 
на морі або відповідальності за збитки та їх компенсації. 
Особливе місце  займає Афінська  конвенція  про морське 
перевезення пасажирів та багажу 1974 р. 

Програма технічної співпраці ІМО направлена на на-
дання  допомоги  щодо  впровадження  міжнародних  пра-
вил та стандартів, особливо в країнах, що розвиваються, 
та  допомоги  урядам  в  успішному управлінні морськими 
перевезеннями.  ІМО для навчання має під своєю егідою 
Всесвітній  морський  університет  у  Мальме  (Швеція), 
Міжнародний інститут морського права на Мальті та Між-
народну морську академію в Трієсті (Італія).

Конвенція набрала чинності у 1931 р. як Гаазькі прави-
ла 1924 р. Вона передбачає, що перевізник (власник судна 
або  фрахтувальник)  перед  рейсом  повинен  подбати  про 
таке:  судно повинне  бути  у морехідному  стані;  належно 
укомплектовано,  споряджено  та  обладнано;  всі  вантажні 
місця повинні бути готові до перевезення.

Виходячи  із  цього,  укладається  договір  перевезення, 
який,  згідно  Гаазьких  правил,  посвідчується  коносамен-
том. Коносамент передається під час приймання вантажу 
до перевезення, по суті, заповнюється розписка про при-
йняття вантажу до перевезення. 

Також  визначаються  суттєві  умови морських  переве-
зень  вантажів  (за  Гаазькими  правилами):  функції  коно-
самента,  порядок  його  складання,  реквізити  та  видача; 
відповідальність перевізника або посередника перед ван-
тажовласником,  претензійний  порядок  врегулювання  су-
перечок. Гаазькі правила визначають групи питань, які є 
вирішальними  під  час  морських  перевезеннях  вантажів: 
функції  коносамента,  порядок його  складання,  видачі  та 
реквізити; відповідальність морського перевізника перед 
вантажовласником;  порядок  пред’явлення  претензій  до 
морського перевізника.

Сторони найдетальніше повинні передбачити у дого-
ворі норми про відповідальність сторін. Міжнародна прак-
тика  виходить  із  того,  що  встановлюється  обов’язковий 
мінімум  відповідальності  перевізника,  передбачаються 
винятки з правил про відповідальність, перелічують під-
стави, що звільняють судно і перевізника від відповідаль-
ності.  Та  взагалі  Гаазькі  правила  перейняли  попередню 
практику про презумпцію вини перевізника. Встановлену 
вину може належним чином спростувати сам перевізник. 
Положення правил про відповідальність закріплені імпе-
ративними нормами, а тому відступати від них сторони не 
можуть, навіть за взаємною згодою, а такі угоди визнають-
ся нікчемними.

Правила  не  містять  норм  про  вирішення  питання 
юрисдикції та арбітражу, а тому це вирішується за згодою 
сторін або звичайних норм торговельного мореплавства – 
суперечки розглядає суд за місцем знаходження основного 
комерційного підприємства перевізника. За умови внесен-
ня  до  коносаменту  арбітражного  застереження  сторони 
виключають при цьому можливість звернення до держав-
них судових інститутів.
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Додатковим  протоколом  1968  р.  до  Брюссельської 
конвенції 1924 р. прийняті Правила Вісбі, які розширили 
сферу  дії  Гаазьких  правил.  Тепер  вони  застосовуються 
до будь-якого коносаменту, значно посилена відповідаль-
ність перевізника та розширені межі відповідальності. 

Конвенція  ООН  про  морське  перевезення  вантажів 
(Гамбурзькі правила) 1978 р. поширила дію Гаазьких пра-
вил на перевезення тварин, палубне перевезення та пере-
везення небезпечних вантажів. Норми Правил встанови-
ли  додатково  13  обов’язкових  елементів  коносамента  та 
принцип  презумпції  вини морського  перевізника  та  роз-
ширила  межі  відповідальності  перевізника.  Норми Пра-
вил носять імперативний характер.

Визначено  випадки  застосування  Конвенції  –  це  до-
говори морського перевезення між державами, що вико-
нуються  за  таких умов:  а)  порт  відправки вантажу,  згід-
но  договору,  знаходиться  в  одній  із  договірних  держав;  
б)  порт  призначення  вантажу,  передбачений  договором, 
знаходиться  в  одній  із  договірних  країн;  в)  коносамент 
чи  інший  документ,  що  підтверджує  договір  морського 
перевезення,  виданий в  одній  із  договірних країн;  г)  ко-
носамент або інший документ, що підтверджує договір пе-
ревезення, встановив, що вказаний договір повинен регу-
люватися положеннями цієї Конвенції або законодавством 
будь-якої держави, що підписала Конвенцію.

Гамбурзькі  правила  збільшили  строки  позовної  дав-
ності  за  вимогами  до  перевізника  та  виключили  норми 
звільнення  від  відповідальності  за  навігаційну  помилку. 
Значно  розширено  колізійні  прив’язки щодо  визначення 
юрисдикції, дозволена множинність юрисдикції, передба-
чено вирішення питання про підсудність на підставі про-
рогаційної угоди.

З 2009 р. відкрита для підписання Нью-Йоркська кон-
венція ООН про договори міжнародного морського пере-
везення вантажів (2008 р.). За місцем відкриття для під-
писання – Роттердам, їх часто називають Роттердамські 
правила. Розробники ставили мету розробити такий акт, 
що  регулював  би  перевезення  вантажів  комплексно:  як 
морем,  так  і  іншими видами транспорту. Роттердамські 
правила  мають  замінити  правила  Вісбі  та  Гамбурзькі 
правила. 

Роттердамські  правила  передбачають  застосування  їх 
до договорів перевезення, за яким місце отримання  і міс-
це здачі вантажу знаходяться в різних державах, порт на-
вантаження  та  порт  розвантаження  також  знаходяться  в 
різних державах. Ці правила не вказують на застосування 
положень міжнародних конвенцій, що регулюють повітря-
ні,  залізничні,  автомобільні  перевезення  вантажів  і  пере-
везення вантажів внутрішніми водним шляхам, а також не 
застосовуються до договору перевезення пасажирів та ба-
гажу. Вказані правила закріплюють принцип множинності 
юрисдикції,  можливість  укладення  угод  про  «винятковий 
вибір суду» і арбітражних угод. Роттердамські правила за-
кріплюють загальне обмеження строку позовної – два роки. 

Період відповідальності перевізника починається з мо-
менту отримання вантажу для перевезення і закінчується 
у  момент  видачі  вантажу.  Перевізник  несе  відповідаль-
ність за втрату або пошкодження вантажу, затримку у його 
перевезенні, а також тоді, коли позивач доведе, що втрата, 
пошкодження або затримка мали місце за наявності вини 
перевізника.  Перевізник  повністю  або  частково  звільня-
ється  від  відповідальності,  якщо  доведе, що мали місце 
така  або  такі  події  чи  обставини:  1)  непереборна  сила;  
2)  війна  чи  інші  військові  дії,  збройні  конфлікти,  пірат-
ство тощо; 3) ризики, пов’язані з небезпекою на морі або 
в інших судноплавних водах; 4) втручання різного харак-
теру  з  боку  урядів  держав  чи  міжнародних  організацій;  
5) страйки, локаути, призупинення або затримки роботи; 
6) приховані дефекти, які можна виявити під час проявові 
розумною обачності; 7) інші заходи, що пов’язані з пере-
везенням вантажів морем. 

Роттердамські правила будуть застосовуватись не вра-
ховуючи національності судна та перевізника, інших сто-
рін договору (ст. 5).

Окрему  групу міжнародних конвенцій  складають до-
кументи, що регламентують морські перевезення пасажи-
рів та їх багажу. Розглянемо основні із них. Брюссельська 
конвенція  про  уніфікацію  деяких  правил  перевезення 
пасажирів  морем  (1961  р.)  містить  як  матеріальні,  так  і 
колізійні  норми.  Колізійні  норми  конвенції  вказують  на 
застосування  закону  суду  для  врегулювання  можливих 
розбіжностей.  Брюссельська  конвенція  має  обмежену 
сферу дії та застосовується до пасажирських перевезень, 
що мають міжнародний характер, а саме перевезення від-
бувається  між  портами  різних  держав  або  між  портами 
однієї  держави,  але  коли  відвідування  проміжного  (іно-
земного) порту.

Основні  поняття  міжнародного  перевезення  пасажи-
рів морем визначає Афінська конвенція про перевезення 
морем  пасажирів  та  їх  багажу  (1974  р.)  Міжнародним 
перевезенням пасажирів визнаються такі перевезення, за 
якими місце відправлення та місце призначення пасажира 
розташовані в двох різних державах або в одній державі, 
якщо проміжний порт знаходиться в іншій державі. 

  Укладається  договір  такого  перевезення  та  визнача-
ються основні умови договору. Афінська конвенція пере-
йняла багато норм Брюссельської конвенції, а саме: вина 
перевізника  презюмується,  відповідальність  перевізника 
обмежена,  встановлені  випадки  звільнення  перевізника 
від  відповідальності  в  разі  винної  поведінки  пасажира. 
Відповідальність  вираховується  в  розрахункових  одини-
цях  обчислення  розмірів  відповідальності  перевізника  – 
«спеціальні права запозичення». Встановлено порядок пе-
реказу сум фізичним особам та переведення сум із однієї 
національної одиниці в іншу.

Пізніше  у  1976  р.  Лондонським  протоколом  внесені 
зміни  до  Афінської  конвенції.  Зміни  стосувались  визна-
чення  більш  чіткого  порядку  обчислення  меж  відпові-
дальності  перевізника.  Для  визначення  відповідальності 
стала застосовуватись штучна валютна одиниця – СДР, що 
введена  статутними  документами  МВФ.  Послідуючими 
змінами  до  вказаної  конвенції  збільшено  розмір  відпо-
відальності перевізника за шкоду, що завдана життю або 
здоров’ю пасажирів, втрату або пошкодження багажу па-
сажира.

Останнім часом все більше значення набуває круїзне 
обслуговування,  яке  передбачає  перетворення  морських 
суден  у  плавучі  готелі  з  відповідним  комплексом  обслу-
говування,  що  включає  разом  із  заходом  у  порти  за  ту-
ристичним маршрутом також організацію берегових екс-
курсій та розваг. Незважаючи на деякі особливості такого 
виду діяльності,  в цілому такі перевезення регулюються 
відповідними  нормами  транспортних  конвенцій.  Круїзні 
перевезення призводять на практиці до ситуації, коли все 
більше та більше умов перевезення та надання додаткових 
послуг стають умовами договору міжнародного морського 
перевезення.

Договір морського перевезення багажу є додатковим, 
похідним  із  договору  міжнародного  перевезення  паса-
жира. Укладання окремого договору перевезення багажу 
може бути передбачено або не передбачено в договорі на 
перевезення пасажира. Припинення договірних відносин 
щодо припинення договору перевезення пасажира автома-
тично веде до припинення договору перевезення багажу.

Висновки. Аналіз практики морських перевезень ван-
тажів та пасажирів дозволяє зробити висновок про те, що 
правове  регулювання  такого  виду  перевезень  потребує 
подальшого  вдосконалення.  Тісна  співпраця  міжнарод-
них морських організацій з урядами окремих країн дасть 
можливість прийняти нові конвенції, вдосконалити засто-
сування  чинних.  Вирішення  наявних  проблем  зумовить 
подальший розвиток міжнародних морських перевезень.
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ОКРЕМІ ПиТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДи  
ПРи ВиКОРиСТАННІ ПРАЦІ ФІЗиЧНих ОСІБ

SOME QuESTIONS COMPENSATION Of dAMAgE AT uSE Of LABOr INdIVIduALS

Рубан О.О.,
здобувач кафедри цивільного права № 2

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статтю присвячено питанням відшкодування шкоди фізичним особам. Зокрема, проаналізовано питання відшкодування шкоди фі-
зичній особі при виконанні договірних зобов’язань. Автор концентрує увагу на розгляді проблем відшкодування шкоди при виконанні 
договірних зобов’язань, що передбачають особисту працю фізичних осіб в інтересах іншої особи.

Ключові слова: зобов’язання з відшкодування шкоди, відшкодування шкоди фізичним особам, цивільно-правовий договір, охорона 
життя і здоров’я найманих працівників. 

Статья посвящена вопросам возмещения вреда физическим лицам. В частности, проанализированы вопросы возмещения вреда 
физическому лицу при исполнении договорных обязательств. Автор концентрирует внимание рассмотрении проблем возмещения вреда 
при исполнении договорных обязательств, предусматривающих личный труд физических лиц в интересах другого лица.

Ключевые слова: обязательства по возмещению вреда, возмещение вреда физическим лицам, гражданско-правовой договор, 
охрана жизни и здоровья наемных работников.

The article is devoted compensation for damages to individuals. Particular issues analyzed compensation of damage to an individual in the 
performance of contractual obligations. The author is focusing considering compensation of damage problems in the performance of contractual 
obligations involving personal labor individuals for the benefit of another person.

Key words: liabilities compensation of damage, compensation of damage to individuals, civil contract, protection of employees.

Актуальність теми. Конституція України в ст. 3 про-
голошує людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпеку найвищою соціальною цінністю [3].

Саме тому при використанні людської праці на вироб-
ництві та в інших сферах слід переслідувати цілі стосовно 
створення безпечних умов праці,  ліквідації  професійних 
захворювань  та  виробничого  травматизму,  усунення  не-
безпечних та шкідливих виробничих факторів як одне  із 
головних завдань держави. Виконання такого завдання по-
винно забезпечуватись чинним законодавством про охоро-
ну праці, головною метою якого є сприяння полегшенню 
та оздоровленню умов праці, запобіганню травматизму та 
професійних  захворювань  та  правильного  застосування 
цивільно-правових  норм  по  відшкодуванню  шкоди  при 
використанні праці фізичних осіб.

Виклад основного матеріалу. Так, одним із видів не-
договірних  зобов’язань  є  зобов’язання  з  відшкодування 
шкоди. Згідно зі ст. 1166 ЦК України [4], вони виникають 
внаслідок  порушення  особистих  немайнових,  а  також 
майнових прав фізичної або юридичної особи та спрямо-

вані на забезпечення найбільш повного відновлення пору-
шених  прав  за  рахунок  заподіювача шкоди. Визначаючи 
загальні  положення  щодо  недоговірної  відповідальності 
як виду цивільно-правової відповідальності, в юридичній 
літературі  з цивільного права підкреслюється, що шкода 
може  завдаватися шляхом  порушення  як  особистих,  так 
і майнових прав потерпілого, але незалежно від того, які 
права  порушені,  зазначені  обов’язки  завжди мають май-
новий характер; по-друге, ці зобов’язання виникають вна-
слідок порушення абсолютних прав потерпілого, до яких 
відносяться  особисті  немайнові  права  (право  на  життя, 
здоров’я,  особисту  недоторканість  тощо)  або  майнові 
права  (права  власника,  носія  інших  речових  прав,  права 
законного  володільця);  по-третє,  зазначені  зобов’язання 
є  недоговірними,  оскільки порушують не  умови  догово-
ру, а права, передбачені законом; по-четверте, метою цих 
зобов’язань є відшкодування шкоди в повному обсязі осо-
бою,  яка  її  завдала,  або  іншою  особою,  яка  на  підставі 
закону  зобов’язана  таку  шкоду  відшкодувати;  по-п’яте, 
хоча наслідком шкоди є порушення абсолютних прав по-
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терпілого, саме зобов’язання з відшкодування шкоди має 
відносний характер, оскільки виникає між конкретно ви-
значеними особами – кредитором і боржником [ 5, с. 422].

Зобов’язання з відшкодування шкоди виникають з кон-
кретно  визначених  підстав,  які  охоплюються  поняттям 
юридичного складу цивільного правопорушення. До юри-
дичного складу цивільного правопорушення відносяться: 
шкода, протиправне діяння, причинний зв’язок між проти-
правним діянням і шкодою та вина.

Стосовно  випадків  заподіяння  шкоди  життю  або 
здоров’ю фізичної особи межі використання норм, що ре-
гулюють  деліктні  зобов’язання,  діючим  законодавством 
розширено. Як і раніше, в сферу їх дії включені випадки 
заподіяння шкоди при  виконанні  договірних  зобов’язань 
(працівнику під час дії трудового договору, пасажиру під 
час дії договору перевезення). Нововведенням законодав-
ства є те, що до відносин працівника (робітника, службов-
ця) і роботодавця, що виникають з трудового договору, в 
даній сфері прирівняні також і відносини, засновані на до-
говорах підряду, доручення, оплатного надання послуг та 
інших договорах, що передбачають особисту працю гро-
мадянина в інтересах іншої особи.

Правовою  підставою  виникнення  зобов’язання  юри-
дичної  або фізичної  особи  відшкодувати шкоду,  завдану 
їхнім працівником чи іншою особою, є норма ст. 1172 ЦК 
України. Можна передбачити кілька можливих ситуацій, 
коли  зазначене  зобов’язання  може  виникнути,  зокрема:  
а) коли шкода була завдана найнятим юридичною або фі-
зичною особою працівником під час виконання ним своїх 
трудових (службових) обов’язків; б) коли шкода була за-
вдана іншій особі підрядником, що діяв за завданням за-
мовника; в) коли шкода була завдана учасником (членом) 
підприємницького  товариства  або  кооперативу  під  час 
здійснення ним підприємницької діяльності або іншої ді-
яльності від імені товариства чи кооперативу.

Загальною  ознакою  зобов’язань, що  виникають  у  за-
значених вище випадках,  є  те, що всі  вони характеризу-
ються  багатосуб’єктністю,  тобто  у  кожному  із  них  при-
сутні, як правило, три суб’єкта: а) відповідальна за шкоду 
юридична  або фізична  особа;  б)  безпосередній  заподію-
вач шкоди під час  виконання ним трудових  (службових) 
обов’язків  або при  виконанні  завдання  замовника  за  до-
говором підряду, чи який діяв від імені підприємницького 
товариства, учасником якого він є, або від імені коопера-
тиву,  до  складу  членів  якого  заподіювач шкоди  входить;  
в) потерпілий, тобто особа, яка зазнала шкоди при вико-
нанні своїх обов’язків.

Таким  чином,  ідеться  про  зобов’язання,  які  можуть 
мати  місце  у  трьох  сферах  приватноправових  відносин:  
а) у сфері трудових (службових) правовідносин; б) у сфері 
цивільно-правових договірних, зокрема, підрядних відно-
син;  в)  у  сфері  відносин, пов’язаних  з  участю у підпри-
ємницькому товаристві або членством у відповідному ко-
оперативі.

Поряд  із  загальними  умовами  при  відшкодуванні 
шкоди, завданої у зазначених випадках, слід враховува-
ти  деяку  специфіку  правовідносин,  що  виникають  при 
здійсненні цього відшкодування. У цьому разі сама шко-
да не набуває якоїсь  значної  специфіки,  як одна  з умов 
юридичного  складу  виникнення  цивільно-правової  від-
повідальності. Специфіка правовідношення в  таких ви-
падках полягає у неправомірності поведінки заподіювача 
шкоди, який при виконанні покладених на нього трудо-
вих  (службових)  обов’язків  чи  обов’язків  за  договором 
підряду  за  завданням  замовника  або  здійснюючи  пред-
ставництво  (виконуючи  доручення)  підприємницького 
товариства чи кооперативу, учасником (членом) яких він 
є, діяв неналежним чином. А оскільки останній діяв, хоч 
і  неправомірно,  але  за  умов  виконання  доручень  свого 
роботодавця чи замовника-контрагента за договором під-
ряду чи дорученням підприємницького товариства (коо-

перативу),  то  автоматично  поведінка  останніх  набуває 
ознаки неправомірної.

Однак слід зазначити, що перш ніж покласти на робо-
тодавця, замовника чи підприємницьке товариство або коо-
ператив обов’язок з відшкодування шкоди, завданої життю 
чи здоров’ю фізичної особи, необхідно виявити наявність 
причинного  зв’язку  між  поведінкою  заподіювача шкоди  і 
самою шкодою. Тому слід з’ясувати, що: а) безпосередньо 
постраждала фізична особа (працівник, службовець), яка в 
момент завдання їй шкоди перебувала з юридичною або фі-
зичною особою у  трудових  (службових) правовідносинах 
або була підрядником за договором підряду із замовником, 
укладеним  належним  чином,  або  учасником  підприєм-
ницького товариства чи членом кооперативу; б) шкода була 
завдана  під  час  виконання  покладених  на  фізичну  особу 
обов’язків як на працівника за трудовим договором (контр-
актом) або як на підрядника за договором підряду чи при 
виконанні представницьких повноважень від імені підпри-
ємницького товариства, кооперативу.

Суттєвою  особливістю  зобов’язань,  що  виникають  з 
приводу відшкодування шкоди, завданої у зазначених ви-
падках, є те, що законом проводиться досить чітке відмеж-
ування особи, яка безпосередньо завдала шкоди, та особи, 
яка має цю шкоду відшкодовувати, зокрема: а) працівника 
(службовця) і юридичної або фізичної особи, з якою пра-
цівник  (службовець)  перебуває  у  трудових  (службових) 
відносинах; б) підрядника і замовника, з яким підрядник 
перебуває в договорі підряду; в) учасника (члена) підпри-
ємницького товариства чи кооперативу і підприємницьке 
товариство чи кооператив, учасником (членом) якого він є.

Внаслідок такої диференціації в юридичній літературі 
постає питання стосовно вини осіб, на яких покладаєть-
ся обов’язок з відшкодування завданої їхнім працівником 
чи іншими особами шкоди. На наш погляд, слід вважати, 
що  оскільки  всі  дії  працівників  (службовців)  які  вчиня-
ються  для  виконання  певних  трудових  (службових)  та 
інших обов’язків, юридично прирівнюються до дій юри-
дичної  або фізичної  особи,  які  використовують найману 
працю,  то й  у  разі  завдання шкоди  вони діють  від  імені 
та  в  інтересах  зазначених  роботодавців,  замовників  та 
підприємницьких товариств і кооперативів, а тому і вина 
безпосереднього  заподіювача  шкоди,  який  перебуває  у 
відповідних відносинах з роботодавцями, які передбачені 
відповідачами відповідно до ст. 1172 ЦК України, має ви-
знаватися виною останніх.

Але навряд чи можна погодитися з тим, що під час за-
вдання шкоди працівник, замовник чи представник підпри-
ємницького товариства або кооперативу діють в інтересах 
відповідного  роботодавця,  замовника,  підприємницького 
товариства  або  кооперативу.  З  точки  зору  останніх,  за-
вдання  шкоди  завжди  знаходиться  поза  межами  їхнього 
інтересу. Завдана шкода для них – явище неочікуване, хоч 
вона  нерозривно  пов’язана  з  виконанням  правомірного 
доручення,  покладеного  на  виконавця.  В  будь-яких  діях 
працівника,  підрядника,  представника підприємницького 
товариства  або  кооперативу,  якщо вони  здійснювались  в 
межах покладеного на них обов’язку згідно з договором, 
уособлюються відповідні роботодавці, завдання яких ви-
конували  працівник,  підрядник,  представник.  Оскільки 
поведінка останніх фактично прирівнюється до дій робо-
тодавця, замовника, підприємницького товариства або ко-
оперативу, то й обов’язок з відшкодування шкоди повинен 
покладатися на зобов’язану юридичну або фізичну особу 
не як за чужі дії, а як за свої, не за чужу вину, а за свою. 
Вина  відповідальної  юридичної  або  фізичної  особи  за 
шкоду, завдану  їхнім працівником, підрядником чи учас-
ником підприємницького товариства або членом коопера-
тиву, пов’язується з певним ризиком настання негативних 
наслідків неналежної поведінки виконавця  їхнього дору-
чення. Це природно, адже згадані юридична або фізична 
особи, відповідальні  за шкоду,  завдану виконавцем  їхніх 
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завдань (доручень), як правило, є суб’єктами підприємни-
цтва. І їхня вина полягає у залежному від їхньої волі влас-
ному ставленні до вжиття чи невжиття адекватних заходів 
запобігання шкоди  з  тим щоб  поведінка  працівника,  на-
йнятого за трудовим договором, підрядника за договором 
підряду, виконуючого підприємницьку чи іншу діяльність 
від  імені  підприємницького  товариства  чи  кооперативу 
їхнього  учасника  (члена),  не  набувала  характеру  проти-
правної.

Оскільки вина особи, відповідальної  за  завдану шко-
ду, у даному разі уособлюється неналежною поведінкою 
(виною)  безпосереднього  заподіювача  шкоди,  до  нього 
можуть  бути  пред’явлені  регресні  вимоги  відповідно  до 
ст. 1191 ЦК України.

Також  в  практиці  виникає  питання  про  те,  а  хто 
зобов’язаний відшкодовувати шкоду, коли особа, перебу-
ваючи в щорічній відпустці, виконувала роботи за догово-
ром підряду за межами основного місця роботи і отримала 
травму?

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне  соціальне  страхування  від  нещасного  випадку 
на виробництві та професійного захворювання, які спри-
чинили  втрату  працездатності»,  чинність  цього  Закону 
поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового 
договору на підприємствах.

На відміну від трудового договору цивільно-правовий 
договір є угодою двох або більше осіб стосовно встанов-
лення, зміни або припинення цивільних прав і обов’язків. 
Так,  від  трудового  договору  треба  відрізняти  цивільно-
правові  договори  про  працю, що  відомі  на  практиці  під 
назвою «трудові угоди». Вони також є переважно двосто-
ронніми і передбачають виконання роботи та передачу за-
мовнику її результатів.

Якщо за трудовим договором працівник виконує робо-
ту під керівництвом роботодавця і останній зобов’язаний 
організовувати  роботу  та  забезпечувати  процес  її  вико-
нання відповідно до діючого трудового законодавства, то 
за  цивільно-правовим  договором  підряду  особа  виконує 
замовлення  на  свій  ризик  самостійно  або  із  залученням 
інших  виконавців,  розпоряджаючись  робочим  часом  на 
власний  розсуд.  Тобто  під  час  виконання  цивільно-пра-
вових договорів процес праці підрядника (виконавця) не 
регламентується. Підрядник сам організовує свою роботу, 
визначає час початку  і закінчення щоденної роботи, роз-
поділяє роботи і їх тривалість на свій розсуд. Виконання 
завдання за договором підряду та інших цивільно-право-
вих договорів, процес праці та умови її застосування пере-
бувають за межами зобов’язальних правовідносин. Праця 
слугує тут лише способом виконання зобов’язань. 

І,  зрештою,  основним  критерієм,  що  допомагає  роз-
межувати трудовий договір  і цивільний договір про пра-
цю, є те, що в першому випадку предметом угоди виступає 
жива праця людини, тобто сам працівник, а в другому – 
матеріалізований результат праці або завдання одноразо-
вого характеру.

За цивільно-правовим договором (договором підряду) 
запис до трудової книжки про виконання роботи не вно-
ситься, а період виконання роботи зараховується до стажу 
роботи, що дає  право на  трудову пенсію лише  за  умови 
сплати страхових внесків (ст. 56 Закону України «Про пен-
сійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII).

Однак працівникам, котрі можуть спокуситися на дуже 
незначні  переваги  цивільно-правових  форм  найму,  слід 
пам’ятати, що суттєво незахищеними залишаються їх пра-
ва та інтереси як фактичних виконавців, що зголошуються 
для роботи за трудовими угодами. Адже у разі виконання 
цивільно-правових договорів не діють  гарантії,  які  вста-
новлені законодавством України про працю [2]. 

Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу України, за до-
говором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується 
на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої 

сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти 
та оплатити виконану роботу. Виконані роботи (послуги) 
оплачують, як правило, після оформлення акта прийому-
передачі робіт, послуг. У разі укладення договору підряду 
працівник не подає заяву про прийняття його на роботу, а 
підприємство не видає наказ про зарахування його на пев-
ну посаду (робоче місце)  і не вносить запис до трудової 
книжки.

На  нашу  думку,  відшкодовувати шкоду  повинен  під-
рядник (роботодавець), який не забезпечив належні умо-
ви праці. Крім того, необхідно запровадити необхідність 
укладення  хоча  б  простого  договору  у  письмовій  формі 
на підтвердження взаємовідносин між підрядником і тим-
часово працюючими у нього робітниками (службовцями).

Для деяких професій, для яких за характером роботи 
не застосовне поняття «територія», основне значення під 
час вирішення питання про зв’язок нещасного випадку з 
виробництвом має  час  настання  нещасного  випадку.  Зо-
крема,  це  топографи,  листоноші,  водії,  лінійні  майстри 
зв’язку,  з  обслуговування  газопроводів,  електромереж та 
ін., чия діяльність пов’язана з пересуванням між об’єктами 
обслуговування  та  ін. Для працівників цих професій не-
щасний випадок вважається пов’язаним з виробництвом, 
якщо стався не тільки під час роботи, але й у робочий час 
під час прямування пішки, на громадському чи особисто-
му транспорті, якщо на те є дозвіл роботодавця.

Нещасні випадки, які сталися під час доставки праців-
ників на роботу або з роботи на транспорті підприємства, 
беруться  на  облік  підприємством,  працівниками  якого 
вони  є. Нещасні  випадки  з  водіями  автомашин,  які  були 
відряджені на сільгоспроботи, будівельні та інші роботи у 
складі  зведеної  автоколони,  сформованої  автотранспорт-
ним або іншим підприємством, розслідуються і беруться 
на облік цим підприємством.

Під час розслідування нещасних випадків, які можуть 
кваліфікуватись  як  не  пов’язані  з  виробництвом,  часто 
робиться досить принципова помилка. Замість того щоб, 
відповідно  до  Положення  проведення  розслідування  та 
ведення  обліку  нещасних  випадків,  професійних  захво-
рювань  і аварій на виробництві від 30 листопада 2011р., 
розслідувати  нещасний  випадок,  а  потім  вже  виносити 
рішення про його зв’язок з виробництвом, комісія ще до 
розслідування  під  тиском  адміністрації  передчасно  ви-
рішує,  що  нещасний  випадок  не  пов’язаний  з  виробни-
цтвом. Тому опис обставин переобтяжується подробиця-
ми,  які  не  розкривають  справжньої  причини  нещасного 
випадку, але дають привід до завчасного орієнтування на 
те, що випадок не пов’язаний з виробництвом. Як прави-
ло, рішення, прийняті на підставі таких розслідувань, бу-
вають хибними. 

Досить  часто  до  категорії  нещасних  випадків,  не 
пов’язаних з виробництвом, відносять такі, які сталися на 
території підприємства по дорозі до робочого місця або з 
робочого місця до санітарно-побутових приміщень через 
порушення вимог безпеки потерпілими, низьку виробни-
чу  дисципліну,  під  час  виконання  робіт  не  за  завданням 
адміністрації, внаслідок впливу на людину з поганим ста-
ном здоров’я виробничих факторів. При цьому основною 
причиною вважається провина самого потерпілого.

Але порушення вимог охорони праці, недисциплінова-
ність,  особиста необережність потерпілого під час вико-
нання ним трудових обов’язків не можуть бути підставою 
для  кваліфікації  нещасного  випадку  як  не  пов’язаного  з 
виробництвом.

На  багатьох підприємствах  без  зупинки  виробництва 
ведуться  роботи  з  реконструкції  і  будівництва  нових 
об’єктів,  регулярно  ремонтуються  агрегати,  обладнання. 
Такі роботи,  як правило,  виконують спеціалізовані орга-
нізації, і у разі нещасних випадків починаються суперечки 
щодо їх розслідування та обліку. У таких ситуаціях необ-
хідно керуватись наступним: нещасний випадок, що став-
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ся з робітником підприємства, який виконував роботи під 
керівництвом посадових осіб на окремій дільниці, об’єкті, 
території  іншого  підприємства,  розслідується  і  береться 
на облік підприємством, яке виконує роботи.

На  підприємствах  адміністрація  часто  направляє  ро-
бітників  та  службовців  на  допомогу  будівельникам  для 
прискорення введення в експлуатацію виробничого (жит-
лового) об’єкта. Якщо нещасний випадок стався на буді-
вельному  майданчику  з  працівником  підприємства,  яке 
направило працівника, який працював самостійно або під 
керівництвом  технічного  персоналу  свого  підприємства, 
то  такий випадок береться на облік цим підприємством. 
Якщо ж  випадок  стався  під  час  виконання  робіт  під  ке-
рівництвом  технічного  персоналу  будівельної  організа-
ції – брати його на облік повинна будівельна організація. 
Тому, щоб уникнути непорозумінь, обом організаціям слід 
видавати відповідні накази або передбачати такі випадки 
під час укладання договорів. Це не тільки дасть змогу за-
побігти конфлікту щодо обліку травм, але й, що найголо-
вніше, підвищить відповідальність посадових осіб за ор-
ганізацію безпеки праці.

Договором  може  бути  посилена  відповідальність  за-
подіювача шкоди  у  порівнянні  із  звичайною,  деліктною. 
Як зазначають деякі вчені, норми, направлені на встанов-
лення підвищеної відповідальності перевізника перед па-
сажиром, не вміщуються в рамки інституту, присвячено-
го  зобов’язанням  з  відшкодування шкоди. Вони  повинні 
бути включені до глави про договір перевезення [7, с. 23]. 
Проте ст. 928 ЦК України передбачає, що відповідальність 
перевізника  за  шкоду,  завдану  каліцтвом,  іншим  ушко-
дженням  здоров’я  або  смертю  пасажира,  визначається 
відповідно  до  глави  82  («Відшкодування шкоди»)  цього 
Кодексу, якщо договором або законом не встановлена від-
повідальність перевізника без вини [1, с. 511].

Розглядаючи  питання,  що  безпосередньо  пов’язане  з 
умовами визнання нещасних випадків  виробничими, не-
обхідно зазначити, що відповідно до п. 15 Порядку про-
ведення  розслідування  та  ведення  обліку  нещасних  ви-
падків, професійних захворювань і аварій на виробництві 
від 30 листопада 2011р. № 1232, нещасний випадок, який 

стався під час переміщення працівника на території під-
приємства перед початком роботи і після неї, буде визна-
ватися виробничим  і розглядатися як страховий випадок 
на виробництві [6, c. 5].

Згідно  із п. 15 Порядку проведення розслідування та 
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворю-
вань і аварій на виробництві від 30 листопада 2011 р., об-
ставинами, за яких нещасний випадок визнається таким, 
що пов’язаний з виробництвом і складається акт за фор-
мою Н-1,  зокрема,  є: перебування на робочому місці, на 
території підприємства або в іншому місці для виконання 
потерпілим  трудових  (посадових)  обов’язків  чи  завдань 
роботодавця  з моменту прибуття потерпілого на підпри-
ємство до його відбуття, що фіксується відповідно до пра-
вил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в 
тому числі протягом робочого та надурочного часу; вико-
нання завдань відповідно до розпорядження роботодавця 
в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та 
неробочі дні; проїзд на роботу чи з роботи на транспорт-
ному засобі, що належить підприємству, або іншому тран-
спортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до 
укладеного договору тощо [6, c. 5].

Висновки. В даний час відбуваються значні зміни та 
покращення у сфері соціального страхування від нещас-
них випадків на виробництві. Законодавець іде по шляху 
збільшення  всеосяжності  соціального  страхування  від 
таких нещасних випадків. Збільшується кількість  і дета-
лізуються підстави для визнання виробничими нещасних 
випадків, що сталися з працівниками. Тим не менш, зали-
шається багато питань, які потребують вирішення і зако-
нодавчого закріплення, пов’язаних, зокрема, з визнанням 
виробничими нещасних випадків, що сталися під час ви-
конання  дій  в  інтересах  підприємства,  у  випадках  нане-
сення тілесних ушкоджень тощо.

Закріплення  на  законодавчому  рівні  обов’язку  укла-
дати  письмовий  договір  між  підрядником,  замовником  і 
робітниками, які виконують роботу (надають послуги), є 
необхідним для  захисту прав  робітників  у  разі  настання 
нещасного випадку під час виконання робіт (надання по-
слуг).
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У статті здійснено аналіз норм процесуального законодавства країн СНД щодо регламентації питань про предмет доказування у 
справі, підстав звільнення від доказування та розподілу обов’язку доказування. Такий аналіз дав можливість зробити висновок про за-
кріплення широкого розуміння предмету доказування. Легальне визначення поняття предмету доказування міститься лише в Цивільному 
процесуальному кодексі Республіки Білорусь.

Ключові слова: цивільний процес, предмет доказування, розподіл обов’язку доказування, підстави звільнення від доказування, 
держави – учасниці СНД. 

В статье проведен анализ норм процессуального законодательства стран СНГ относительно регламентации вопросов о предмете 
доказывания по делу, оснований освобождения от доказывания и распределения обязанности доказывания. Такой анализ позволил 
сделать вывод о закреплении широкого понимания предмета доказывания. Легальное определение понятия предмета доказывания со-
держится только в Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь.

Ключевые слова: гражданский процесс, предмет доказывания, распределение бремени доказывания, основания освобождения от 
доказывания, государства – участники СНГ.

The article analyzes the norms of procedural legislation of the CIS countries concerning the regulation of questions on the subject of proof 
in a case, the grounds for exemption from the evidence and the distribution of the burden of proof in civil proceedings. This analysis led to the 
conclusion of the consolidation of a wide understanding of the subject of proof. The legal definition of the subject of proof is contained only in the 
Civil Procedure Code of the Republic of Belarus.

Key words: civil process, subject of proof, distribution of the burden of proof, grounds for exemption from proof, CIS countries.

Актуальність теми. Процес глобалізації у всіх сфе-
рах  суспільного  життя  сучасного  суспільства,  а  також 
встановлення нового рівня взаємовідносин між країнами 
світового  співтовариства  та  поглиблення  міжнародних 
торгових, економічних та культурних зв’язків не тільки 
обумовили  практичний  та  академічний  інтерес  до  іно-
земного права, але й стали передумовами визнання його 
особливої ролі в правовій науці [1, с. 2]. Тому актуальним 
видається  аналіз  норм  процесуального  законодавства 
країн СНД щодо регламентації питань про предмет до-
казування у справі, підстав звільнення від доказування та 
розподілу обов’язку доказування.

Мета  даної  статті  полягає  у  виявленні  особливостей 
правового  регулювання  окремих  питань  доказування,  а 
саме предмету доказування та розподілу обов’язку доказу-
вання, в цивільному судочинстві держав – учасниць СНД.

Виклад основного матеріалу. Загальні питання  ви-
значення  предмету  доказування  та  розподілу  обов’язку 
доказування  в  цивільному  судочинстві  стали  об’єктом 
уваги більшості вчених, науковий інтерес яких знаходить-
ся в площині судового доказування. Зокрема, ці питання 
висвітлюються  в  роботах С.В. Васильєва, В.В. Комаро-
ва,  В.А.  Кройтора,  Д.Д.  Луспеника, М.К.  Трєушнікова,  
С.Я. Фурси,  Т.В.  Цюри, М.Й. Штефана  та  багатьох  ін-
ших. В той же час питання порівняльного правознавства 
в сфері цивільного процесу на сьогодні залишаються від-
критими і актуальними.

Починаючи аналіз норм процесуальних законів країн 
СНД щодо  наявності  норм-дефініцій  поняття  «предмет 
доказування», слід відзначити прогресивність цивільно-
го  процесуального  законодавства  Республіки  Білорусь. 
Цивільним  процесуальним  кодексом  Республіки  Біло-
русь від 11 січня 1999 р. [2] чітко визначено, що предме-
том доказування є всі факти, що мають значення для пра-

вильного вирішення справи. При цьому розмежовуються 
предмет доказування позивача, предмет доказування від-
повідача,  а  також  третьої  особи, що  заявляє  самостійні 
вимоги на предмет спору (ст. 300 ЦПК Республіки Біло-
русь).

Цивільні процесуальні кодекси  інших країн СНД не 
оперують поняттям «предмет доказування». Встановити 
зміст предмету доказування можливо виходячи зі змісту 
статей, де міститься поняття доказів або зі змісту інших 
статей. Так,  доказами  за  ст.  47 Цивільного процесуаль-
ного  кодексу  Республіки Вірменія  від  7  серпня  1998  р. 
[3] є отримані в порядку, передбаченому цим кодексом та 
іншими  законами,  відомості,  на підставі  яких  суд  вста-
новлює наявність  або відсутність обставин, що обґрун-
товують вимоги та заперечення осіб, які беруть участь у 
справі, а також інших обставин, які мають значення для 
вирішення спору. Кожна особа, що бере участь у справі, 
має доказати ті обставини, на які вона посилається як на 
підставу своїх вимог та заперечень.

Цивільний  процесуальний  кодекс Азербайджанської 
Республіки від 28 грудня 1999 р. [4] визначає докази як 
дані, отримані судом в порядку, передбаченому цим ко-
дексом та іншими законами, на основі яких суд встанов-
лює наявність або відсутність обставин, що обґрунтову-
ють вимоги чи заперечення сторін, та інші обставини, які 
мають значення для правильного вирішення справи.

Дещо по-іншому встановлено предмет доказування у 
цивільних справах у Цивільному процесуальному кодек-
сі Грузії від 14 листопада 1997 р. [5]. Встановлюючи, що 
сторони самі визначають, які факти мають лягти в основу 
їх вимог чи якими доказами повинні бути підтверджені 
ці факти, процесуальний закон надає право суду не при-
ймати, не витребувати чи вилучати зі справи докази, які 
не мають значення для справи. 
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Критерії,  за  якими обставини визначаються  такими, 
що мають значення у справі і складають предмет доказу-
вання, визначено у Цивільному процесуальному кодексі 
Республіки Молдова  від  30  травня  2003 р.  [6]. Так,  об-
ставини, які мають значення для правильного вирішення 
справи, остаточно визначаються судовою  інстанцією на 
підставі вимог та заперечень сторін та  інших учасників 
процесу, а також норм матеріального та процесуального 
права, що підлягають застосуванню. 

Аналогічне  правило міститься  в Цивільному проце-
суальному  кодексі Киргизької  Республіки  від  24  листо-
пада 1999 р.  [7]. Відповідно до нього, суд визначає, які 
обставини  мають  значення  для  правильного  вирішення 
справи на підставі вимог та заперечень осіб, які беруть 
участь у справі з урахуванням норм права, які підлягають 
застосуванню.

Цивільні процесуальні кодекси держав СНД чітко ви-
значають,  які  факти  необхідно  додатково  доказувати  в 
тому  чи  іншому  випадку. Це факти, що  вказують  на  не-
можливість  вчинення  процесуальної  дії  у  певний  строк, 
при  вирішення  питання  про  поновлення  строків;  обста-
вини,  які  є підставами відводу. В ЦПК Республіки Мол-
дова від 30 травня 2003 р. з’явився такий особливий до-
датковий факт, як інтерес для вступу в процес. Відповідно 
до ст. 67 ЦПК Республіки Молдова, для вступу в процес 
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет 
спору, подає заяву, в якій вона доказує наявність інтересу 
для вступу в процес. Особливістю цивільного судочинства 
Молдови  є  те, що  законодавство  іноземної  держави,  яке 
підлягає  застосуванню,  розглядається  як факт, що  також 
потребує доказування зацікавленими особами в тій мірі, в 
якій воно не відоме судовій інстанції (ст. 13).

Обов’язок доказування обставин, які складають зміст 
предмету доказування, цивільними процесуальними ко-
дексами  держав  СНД  покладається  на  осіб,  які  беруть 
участь у справі і які посилаються на ці обставини як на 
підставу своїх вимог та заперечень. Кодекси Республіки 
Молдова (ст. 118), передбачають можливість виключення 
з цього правила, оскільки в статтях щодо обов’язку дока-
зування міститься припис «якщо законом не встановлено 
інше». В Цивільному процесуальному кодексі Азербай-
джанської  Республіки  прямо  визначається,  на  кого  по-
кладається  обов’язок  доказування  певних  обставин  в 
окремих категоріях справ (ч. 2 ст. 77). 

Зупинимося на підставах звільнення від доказування, 
що  передбачені  цивільним  процесуальним  законодав-
ством країн СНД.

Відповідно до ст. 182 ЦПК Білорусі, ст. 123 ЦПК Мол-
дови, ст. 60 ЦПК Узбекистану, ст. 82 ЦПК Азербайджану, 
ст.  106 ЦПК Грузії,  ст.  71 ЦПК Казахстану,  ст.  65 ЦПК 
Киргизії,  не  підлягають  доказуванню  по-перше,  факти, 
визнані  судом  загальновідомими;  по-друге,  преюдиці-
альні факти. Властивості преюдиціальності мають фак-
ти, встановлені  судовими рішеннями у цивільних спра-
вах, що набрали  законної  сили, при розгляді цивільних 
справ, в яких беруть участь ті самі особи, а також виро-
ками у кримінальних справах, що набрали законної сили, 
щодо питань, чи мали місце дії особи і чи вчинені вони 
цією  особою,  коли  суд  розглядає  справу  про  цивільно- 
правові наслідки дій особи,  стосовно якої ухвалено ви-
рок.

Дещо  ширше  визначаються  об’єктивні  межі  пре-
юдиціальної  сили  вироків  в  кримінальних  справах  за 
ЦПК Казахстану,  відповідно до ч.  3  ст.  71  якого,  вирок 
суду у кримінальній справі, що набрав законної сили, є 
обов’язковим для суду, який розглядає цивільну справу, 
не лише щодо фактів, чи мали місце дії особи і чи вчине-
ні вони цією особою, а також стосовно інших встановле-
них вироком обставин та їх правової оцінки.

Властивість  преюдиціальності  за  ЦПК  Білорусі  ма-
ють також факти, встановлені рішеннями Господарсько-

го  суду,  за  ЦПК  Киргизії  –  рішеннями  Арбітражного 
суду.  Законодавець Молдови  пішов шляхом невизнання 
властивостей  преюдиціальності  за  окремими  фактами. 
Відповідно до ч. 5 ст. 123 ЦПК Молдови, факти, встанов-
лені актом органу публічної влади, не мають сили досу-
дового встановлення для судової інстанції і можуть бути 
спростовані відповідно до ЦПК.

Норми ЦПК Молдови, Киргизії щодо  підстав  звіль-
нення  від  доказування,  містять  пряму  заборону  спрос-
тування  преюдиціальних  фактів.  Норми  ЦПК Азербай-
джану та Узбекистану хоча прямої заборони не містять, 
однак їх формулювання дозволяє прийти до висновку, що 
спростування преюдиціальних фактів не допускається.

Таким чином, підстави для звільнення від доказуван-
ня є типовими, за винятком, передбаченим ЦПК Молдови 
та Казахстану, відповідно до яких підставою звільнення 
від доказування є також наявність презумпції. При цьому 
в ЦПК Казахстану прямо закріплено окремі презумпції: 
презумпція правильності  загальноприйнятих в сучасній 
науці,  техніці, мистецтві,  ремеслі методів дослідження; 
презумпція  знання  особою  закону;  презумпція  знання 
особою своїх службових та професійних обов’язків; пре-
зумпція відсутності спеціальної професійної підготовки 
та освіти у особи, яка не надала в підтвердження їх на-
явності документ  і не вказала на учбовий заклад чи  ін-
ший заклад, де вона отримала спеціальну підготовку чи 
освіту (ст. 71).

За ст. 179 ЦПК Білорусі факти, які, відповідно закону, 
вважаються встановленими, не підлягають доказуванню, 
однак допускається подача доказів для оспорювання та-
ких фактів. Очевидно, що зазначене правило має засто-
совуватися лише щодо презумпцій  і не  застосовуватись 
до преюдиціальних фактів та загальновідомих фактів, від 
доказування яких сторони звільнені в силу ст. 182 ЦПК 
Білорусі. Проте сформульований в ст. 179 нормативний 
припис не дає змоги визначитись щодо яких встановле-
них  фактів  допускається  оспорювання, що,  на  наш  по-
гляд, є певним недоопрацюванням. 

Окремо  слід  зупинитися  на  такій  ознаці  фактів,  як 
спірність та підхід законодавств країн СНД до визнання 
стороною фактів,  якими  інша  сторона  обґрунтовує  свої 
вимоги та заперечення.

ЦПК Білорусі не розглядає спірність як ознаку факту 
предмету доказування. Відповідно до ч. 2 ст. 83, визна-
ння  стороною фактів,  якими  інша  сторона  обґрунтовує 
свої вимоги та заперечення, для суду не є обов’язковим. 
Суд може визнати факт встановленим, якщо у нього не-
має сумнівів в тому, що визнання відповідає обставинам 
справи. Отже, за законодавством Білорусі визнання фак-
ту є лише одним з видів пояснень сторін.

Як  доказ  сприймається  визнання  за  ЦПК  Грузії,  в  
ст.  131  якого  вказується,  що  підтвердження  (визнання) 
однією  стороною  існування  чи  відсутності  обставин, 
якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги та запере-
чення,  суд  може  визнати  за  достатній  доказ  і  покласти 
в  основу  рішення.  В  той  же  час  здійснення  визнання 
впливає  на  предмет  доказування,  оскільки  сторона,  яка 
здійснила  визнання,  може  погасити  його  до  винесення 
судом  рішення,  якщо  докаже,  що  визнання  є  результа-
том помилки  і було обумовлено обставинами, які стали 
їй відомими після визнання, або результатом психічного 
чи фізичного впливу неї, що виключає її вільне волеви-
явлення (ст. 133). Таким чином, з одного боку, визнання 
є фактором, який впливає на розподіл обов’язку з дока-
зування,  з  іншого – обумовлює включення до предмету 
доказування додаткових обставин. 

Відповідно до ч. 2 ст. 72 ЦПК Киргизії, визнання сто-
роною фактів, якими інша сторона обґрунтовує свої ви-
моги  та  заперечення,  звільняє  останню  від  подальшого 
доказування цих обставин. Проте достатньо лише сумні-
вів у тому, що визнання було здійснено з метою прихова-
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ти дійсні обставини справи або під впливом обману, на-
силля, погрози чи помилки, аби суд не прийняв визнання 
(ч. 3 ст. 72 ЦПК Киргизії). Стороні,  яка  зробила визна-
ння,  немає  необхідності  доказувати  існування  зазначе-
них в ч. 3 ст. 72 ЦПК Киргизії обставин, аби «погасити» 
власне визнання. У разі, коли суд не прийняв визнання, 
факти підлягають доказуванню на загальних підставах. 

Аналогічний підхід міститься в ЦПК Казахстану, Ві-
рменії та Узбекистану. Проте слід вказати на те, що під-
стави для  сумніву  суду Узбекистану можуть бути будь-
які, оскільки перелік підстав в ЦПК відсутній взагалі. 

З  аналізу ЦПК Киргизії, Казахстану, Вірменії, Узбе-
кистану  вбачається,  що  визнання  є  фактором,  який  на 
розсуд суду впливає лише на розподіл обов’язку з дока-
зування, до розширення предмету доказування визнання 
не призводить взагалі. 

Компромісний підхід до визнання фактів стороною вті-
лено в ЦПК Молдови. Загальне правило встановлює, що 
визнання в судовому засіданні або при виконанні судового 
доручення однією стороною фактів, якими  інша сторона 
обґрунтовує свої вимоги чи заперечення, звільняє остан-
ню від необхідності доказування цих фактів (ч. 4 ст. 131). 
Проте визнання не в будь-якому випадку буде покладено в 
основу рішення. ЦПК Молдови передбачає, з одного боку, 
можливість сторони, яка здійснила визнання, відмовитися 
від нього за умови, якщо ця сторона докаже, що визнані 
факти не відповідають дійсності, а є результатом помилки 
(ч. 5 ст. 131); з іншого боку, якщо у судової інстанції є під-
стави вважати, що визнання здійснено з метою приховати 
дійсні обставини справи або під впливом обману, насилля, 
погрози чи помилки, вона не приймає визнання, про що 
виноситься ухвала (ч. 6 ст. 131).

Як визнання почерку або підпису може бути кваліфі-
ковано  судовою  інстанцією  відмова  особи  від  надання 
зразків почерку або підпису для проведення експертизи 
у  випадку  оспорювання  достовірності  напису  чи  під-
пису на  документі  або  іншому письмовому доказі  (ч.  2  
ст.  140). Проте  звертає  на  себе  увагу  та  обставина, що 
мова йде не про сторону, а про будь-яку особу, яка зро-
била напис чи підписала документ. Наслідки недобросо-
вісності цієї особи, виходячи з припису ч. 2 ст. 140 ЦПК 
Молдови, суд може покласти на одну  із сторін, що, ма-
буть, не є справедливим.

Інтерес в рамках дослідження предмету доказування 
та підстав звільнення від доказування викликають мож-
ливості визнання судом фактів внаслідок недобросовіс-
ності сторони. 

Ч. 6 ст. 221 ЦПК Білорусі надає право суду, залежно 
від того, яка сторона ухиляється від експертизи, а також 
яке це має значення для неї, визнати факт, для встанов-
лення  якого  була  призначена  експертиза,  встановленим 
чи спростованим, якщо сторона ухиляється від участі в 
проведенні експертизи або учиняє перепони для її прове-
дення (не з’являється на експертизу, не надає експертам 
необхідних предметів дослідження тощо), а за обстави-
нами справи без участі цієї сторони провести експертизу 
не вдається.

Подібне правило міститься в ч. 4 ст. 82 ЦПК Киргизії 
та ч. 5 ст. 97 ЦПК Азербайджану. Серед підстав для ви-
знання факту встановленим чи спростованим, для вста-
новлення якого призначалася експертиза, з-поміж інших 
ЦПК Азербайджану називає  відмову від оплати витрат, 
необхідних  для  проведення  експертизи.  Беручи  до  ува-
ги ту обставину, що експертиза, відповідно до ч. 1 ст. 97 
ЦПК Азербайджану, може бути призначена за клопотан-
ням  осіб,  які  беруть  участь  у  справі,  та  за  ініціативою 
суду, така підстава визнання обставини встановленою чи 
спростованою, є сумнівною з точки зору справедливості 
та ефективності.

Широкого поширення отримали санкції у вигляді пе-
рекладення  тягаря  доказування  на  недобросовісну  сто-

рону або визнання судом фактів встановленими за недо-
бросовісність сторін в ЦПК Грузії. Так, за невиконання 
обов’язку  надання  суду  письмових  доказів  ЦПК  Грузії 
встановлює санкцію у вигляді перерозподілу тягаря до-
казування.  Так,  відповідно  до  ч.  5  ст.  136  ЦПК  Грузії, 
якщо від представлення письмового доказу відмовляєть-
ся  одна  із  сторін  і  не  заперечує  того, що  доказ  є  у  неї, 
або якщо відмову від надання письмового доказу, суд ви-
знає неповажною. Він може звільнити особу, яка заявила 
клопотання про витребування доказу, від тягаря доказу-
вання факту, який вона мала підтвердити цим доказом, і 
перекласти такий тягар на сторону, яка відмовилася від 
представлення письмового доказу. В ст. 157 ЦПК Грузії 
міститься аналогічне правило щодо випадків, коли одна 
зі  сторін  відмовляється  від  надання  речового  доказу. У 
разі, коли недобросовісність відповідача проявляється у 
його неявці на головне судове засідання, а позивач кло-
почеться про винесення заочного рішення, вказані в по-
зові фактичні обставини вважаються доказаними (ст. 230 
ЦПК Грузії).

Невиконання  процесуального  обов’язку  надати 
письмовий доказ ЦПК Киргизії прирівнює до визнання 
недобросовісною стороною відомостей, що містяться в 
такому доказі (ст. 77 ЦПК Киргизії). Такий припис ко-
респондує з положенням ч. 1. ст. 76 ЦПК Киргизії, яка 
визначає,  що  особа,  яка  клопочеться  перед  судом  про 
витребування  письмового  доказу,  повинна  визначити 
цей доказ,  вказати причини, що перешкоджають само-
стійному його отриманню, та підстави, за яких ця особа 
вважає,  що  доказ  знаходиться  у  даної  особи  чи  орга-
нізації. Звернемо увагу на те, що чітко не вказано, що 
особа,  яка подає клопотання про витребування доказу, 
має вказати, які відомості містяться в цьому доказі. За-
лишається, як на наш погляд, відкритим питання щодо 
наслідків неподання письмових доказів у разі, якщо ві-
домості, які містяться в такому доказі, невідомі або не 
повністю відомі особі, яка клопоталася про витребуван-
ня такого доказу. 

Висновки.  Таким  чином,  аналіз  цивільно-проце-
суального  законодавства  держав  СНД  дає  можливість 
зробити  висновок про  закріплення широкого розуміння 
до предмету доказування. Легальне визначення поняття 
предмету доказування міститься лише в Цивільному про-
цесуальному кодексі Республіки Білорусь. Визначитись з 
питанням про те, що являє собою предмет доказування, 
у  цивільному  судочинстві  інших  держав СНД можливо 
з аналізу поняття доказів та сформульованих правил на-
лежності  доказів. Дослідження  цих  норм  дозволяє  зро-
бити висновок про те, що цивільні процесуальні кодекси 
держав  СНД  виходять  з  широкого  розуміння  предмету 
доказування  в  цивільних  справах,  не  обмежуючи  його 
лише фактами матеріально-правового значення.

При  цьому  всі  цивільні  процесуальні  закони  країн 
СНД  містять  санкції  за  недобросовісність  сторони.  Як 
правило,  ці  санкції  полягають  у  визнанні  фактів  вста-
новленими не на користь недобросовісної сторони, пере-
кладенні тягаря доказування на недобросовісну сторону 
або ж прирівнюванні невиконання певного процесуаль-
ного обов’язку до визнання фактичних обставин справи. 
Отже, такі санкції мають процесуально-доказовий харак-
тер, оскільки значною мірою впливають на доказування 
факту  сторонами,  а  в  більшості  випадків  слугують  ви-
нятковими підставами звільнення від доказування. 

Цивільний процес України пройшов різні етапи в сво-
єму  становленні,  поступово  удосконалюючись  шляхом 
як власного розвитку, так і запозиченням законодавчого 
досвіду різних держав світу. Представляється доцільним 
та актуальним дослідження в подальшому питань щодо 
предмету доказування та розподілу обов’язку доказуван-
ня в окремих державах континентальної та загальної сис-
теми права: Німеччини, Англії, Франції та США.
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Статтю присвячено характеристиці поняття та видів зобов’язань з множинністю осіб. Проаналізовано підходи до визначення 
зобов’язань з множинністю осіб. Автором досліджено різні критерії для класифікації зобов’язань з множинністю осіб.

Ключові слова: цивільне зобов’язання, кредитор, боржник, солідарне зобов’язання, часткове зобов’язання, субсидіарне 
зобов’язання, активна множинність, пасивна множинність, змішана множинність.

Статья посвящена характеристике понятия и видов обязательств с множественностью лиц. Проанализированы подходы к опреде-
лению обязательств с множественностью лиц. Автором исследованы различные критерии для классификации обязательств с множе-
ственностью лиц.

Ключевые слова: гражданское обязательство, кредитор, должник, солидарное обязательство, долевое обязательство, субсидиар-
ное обязательство, активная множественность, пассивная множественность, смешанная множественность.

Аrticle is devoted to the characterization of the concepts and types of obligations with a plurality of persons. The author analyzes the determi-
nation of obligations with a plurality of persons. The author investigated different criteria for the classification obligations with a plurality of persons.

Key words: civil obligation, creditor, debtor, solidary obligations, partial obligation, subsidiary obligation, active plurality, passive plurality, 
mixed plurality.

Актуальність теми. Відповідно до ст. 509 ЦК Украї-
ни, зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сто-
рона  (боржник)  зобов’язана  вчинити  на  користь  другої 
сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати 
роботу,  надати послугу,  сплатити  гроші  тощо)  або  утри-
матися від певної дії, а кредитор має право вимагати від 
боржника виконання його обов’язку. 

Як  і будь-яке  інше цивільне правовідношення,  зобов’я- 
зання включає такі елементи: суб’єкт, об’єкт, зміст. Суб’єк- 
тами цивільного зобов’язання виступають кредитор і борж- 
ник.  Разом  з  тим  слід  зазначити,  що  у  зобов’язанні  не 
обов’язково повинні брати участь лише дві особи. Як зазна-
чає Є.О. Суханов, по-перше, кількість кредиторів і боржни-
ків у конкретному зобов’язанні не обмежується, що призво-
дить до появи зобов’язань з множинністю осіб (боржників 
або (та) кредиторів). По-друге, в деяких зобов’язаннях, окрім 
боржника та кредитора, беруть участь інші суб’єкти – треті 
особи. У таких ситуаціях мова йде про зобов’язання з учас-
тю третіх осіб. По-третє, у більшості випадків є можливість 
заміни  у  зобов’язаннях  боржників  і  кредиторів  іншими 
суб’єктами, тобто заміни осіб у зобов’язаннях [1, с. 24–25]. 

Отже, у зобов’язанні на стороні боржника або креди-
тора можуть бути одна або одночасно кілька осіб (ч. 2 ст. 

510 ЦК України). У такому випадку можна говорити про 
множинність осіб у зобов’язанні. 

Питання виникнення та виконання зобов’язань з мно-
жинністю  осіб  досліджували  Т.В.  Боднар,  О.В.  Дзера,  
В.В. Луць, О.О. Отраднова, С.В. Сарбаш, К.А. Сердюков, 
Є.О. Суханов, Д.В. Трут та інші вчені. 

Метою статті є дослідження поняття та видів цивіль-
но-правових зобов’язань з множинністю осіб.

Виклад основного матеріалу. В юридичній літературі іс-
нують різні підходи до визначення зобов’язань з множинніс-
тю осіб. Так, С.М. Єрмолаєв зазначає, що множинність осіб у 
цивільному праві полягає у встановленні однакових прав двох 
чи декількох осіб стосовно одного об’єкта цивільних прав, в 
результаті чого об’єкт ділиться між ними [2, с. 53].

О.І. Чернілевська визначає множинність осіб у зобов’я- 
занні як непостійну кількісну ознаку суб’єктного складу 
як договірного, так і недоговірного зобов’язання, за наяв-
ності якої як одна, так і дві сторони зобов’язання можуть 
бути представлені двома і більше особами та яка зумовлює 
застосування особливого порядку виконання зобов’язання 
[3, с. 298].

Залежно  від  можливості  виникнення  множинності 
осіб у зобов’язаннях, вони поділяються на: 
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а) зобов’язання, в яких множинність виникає факуль-
тативно (таких переважна більшість); 

б) зобов’язання з обов’язковою множинністю осіб; 
в) зобов’язання, в яких вона взагалі неможлива [4, с. 60].
К.А.  Сердюков  виділяє  дві  основні  особливості  ци-

вільних правовідносин із множинністю осіб. По-перше, у 
таких правовідносинах має місце неспівпадання кількості 
суб’єктів  (сторін)  правовідношення  та  учасників  право-
відношення як осіб, що представляють ту чи іншу сторону. 
Суб’єктів у ускладненому множинністю осіб цивільному 
правовідношенні  завжди  два  –  активний  (уповноваже-
ний)  та  пасивний  (зобов’язаний),  а  учасників  декілька. 
По-друге,  участь  у  цивільному  правовідношенні  кількох 
осіб на одній або обох його сторонах тягне за собою фор-
мування відносин між цими особами. Тому у випадку на-
явності множинності осіб у цивільному правовідношенні 
треба розглядати дві сфери правовідносин: власне право-
відносини із множинністю учасників та правовідносини, 
що формуються між співборжниками або співкредитора-
ми [5, с. 121].

Виділяють  такі  ознаки  множинності  осіб  у  зобов’я- 
занні:

1) множинність осіб є ознакою, що характеризує один з 
елементів зобов’язання – його суб’єктний склад;

2) множинність осіб є кількісною ознакою суб’єктного 
складу зобов’язання;

3) множинність  осіб  є  необов’язковою характеристи-
кою суб’єктного складу зобов’язання;

4) множинність осіб може виникати у будь-якому різ-
новиді зобов’язання – і договірному, і деліктному;

5)  зміст  множинності  осіб  у  зобов’язанні  полягає  у 
тому, що як одна,  так  і обидві сторони зобов’язання мо-
жуть бути представлені двома і більше особами [3, с. 298].

Слід зазначити, що до зобов’язань з множинністю осіб 
застосовуються такі самі правила, як й до інших цивіль-
но-правових зобов’язань. Разом з тим в окремих випадках, 
пов’язаних з їх виконанням, є певні особливості правового 
регулювання.

ЦК України закріплює в основному часткову множин-
ність. Це випливає зі змісту ст. 540 ЦК України, відповід-
но до якої, якщо в зобов’язанні беруть участь кілька кре-
диторів  або  кілька  боржників,  кожний  із  кредиторів має 
право вимагати виконання, а кожний  із боржників пови-
нен виконати обов’язок у рівній частці, якщо інше не вста-
новлено договором або актами цивільного законодавства. 
У даному зобов’язанні боржники не відповідають один за 
одного,  а  кредитор не може отримати від боржників  ви-
конання у розмірі більшому, ніж його частка.

Проте залежно від того, в якому розмірі кредитор має 
право вимагати, а боржник повинен виконати зобов’язання, 
у науці цивільного права крім часткових зобов’язань виді-
ляють також солідарні та субсидіарні зобов’язання з мно-
жинністю осіб. Відповідно, всі ці види зобов’язань виника-
ють у випадках, коли це прямо передбачено договором або 
актом цивільного законодавства [6, с. 475].

Як зазначає К.Я. Ананьєва, солідарний порядок вико-
нання  зобов’язання  передбачає  три  випадки.  По-перше, 
виконання завжди буде солідарним, якщо в якості предмета 
зобов’язання виступає неділимий предмет. По-друге, солі-
дарний порядок виконання може передбачатися домовле-
ністю сторін, якщо це не суперечить суті зобов’язання або 
прямій вказівці закону, коли зобов’язання є частковим або 
субсидіарним.  По-третє,  солідарний  порядок  застосову-
ється, якщо це прямо передбачено законом [7, с. 49]. 

Відповідно  до  ст.  541  ЦК  України,  солідарний 
обов’язок  або  солідарна  вимога  виникають  у  випадках, 
встановлених договором або законом, зокрема у разі непо-
дільності предмета зобов’язання. Особливості виконання 
активного  солідарного  зобов’язання  передбачено  ст.  542 
ЦК України, відповідно до якої у разі солідарної вимоги 
кредиторів (солідарних кредиторів) кожний із кредиторів 

має право пред’явити боржникові вимогу у повному об-
сязі. При цьому виконання боржником свого обов’язку од-
ному із солідарних кредиторів у повному обсязі звільняє 
його від виконання решті кредиторів.

У  разі  солідарного  обов’язку  боржників  (солідар-
них боржників) кредитор має право вимагати виконання 
обов’язку частково або в повному обсязі як від усіх борж-
ників разом, так і від будь-якого з них окремо (ст. 543 ЦК 
України).  Гарантією  захисту  прав  інтересів  кредитора  у 
таких правовідносинах є те, що солідарні боржники зали-
шаються зобов’язаними до того часу, доки їх обов’язок не 
буде виконано у повному обсязі.

У випадку повного виконання солідарного зобов’язання 
одним  із  співборжників  воно  вважається  припиненим, 
а  решта  боржників  звільняється  від  виконання  кредито-
ру.  Разом  з  тим  між  ними  та  боржником,  який  виконав 
зобов’язання,  виникає  часткове  зобов’язання,  в  якому 
останній набуває статусу кредитора та має право вимагати 
виконання зобов’язання від інших співборжників за вира-
хуванням тієї частки, що припадає на нього.

Солідарні  зобов’язання необхідно відрізняти від  суб-
сидіарних (додаткових) зобов’язань. Особливість субсиді-
арних  зобов’язань полягає  в  тому, що вони мають місце 
при пасивній або змішаній множинності, тобто множин-
ності на стороні боржника [8, с. 91].

Як випливає зі змісту ст. 619 ЦК України, субсидіарна 
(додаткова) відповідальність може встановлюватись дого-
вором або законом. У субсидіарному зобов’язанні борж-
ник повинен виконати зобов’язання лише у тому випадку, 
якщо його не виконає основний боржник або якщо осно-
вний боржник не дасть відповіді кредитору у встановле-
ний  строк  на  його  вимогу  про  виконання  зобов’язання. 
До додаткового боржника, який задовольнив вимогу кре-
дитора,  переходять  права  кредитора  відносно  основного 
боржника.

Виходячи з вищенаведеного щодо суті субсидіарного 
зобов’язання,  обґрунтованим  видається  визначення  суб-
сидіарного зобов’язання, запропоноване Д.В. Трут. Автор 
зазначає,  що  субсидіарне  зобов’язання  –  таке  правовід-
ношення, де на стороні боржника є дві особи – основний 
боржник і додатковий (субсидіарний) і при якому креди-
тор буде мати право звернутися з вимогою до субсидіарно-
го боржника у випадку відмови від виконання з боку осно-
вного боржника або неотримання від останнього відповіді 
на вимогу в розумний строк [9, с. 188].

Залежно від того, на чиїй стороні має місце множин-
ність суб’єктів, виділяють активну (декілька осіб на сто-
роні кредитора), пасивну (декілька осіб на стороні борж-
ника) та змішану (на стороні як кредитора, так і боржника 
є декілька осіб) множинність осіб у зобов’язанні. 

За часом виникнення множинності осіб у правовідно-
синах  виділяють  правовідносини  з  первинною  множин-
ністю  осіб  та  правовідносини  з  похідною  множинністю 
осіб.  Якщо  множинність  осіб  наявна  у  зобов’язанні  з 
моменту його  виникнення,  то  це  зобов’язання  з  первин-
ною множинністю осіб. Якщо цивільне правовідношення 
виникає  як  індивідуальне  і  ускладнюється множинністю 
осіб згодом, його слід кваліфікувати як цивільне правовід-
ношення з похідною множинністю осіб [10].

С.М.  Єрмолаєв  виділяє  наступні  види  множинності 
осіб у цивільному праві:

1)  залежно  від  ступеня  визначеності  зобов’язаного 
суб’єкта множинність осіб у цивільному праві слід поді-
ляти на множинність у абсолютних і відносних правовід-
носинах;

2) залежно від підстави виникнення множинність осіб 
у цивільному праві слід поділити на ту, що виникає на під-
ставі закону та на підставі договору;

3)  залежно  від  вольового  критерію  виникнення  мно-
жинності осіб у цивільному праві  слід поділяти на мно-
жинність осіб, яка виникає з волі співволодільців цивіль-
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них прав і незалежно від їх волі (вимушена множинність);
4) залежно від характеру регулювання цивільно-право-

вих норм множинність осіб у цивільному праві слід поді-
лити на регулятивну та охоронну;

5) залежно від характеру благ множинність осіб у ци-
вільному праві слід поділити на множинність, яка виникає 
в майнових і особистих немайнових відносинах;

6)  залежно від визначення частки в об’єкті правовід-
ношення з множинністю осіб множинність осіб слід поді-
лити на часткову (роздільну) та солідарну (нероздільну);

7)  залежно від  ступеня визначеності  частки множин-
ність осіб слід поділити на множинність осіб з ідеальним 
визначенням часток і реальним визначенням часток;

8)  залежно  від  свободи  здійснення  прав  щодо  своєї 
частки загального об’єкта множинність осіб слід поділити 
на множинність  з  узгодженням  волі  співволодільців  при 

здійсненні  прав  (виконанні  обов’язків)  і  множинність  із 
самостійним здійсненням прав (виконанням обов’язків);

9)  залежно  від  врахування  думок  співволодільців  при 
прийнятті  рішень  множинність  осіб  у  цивільному  праві 
слід поділити на множинність, яка враховує волю всіх спів-
володільців і множинність, яка враховує волю більшості;

10)  залежно  від прямого  чи непрямого  способу  здій-
снення  прав  виділяють  множинність  осіб  з  безпосеред-
нім  (прямим)  і  непрямим  здійсненням  прав  і  несенням 
обов’язків співволодільців [2, с. 56–57].

Висновки. Отже,  зобов’язанням  з множинністю осіб 
є  зобов’язання,  в  якому  одна  або  обидві  сторони  пред-
ставлені декількома особами. Класифікація зобов’язань з 
множинністю осіб може здійснюватись за різними крите-
ріями. Залежно від виду множинності у зобов’язаннях іс-
нують певні особливості, пов’язані з їх виконанням.
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Статтю присвячено дослідженню регулювання прав на торговельної марки в Україні. Проаналізовано чинне законодавство України, 
норми міжнародного права, які регулюють порядок використання і захисту прав на торговельну марку, яка є засобом індивідуалізації 
учасників цивільного звороту. Крім того, визначено окремі проблеми, розкрито їх суть і запропоновано способи їх вирішення.

Ключові слова: інтелектуальна власність, торговельна марка, знак для товарів і послуг, правова охорона, міжнародні норми.

Статья посвящена исследованию регулирования прав на торговые марки в Украине. Проанализировано действующее законода-
тельство Украины, нормы международного права, регулирующие порядок использования и защиты прав на торговую марку, которая 
является средством индивидуализации участников гражданского оборота. Кроме того, определены отдельные проблемы, раскрыта их 
суть и предложены способы их решения.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, торговая марка, знак для товаров и услуг, правовая охрана, международные 
нормы.

The article investigates the regulation of trademarks rights in Ukraine. The current legislation of Ukraine, norm of international law is analysed 
in the article, regulative an order uses and protection of rights on a trade mark that is the means of individualization of participants civil turn. In 
addition, was identified certain problems, their essence is exposed and the methods of decision offer.

Key words: intellectual property, trademark, sign for commodities and services, legal safeguard, international norms.
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Актуальність теми. В сучасному світі роль торговель-
них марок підвищується день за днем, так як торговельна 
марка  (далі  – ТМ)  є  основним  інструментом  боротьби  за 
споживачів, яка існує в умовах ринкового конкурентного се-
редовища. Товари та послуги великих та малих брендів ін-
дивідуалізуються за допомогою ТМ. У споживачів ставлен-
ня до товарів пов’язується перш за все із товарним знаком, 
адже він частіше за інші елементи зображується на товарах, 
які належать бренду, з’являється в рекламах. Так, згідно з 
Business Week, товарні знаки провідних фірм оцінюються 
на сьогодні так: Соса-Соlа – входить до трійки найдорож-
чих брендів у світі після Apple і Google. В рейтингу 2014 р. 
ця ТМ була оцінена в 81,6 млрд. дол. США зі зростанням 
3%; Microsoft – 65,17 млрд., ІВМ – 51,77 млрд. [1].

Вдало вибрана торговельна марка стає гарантом успіху 
тієї чи іншої компанії та успіху її нової продукції, дозволяє 
споживачам  відрізняти  товари  один  від  одного,  вибирати 
між конкурентними товарами, заохочує виробника до під-
тримання високої якості продукції.

Правова охорона торговельної марки захищає спожива-
ча від введення його в оману виробником, розвиває добро-
совісну  конкуренцію,  надає  можливість  використовувати 
репутацію та престиж, не допускаючи ситуації, коли спо-
живач може скористатися продукцією тих, хто не має до неї 
ніякого відношення. 

Катастрофічне  зростання  обсягів  незаконної  торгів-
лі  ставить  під  загрозу  здоров’я  споживачів  та  їх  безпеку, 
а  також  підриває  економічний  розвиток  держави.  Згідно 
з  дослідженням  уряду  України,  оприлюдненим  на  прес-
конференції  Державної  служби  інтелектуальної  власності 
спільно з Міжнародною торговою палатою на тему: «Офі-
ційна презентація дослідження ринку прав інтелектуальної 
власності  в Україні  «Розвиток  і  захист  ІВ  в Україні»,  яка 
відбулась 25.06.2014 р., економіка України щорічно втрачає 
1,8 млрд. дол. через торгівлю підробками і піратство.

Порушення прав інтелектуальної власності також галь-
мує впровадження інноваційних виробництв, фінансування 
науково-дослідницьких  проектів.  Для  країн  з  перехідною 
економікою, таких як Україна, реальне економічне зростан-
ня залежить від їхньої здатності створити середовище, яке 
стимулює і підтримує інновації, а надійний режим охорони 
ІВ матиме вирішальне значення для досягнення цілей щодо 
підтримки інноваційних підприємств та збільшення попиту 
на інновації у всіх галузях економіки.

В зв’язку з цим виникає необхідність нового теоретич-
ного осмислення проблеми охорони права на торговельну 
марку  і  практичного  її  розв’язання  з  урахуванням міжна-
родного досвіду і чинних правових актів.

Питання захисту торговельної марки як основного засо-
бу індивідуалізації товарів і послуг досліджуються в працях 
українських  і зарубіжних вчених-цивілістів, правознавців, 
спеціалістів у сфері дослідження окремих питань інтелек-
туальної  власності:  Г.О.  Андрощука,  Ю.Л.  Бошицького, 
Е.П. Гаврилова, Т.С. Демченко, О.В. Дзери, В.А. Дозорце-
ва, В.І. Жукова, В.О. Калятіна, Н.С. Кузнєцової, О.М. Мель-
ник, Н.М. Мироненко, О. . Підопригори, О.О. Підопригори,  
Є.О. Харитонова та багатьох інших. 

Незважаючи  на  значний  внесок  науковців,  їх  напра-
цювання  не  охоплюють  усіх  аспектів  правової  охорони 
торговельної  марки,  що  дає  змогу  продовжувати  наукові 
дослідження в цьому напрямку. Це також є причиною не-
обхідності  глибокого  наукового  осмислення  проблемних 
питань правової охорони товарних знаків в Україні з точки 
зору встановлення факту відповідності чи невідповідності 
вітчизняного  законодавства  основним міжнародним  стан-
дартам в цій сфері.

Метою статті є аналіз чинного законодавства України, 
міжнародних правових стандартів у сфері охорони торго-
вельних марок для визначення поняття «торговельна мар-
ка»,  виявлення  невідповідностей  понятійного  апарату  та 
надання рекомендацій стосовно усунення цих невідповід-

ностей для подальшого ефективного захисту права на тор-
говельну марку. 

Виклад основного матеріалу. На  разі  навіть  міжна-
родним  правом  та  зарубіжною  законодавчою  практикою 
не  вироблено  уніфікованого  підходу  до  термінологічного 
визначення торговельної марки. Одночасне існування тер-
мінів «торговельна марка», «товарний знак», «знак обслу-
говування», «знак для товарів і послуг» є суттєвим недолі-
ком в національному нормативно-правовому регулюванні.  
Т.С. Демченко виділила три основні підходи до визначення 
досліджуваних об’єктів: 1) «товарний знак»; 2) «торговель-
на марка»; 3) «знак для товарів і послуг» [2, с. 16]. 

Цю розбіжність можемо спостерігати в національному 
законодавстві: у Законі України «Про охорону прав на зна-
ки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII 
вжито термін «знак для товарів та послуг», що визначається 
як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відріз-
няються від товарів і послуг інших осіб [3]. Тобто законо-
давство  відокремлює  розрізняльну  функцію  торговельної 
марки,  але  її  функції  полягають  не  тільки  в  розрізненні 
товарів  і послуг. Аналізуючи дослідження вчених  і  вимо-
ги законодавства, можна виділити також такі функції ТМ: 
інформативна, рекламна, охоронна, превентивна, психоло-
гічна та стимулююча.

В законах України «Про насіння  і садівний матеріал», 
«Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про телебачення 
і радіомовлення» використовуються терміни «торговельна 
марка», «торговельний знак», «фірмовий знак», «логотип».

Ст.  492  Цивільного  кодексу  України  від  16.01.2003  р. 
№ 435-IV надає поняття, що торговельною маркою може 
бути будь-яка комбінація позначень, які придатні для виріз-
нення товарів (послуг), що їх виробляє (надає) одна особа, 
від товарів (послуг), що їх виробляють (надають) інші осо-
би [14]. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, 
літери, цифри, зображальні елементи, комбінації кольорів. 

Таким чином, вітчизняне законодавство термінологічно 
об’єднало два об’єкти права промислової власності: товар-
ний знак і знак обслуговування [5, с. 486]. Така терміноло-
гічна невизначеність національного законодавства не лише 
порушує  принципи юридичної  техніки,  але  й  суперечить 
міжнародному законодавству, оскільки,  згідно  зі  ст. 1 Па-
ризької конвенції про охорону промислової власності від 20 
березня 1883 р., об’єктами правової охорони є два окремі 
об’єкти – товарний знак і знак обслуговування [6].

Відповідно  до  цього,  існує  необхідність  узгодження 
вживання різних термінів у законодавстві України для по-
значення одного і того ж поняття.

За п. 1 ст. 15 Угоди про торговельні аспекти прав інте-
лектуальної власності (TRIPS) 1993 р. в межах Світової ор-
ганізації торгівлі («Угода TRIPS») будь-яке позначення або 
сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізни-
ти товари або послуги одного підприємства від товарів або 
послуг  іншого  підприємства,  являють  собою  торговельну 
марку [7]. 

Вважається,  що  використання  терміна  «торговельна 
марка»  є  найбільш  юридично  коректним  та  доцільним  з 
точки зору відповідності положенням Паризької конвенції 
та усталеної  іншомовної термінології, що поширена в ЄС 
і багатьох інших країнах світу та походить від англійського 
словосполучення trade mark [8, с. 215].

Для того щоб надати власне визначення терміну «торго-
вельна марка», проаналізуємо умови, яким визначення ТМ 
повинно відповідати:

1. у визначенні повинні знайти відображення родові від-
носини, має бути показана приналежність ТМ до категорії 
марок (або знаків); 

2. повинна бути відображена специфіка інституту тор-
говельних марок, яка полягає в його першочерговій орієн-
тації на задоволення інтересів споживачів;

3. повинні бути названі основні властиві  торговельній 
марці функції: вирізняльна, гарантійна і рекламна.
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Відповідно  до  цього,  можна  надати  таке  визначення 
торговельної марки: торговельна марка – це марка/знак, (в 
тому числі комбінація знаків), яка відрізняє товари (послу-
ги) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб і 
призначена для реклами цих товарів (послуг) та полегшен-
ня споживачам вибору товарів (послуг) певної якості. 

Вибір і розробка торговельної марки повинні здійсню-
ватися так, щоб її характеристика не тільки сприяла вико-
нанню основної функції знака, але й задовольняла вимоги 
запам’ятовуваності та рекламоздатності [9, с. 30].

Головна  мета  власника  торговельної  марки  –  досяг-
нення цією маркою певного ступеня гудвілу (репутація та 
ділові зв’язки фірми, її нематеріальні активи, включно з її 
найменуванням, товарним знаком і клієнтурою). Гудвіл пе-
редбачає перевагу, яку споживачі надають товарам або по-
слугам, позначеним такою торговельною маркою [10].

Для того щоб одержати визнання в якості торговельної 
марки і, відповідно, бути об’єктом правової охорони, позна-
чення має відповідати кільком умовам чи критеріям охоро-
ноздатності. Аналізуючи ст. 5 та ст. 6 Закону України «Про 
охорону прав на знаки для товарів та послуг», торговельна 
марка повинна відповідати наступним умовам:

• не бути ідентичною чи схожою з марками, що одержа-
ли раніше визнання у зв’язку з такими чи подібними това-
рами, іншими словами, торгова марка повинна відрізнятися 
достатньою мірою завдяки своїм ознакам від відомих по-
значень. Така вимога – вимога про новизну марки;

• не являти собою позначення, позбавленого відмінних 
властивостей, не виступати у вигляді марки, яка цілком і не-
розривно пов’язана своїм змістом з природою маркованих 
товарів. Це – вимога розрізняльної здатності;

• не являти собою позначення, яке здатне ввести в ома-
ну щодо об’єкта маркування – його властивостей чи похо-
дження, тобто не бути оманливою маркою;

• не являти собою позначення, що суперечить публіч-
ному порядку, міжнародним угодам і звичаям, принципам 
гуманності і моралі.

Зміст ТМ повинен мати незалежний, довільний харак-
тер по відношенню до об’єкта маркування, а також сприй-
матись як вигаданий символ, який не відображає якостей і 
властивостей виробів. Тільки тоді вона може здійснювати 
розрізняльну функцію, виділяти товар серед маси аналогіч-
них, яким притаманні такі самі споживчі якості.

Загальновідомо, що всім однорідним товарам властиві 
аналогічні чи схожі споживчі якості. Марка, в якій відобра-
жаються ці  властивості,  не  здатна належним чином  інди-
відуалізувати товар. Опис самого об’єкта маркування, що 
є загальним для товарів, які випускаються чи продаються 
різним підприємствам, не може мати розрізняльної сили і 
стати об’єктом виключних прав. Позначення такого роду не 
повинні бути монополізовані, оскільки описові марки ста-
новлять об’єктивну характеристику товару і не здатні його 
індивідуалізувати.

На цій підставі Патентним відомством США було від-
мовлено в реєстрації позначення LE CASE для скриньок, 
коштовностей  і  подарункових  скриньок.  Підставою  від-
мови стало те, що LE у французькій мові є визначеним ар-
тиклем, що відповідає англійському the, а CASE – англій-
ське  слово, що  означає  невелику  коробку  чи  ємність  для 
збереження  будь-чого,  що  є  родовим  поняттям  стосовно 
товарів заявника. Основними підставами для відмови були: 
по-перше, правоволоділець марки позбавлений можливос-
ті  перешкоджати  конкуренції  в  торгівлі  визначеними  то-
варами; по-друге,  існує необхідність  збереження  вільного 
публічного використання цих слів  і  запобігання судовому 
переслідуванню з боку правоволодільця торгової марки тих 
осіб, що застосовують її для опису своїх товарів і в рекламі. 
Конкуренти мають повне право застосовувати слово CASE 
як родове поняття для своїх виробів. Таким чином, марка 
заявника буде сприйматися як CASE, що є просто описовим 
позначенням стосовно скриньок [11, с. 60].

Наступним  основним  питанням  охорони  прав  на  ТМ 
в  Україні  є  проблема  гармонізації  законодавства  України 
до міжнародних стандартів з питань захисту торговельної 
марки. Інтеграція України у міжнародне співтовариство за 
Законом України «Про Загальнодержавну програму адапта-
ції законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу» від 18.03.2004 р. № 1629 неминуче потребує при-
ведення її національного законодавства у відповідність до 
міжнародних вимог та європейських стандартів. 

Попри те, що Україна приєдналась до Паризької конвен-
ції про охорону промислової власності у 1991 р., Ніццької 
угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для 
реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., яка набула чинності 
для України з 1 червня 2000 р., та Мадридської угоди про 
міжнародну реєстрацію ТМ від 14 квітня 1891 р. (чинність 
для України –  з  25  грудня 1991 р.),  поточне  її  законодав-
ство  та особливості національного  тлумачення його норм 
свідчать про необхідність приведення українських норм у 
відповідність  до  визначень  вищезазначених  міжнародних 
актів. 

Зокрема, на парламентських слуханнях з проблем інно-
ваційної політики та у Постанові Верховної Ради України 
«Про Рекомендації парламентських слухань на тему «На-
ціональна інноваційна система України: проблеми форму-
вання та реалізації» від 27 червня 2007 р. № 1244-V було 
вказано  на  сталу  тенденцію  до  погіршення  матеріально-
технічної бази наукових установ, що негативно позначаєть-
ся на результатах їх діяльності, та на необхідність сприяння 
прискоренню розгляду проектів законів про наукові парки, 
венчурне  фінансування  інноваційної  діяльності,  викорис-
тання об’єктів права інтелектуальної власності, створених 
із залученням бюджетних коштів. 

Законопроектом «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України з питань інтелектуальної власності», 
обговорення якого тривало до 22 лютого 2013 р., було пе-
редбачено приведення норм Цивільного та Господарсько-
го кодексів України, Закону України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг» та інших нормативних актів у 
відповідність до вимог законодавчих актів ЄС, приміром, 
Директиви Ради ЄС Першої Директиви Ради ЄС №89/104/
ЄС від 21.12.1998 р. про наближення законодавства дер-
жав-членів щодо торговельних марок та Регламенту Ради 
ЄС №40/94 від 20.12.1993 р. про торговельну марку Спіль-
ноти.

Проект Закону України «Про охорону прав на торговель-
ні  марки,  географічні  зазначення  та  комерційні  наймену-
вання» [12], містить положення, в якому мова ведеться саме 
про торговельну марку і прийняття цього закону посприяв 
би уніфікації термінології, вдосконаленню відносин, які ви-
никають у зв’язку з набуттям, здійсненням та захистом прав 
інтелектуальної власності на торговельну марку.

Висновки.  Отже,  на  підставі  вищевикладеного  можна 
вважати, що система правової охорони торговельної марки 
в Україні потребує свого подальшого вдосконалення, узго-
дження вживання різних термінів у законодавстві України 
на позначення одного і того ж поняття, а саме заміни тер-
міну «знак для товарів та послуг» на «торговельну марку».

В статті, виходячи з ознак торговельної марки, було на-
дано авторське визначення поняття «торговельна марка».

Таким  чином,  прагнення  України  приєднатися  до  ЄС 
потребує приведення національного законодавства у відпо-
відність з міжнародними стандартами. Тому законодавство 
у цій сфері потребує оновлення, зокрема, шляхом прийнят-
тя Закону України «Про внесення змін до законодавства з 
питань  інтелектуальної  власності»,  метою  якого  є  приве-
дення законодавства України у відповідність до вимог за-
конодавчих  актів  ЄС,  та  прийняття  Закону України  «Про 
охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення 
та  комерційні  найменування»,  який би однозначно  врегу-
лював питання термінології в відносинах захисту прав на 
торговельну марку.
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ПРАВОВиЙ СТАТУС РІШЕНь ВиЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНи  
З РОЗГЛЯДУ ЦиВІЛьНих І КРиМІНАЛьНих СПРАВ ТА ВЕРхОВНОГО СУДУ УКРАЇНи  

В ЦиВІЛьНОМУ СУДОЧиНСТВІ: ПОРІВНЯЛьНО-ПРАВОВиЙ АНАЛІЗ

LEgAL STATuS Of dECISIONS Of ThE hIgh SPECIALIZEd COurT Of uKrAINE  
fOr CIVIL ANd CrIMINAL CASESANd ThE SuPrEME COurT Of uKrAINE  

IN CIVIL LEgAL PrOCEEdINgS: COMPArATIVE LEgAL ANALySIS

Тимошенко О.А., 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, 

господарського та цивільного права
ПВНЗ «Європейський університет»

У статті досліджено особливості правового закріплення статусу рішень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ та Верховного Суду України в цивільному судочинстві. Проведено порівняльно-правовий аналіз рішень Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховного Суду України в цивільному судочинстві. Визна-
чено недоліки правового регулювання статусу рішень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
та Верховного Суду України в цивільному судочинстві.

Ключові слова: касаційне провадження, цивільне судочинство, рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ в цивільному судочинстві, рішення Верховного Суду України в цивільному судочинстві.

В статье исследованы особенности правового регулирования статуса решений Высшего специализированного суда Украины по рас-
смотрению гражданских и уголовных дел и Верховного Суда Украины в гражданском судопроизводстве. Осуществлен сравнительно-право-
вой анализ решений Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел и Верховного Суда Укра-
ины в гражданском судопроизводстве. Определены недостатки правового регулирования статуса решений Высшего специализированного 
суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел и Верховного Суда Украины в гражданском судопроизводстве.

Ключевые слова: кассационное производство, гражданское судопроизводство, решение Высшего специализированного суда Укра-
ины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в гражданском судопроизводстве, решение Верховного Суда Украины в граждан-
ском судопроизводстве.

In the article the peculiarities of the legal regulation of the status of decisions of the High Specialized Court of Ukraine for consideration 
of civil and criminal cases, and the Supreme Court of Ukraine in civil proceedings. The comparative legal analysis of the decisions of the High 
Specialized Court of Ukraine for consideration of civil and criminal cases, and the Supreme Court of Ukraine in civil proceedings. Identify gaps of 
legal regulation of the status of decisions of the High Specialized Court of Ukraine for consideration of civil and criminal cases, and the Supreme 
Court of Ukraine in civil proceedings.

Key words: appeal proceedings, civil proceedings, the decision of the High Specialized Court of Ukraine for consideration of civil and crimi-
nal cases in civil proceedings, the Supreme Court of Ukraine in civil proceedings. 

Актуальність теми.  Важливе  значення  в  процесі 
здійснення судочинства мають рішення органів судочин-
ства,  які  є  документальним  відображенням  всього  судо-
чинства,  закріплюють  його  зміст  і  результативність,  є 
засобом  формального  вираження  правозастосовчої  волі 
уповноваженого суб’єкта. Рішення Вищого спеціалізова-

ного  суду  України  з  розгляду  цивільних  і  кримінальних 
справ та рішення Верховного Суду України в цивільному 
судочинстві мають найбільш принциповий характер як з 
точки зору судової практики, так  і з точки зору юридич-
ної  науки. Це  пояснюється  їх  значенням  в  системі  актів 
судочинства, їх фактичною роллю, яку вони виконують в 
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системі судочинства, забезпечуючи узгодженість, систем-
ність та злагодженість судової практики. З наукової точки 
зору правовий феномен рішень Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
та рішення Верховного Суду України в цивільному судо-
чинстві  є малодосліджений,  в  той же час представлений 
працями вчених – теоретиків права та представників на-
уки  цивільного  процесуального  права.  Такий  міждисци-
плінарний  характер  дослідження  вказаної  проблематики 
ще  більше  посилює  необхідність  приділення  особливої 
наукової уваги вказаній проблемі. 

У  юридичній  літературі  питання  природи,  сутності, 
змісту  та  значення  судових  рішень  як  теоретико-право-
вого феномену  досліджували  такі  вчені,  як О. В.  Зайчук,  
М.І. Козюбра, Н.М. Оніщенко, Т.І.  Тарахонич, Л.М. При-
гара та ін. Проте в їхніх наукових працях вказана пробле-
матика  розкрита  виключно  в  контексті  теоретико-право-
вих  аспектів  судових  рішень  та  актів  правозастосування. 
В той же час як явище цивільного процесуального плану 
рішення  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з  роз-
гляду цивільних  і  кримінальних справ  та рішення Верхо-
вного  Суду  України  в  цивільному  судочинстві  дослідже-
ні  такими  вченими,  як  А.В.  Андрушко,  Ю.В.  Білоусов,  
І.А.  Бірюков,  В.І.  Бобрик,  С.В.  Васильєв,  О.В.  Гетман-
цев,  К.В.  Гусаров,  Д.  М.  Притика,  І.В.  Решетникова,  
Р.О. Стефанчук, В.І. Тертишніков, С.Я. Фурса, Є.І. Фурса,  
Н.О. Чечина, П.І. Шевчук, В.П. Шибіко, М.Й. Штефан та ін. 
Однак більшість вчених розглядають вказані рішення судів 
суто з практичної точки зору в межах питань їх структури, 
оформлення, проголошення, оприлюднення тощо. Врахову-
ючи те, що рішення Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ та рішення Вер-
ховного Суду України в цивільному судочинстві є явищами 
взаємопов’язаними між собою в силу статусу самих судів 
як інституцій касаційної інстанції та вищої судової інстан-
ції, вважаємо за доцільне провести їх порівняльно-правове 
дослідження, тим самим встановивши ті цивільні процесу-
альні  закономірності,  які  характеризуватимуть  спільні  та 
відмінні властивості зазначених документів. 

Тому  метою  цієї  наукової  роботи  є  вивчення  порів-
няльно-правових  аспектів  рішень  Вищого  спеціалізова-
ного  суду  України  з  розгляду  цивільних  і  кримінальних 
справ та рішення Верховного Суду України в цивільному 
судочинстві.

Виклад основного матеріалу. Рішення Вищого  спе-
ціалізованого  суду  України  з  розгляду  цивільних  і  кри-
мінальних справ  та рішення Верховного Суду України в 
цивільному судочинстві серед явищ і категорій цивільної 
процесуальної науки займають центральне місце, оскіль-
ки, з одного боку, є результатом реалізації права на оскар-
ження рішень  судів  у цивільному  судочинстві,  а  з  іншо-
го  –  є  результатом  здійснення  окремих  стадій  процесу 
провадження в цивільному судочинстві.

Рішення  як  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з 
розгляду цивільних  і  кримінальних  справ,  так  і  рішення 
Верховного Суду України в цивільному судочинстві являє 
собою  такий  індивідуалізований  процесуально-право-
вий  документ,  який  ухвалюється  судом  від  імені  держа-
ви  на  підставі  норм  цивільного  процесуального  права, 
зміст  якого  направлений  на  захист  прав,  свобод  чи  ін-
тересів  як  юридичних,  так  і  фізичних  осіб,  і  повинно 
бути загальнообов’язковим,  зрозумілим,  законним та об-
ґрунтованим.  Юридична  та  соціальна  природа  судових 
рішень  потребує  подальших  наукових  досліджень,  і  це 
пов’язується передусім з постійним збільшенням судових 
рішень, їх впливом на повсякденне життя людей, новими 
підходами  до  вирішення  цивільних  справ  у  цивільному 
судочинстві [1, с. 60]. Це ще раз доводить принциповість 
судових рішень як об’єктів наукового пізнання.

Рішення  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з 
розгляду  цивільних  і  кримінальних  справ  та  рішення 

Верховного  Суду  України  в  цивільному  судочинстві  є 
самостійними  різновидами  актів  правозастосування  та 
різновидами  рішень  судів  цивільного  судочинства,  які 
можливо класифікувати за критерієм суб’єктів прийняття. 
Тому можливо вказати на те, що дані рішення є такими, 
що мають спільні ознаки та відмінності. Правове регулю-
вання статусу рішень Вищого спеціалізованого суду Укра-
їни з розгляду цивільних і кримінальних справ та статусу 
рішення Верховного Суду України в цивільному судочин-
стві  здійснюється  відповідно до принципу  встановлення 
загальних та спеціальних норм. Правовий статус судових 
рішень  закріплено  в  Главі  7 Цивільного  процесуального 
кодексу України та відповідно стосується всіх судових рі-
шень. 

Відповідно до ст. 208 Цивільного процесуального ко-
дексу України, судові рішення викладаються у таких фор-
мах:  1)  ухвали;  2)  рішення;  3)  постанови.  В  той же  час 
уточнюється, що перегляд судових рішень Верховним Су-
дом України закінчується ухваленням постанови. В свою 
чергу,  рішення  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з 
розгляду  цивільних  і  кримінальних  справ  оформлюють-
ся у вигляді ухвали в разі: відхилення касаційної скарги 
і залишення судових рішень без змін; скасування судових 
рішень з передачею справи на новий розгляд; скасування 
судових рішень із закриттям провадження у справі або за-
лишенням заяви без розгляду; скасування судових рішень 
і  залишення в  силі  судового рішення, що було помилко-
во  скасоване  апеляційним  судом;  відхилення  касаційної 
скарги і залишення ухвали без змін; зміни ухвали або ска-
сування ухвали з направленням справи на новий розгляд 
або вирішенням питання по суті; скасування ухвали, що 
перешкоджає подальшому провадженню у справі, і пере-
дання  справи для продовження розгляду до  суду першої 
або  апеляційної  інстанції  [2].  Аналізуючи  вказані  поло-
ження  законодавства,  можливо  прийти  до  висновку,  що 
законодавець, формулюючи та приймаючи цю норму, ви-
ходив з того, що ухвала суду касаційної  інстанції має на 
меті вирішити (закріпити) підсумок касаційного розгляду 
справи, що не пов’язаний з прийняттям або зміною рішен-
ня судів першої або апеляційної інстанцій. Тобто якщо по 
суті справи рішення не приймається, в цьому випадку су-
дом касаційної інстанції приймається ухвала. Разом з тим 
ч.  2  ст.  344 Цивільного процесуального кодексу України 
регламентується лише два випадки ухвалення рішення, а 
саме: у разі скасування судових рішень і ухвалення нового 
або зміни рішення [2]. 

Всі  рішення  судів  ухвалюються  іменем  України  не-
гайно  після  закінчення  судового  розгляду.  Ст.  ст.  210  та 
215  Цивільного  процесуального  кодексу  України  регла-
ментовано  зміст  ухвал  та  рішень  суду,  в  той  же  час  ст. 
ст.  345–346 Цивільного процесуального  кодексу України 
уточнюють  зміст  рішень  та  ухвал  Вищого  спеціалізова-
ного  суду України  з  розгляду цивільних  і  кримінальних. 
Варто наголосити на тому, що відповідно до норм чинно-
го законодавства України, структуризація рішень  і ухвал 
суду касаційної інстанції не врегульована, проте врегульо-
вано вимоги щодо змісту ухвал та рішень суду касаційної 
інстанції, а саме: в ухвалі суду касаційної інстанції зазна-
чаються: час і місце її постановлення; найменування суду, 
прізвища та ініціали головуючого та суддів; найменуван-
ня  справи  та  імен  (найменувань)  осіб,  які  беруть  участь 
у  справі;  короткий  зміст  заявлених вимог; посилання на 
рішення суду першої та апеляційної інстанцій; узагальне-
ні доводи касаційної скарги; мотиви суду з посиланням на 
закон,  яким  він  керувався;  наслідки  розгляду  касаційної 
скарги,  які формулюються у резолютивній частині  із  за-
значенням висновку суду касаційної  інстанції, розподілу 
судових витрат, строку і порядку набрання ухвалою закон-
ної  сили  та  її  оскарження. У  разі  відхилення  касаційної 
скарги в ухвалі зазначаються мотиви її відхилення. У разі 
скасування судового рішення і направлення справи на но-



156

№ 4 2015
♦

вий розгляд, скасування ухвали, що перешкоджає подаль-
шому провадженню у справі, і передання справи для про-
довження розгляду в ухвалі суду касаційної інстанції має 
бути зазначено, які порушення права були допущені судом 
першої або апеляційної інстанції.

Таким чином, законодавцем передбачено зміст ухвали 
суду касаційної  інстанції,  а  саме  ті  відомості, що мають 
бути зазначені у змісті ухвали касаційного суду, проте, як 
доводить  практика,  ухвала  суду  касаційної  інстанції має 
носити  комплексний  характер  та  детально  зазначати  всі 
обставини розгляду справи та прийнятої ухвали.

За  таким самим принципом визначено  і  зміст рішен-
ня суду касаційної інстанції, відповідно до чого у рішенні 
суду  касаційної  інстанції  зазначаються:  час  і  місце  його 
ухвалення; найменування суду, прізвища та ініціали голо-
вуючого та суддів; найменування справи та імен (найме-
нувань)  осіб,  які  беруть  участь  у  справі;  короткий  зміст 
заявлених  вимог;  посилання  на  рішення  суду  першої  та 
апеляційної інстанцій, встановлені факти і визначені від-
повідно до них правовідносини; узагальнені доводи осо-
би, яка подала касаційну скаргу; мотиви, на підставі яких 
суд касаційної інстанції змінив або скасував судове рішен-
ня і ухвалив нове; чи були і ким порушені, не визнані або 
оспорені  права,  свободи  чи  інтереси,  за  захистом  яких 
мало  місце  звернення  до  суду;  назва,  стаття,  її  частина, 
абзац, пункт, підпункт закону, на підставі якого вирішено 
справу, а також процесуального закону, якими суд керував-
ся; висновок суду про скасування або зміну рішення, задо-
волення позову або відмову в позові повністю чи частково, 
вказівку щодо розподілу судових витрат, строку і порядку 
набрання рішенням законної сили та його оскарження.

12 лютого 2015 р. Законом України «Про забезпечення 
права  на  справедливий  суд» №  192-VIII  [3]  були  внесені 
зміни і доповнення до Цивільного процесуального кодексу 
України. Згідно з цими змінами, ч. 1 ст. 360-7 Цивільного 
процесуального кодексу України було викладено в новій ре-
дакції, в якій передбачено, що «висновок Верховного Суду 
України щодо застосування норми права, викладений у 
його постанові, прийнятій за результатами розгляду спра-
ви з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої 
статті 355 цього Кодексу, є обов’язковим для всіх суб’єктів 
владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності 
нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму 
права. Висновок щодо застосування норм права, викладе-
ний у постанові Верховного Суду України, має враховува-
тися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні 
таких норм права. Суд має право відступити від правової 
позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з 
одночасним наведенням відповідних мотивів» [2].

Таким  чином,  законодавець  поділив  рішення  Верхо-
вного Суду України на дві частини, а саме: висновок Вер-
ховного  Суду  України,  в  якому  обґрунтовується  позиція 
Верховного Суду України  та  підсумовується  те,  як  саме 
має застосовуватись норма (норми) права. Хоча слід зазна-
чити, що законодавець не надає правового визначення тер-
міну «висновок» та не розмежовує його з терміном «поста-
нова Верховного Суду України». На нашу думку, висновок 
є мотивувальною та резолютивною частинами постанови 
Верховного Суду України. В свою чергу, сама постанова – 
це поняття більш ширше, яке включає в себе висновок, а 
також  ті  положення,  які  індивідуалізують  саме  рішення 
Верховного Суду України по відношенню до конкретних 
суб’єктів та конкретних життєвих випадків. Такий підхід 
є цілком правильним, оскільки дозволяє в рішенні Верхо-
вного Суду України розмежувати нормативний та індиві-
дуальний елементи правового регулювання. Однак право-
ве  регулювання  відповідного  змісту  і  структури  Рішень 
Верховного Суду України варто було б удосконалити.

Окрім  того,  законодавець  встановлює  обов’язковий 
статус висновку Верховного Суду України щодо застосу-
вання норми права, викладеної у його постанові, не лише 

у випадку перегляду рішень суду (судів) касаційної інстан-
ції і що стосується питання неоднакового застосування су-
дом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм 
матеріального права, але і у випадку неоднакового засто-
сування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм 
процесуального права – при оскарженні судового рішен-
ня, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі 
або яке прийнято з порушенням правил підсудності,  або 
встановленої законом компетенції судів щодо розгляду ци-
вільних справ (п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України). Разом з 
тим слід звернути увагу і на те, що законодавець впрова-
джує відносну обов’язковість висновків Верховного Суду 
України, вказуючи на те, що суд (будь-якої інстанції) має 
право відступити від правової позиції, викладеної у висно-
вках Верховного Суду України, з одночасним наведенням 
відповідних мотивів. Самі мотиви мають бути зазначені у 
самому рішенні суду. Скасовано також і обов’язок, згідно 
з яким суди зобов’язані привести свою судову практику у 
відповідність із рішенням Верховного Суду України.

Відповідно до ст. 213 Цивільного процесуального кодек-
су,  рішення  суду  повинно  бути  законним  і  обґрунтованим. 
Поняття «законність рішення» та «обґрунтованість рішення» 
тісно пов’язані між собою, а відмінності між ними досить 
умовні. У широкому розумінні будь-яке необґрунтоване рі-
шення не може бути визнано законним. Як роз’яснено у абз. 
2 п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 
грудня 2009 р. № 14 «Про судове рішення у цивільній спра-
ві», «рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі ви-
моги цивільного судочинства відповідно до статті 2 ЦПК, 
вирішив справу згідно з нормами матеріального права, що 
підлягають застосуванню до даних правовідносин відповід-
но до статті 8 ЦПК, а також правильно витлумачив ці нор-
ми. Якщо спірні правовідносини не врегульовані законом, суд 
застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини 
(аналогія закону), а за відсутності такого – суд виходить із 
загальних засад законодавства (аналогія права)» [4]. 

Обґрунтованим  визнається  рішення,  в  якому  повно 
відображені  обставини,  що  мають  значення  для  даної 
справи, висновки суду про встановлені обставини і право-
ві наслідки є вичерпними, відповідають дійсності й під-
тверджуються  достовірними  доказами,  дослідженими  в 
судовому засіданні [5, с. 29; 6, с. 82]. В радянський період 
домінувала позиція щодо необхідності прискорення роз-
гляду справ, тому практика доводила про те, що «засади 
процесуальної економії та збереження робочого часу учас-
ників процесу вимагали в більшості випадків касаційного 
розгляду справ приймати нові рішення,  тим самим вирі-
шуючи спір, перевіряючи законність і обґрунтованість су-
дового рішення та створення усталеної судової практики» 
[7, с. 128; 8, с. 6]. Проте такий підхід є застарілим і таким, 
що не відповідає засадам розмежування повноважень су-
дів різних інстанцій. 

В той же час варто наголосити і на окремих недоліках 
правового регулювання статусу рішень Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ та рішень Верховного Суду України в цивільно-
му судочинстві, а саме:

1) встановлюючи структуру рішень Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ та рішень Верховного Суду України в цивіль-
ному судочинстві, законодавством не встановлено правові 
наслідки порушення (недотримання) цих вимог;

2)  законодавством  України  не  передбачено  порядок 
складання проектів рішень Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ та рі-
шень Верховного Суду України в цивільному судочинстві;

3) варто наголосити на не зовсім логічному характері 
ст. 347 Цивільного процесуального кодексу України, згід-
но з якої про прийняте рішення (ухвалу) суд касаційної ін-
станції у судовому засіданні оголошує особам, які беруть 
участь у справі [2]. Хоча у цій нормі йдеться про судове 
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засідання і осіб, які беруть участь у справі, але дана нор-
ма не відповідає загальному правилу, згідно з яким справа 
розглядається колегією у складі п’яти суддів без повідо-
млення осіб, які беруть участь у справі (ч. 1 ст. 333 ЦПК 
України). Якщо особи, причому абсолютно всі, що беруть 
участь у справі, були викликані для дачі пояснень по спра-
ві і в цей же час буде прийняте рішення (ухвала), тоді ціл-
ком  логічним  є  оголошення  особам,  які  беруть  участь  у 
справі, рішення чи ухвали;

4)  правове  регулювання  статусу  рішень  Верховного 
Суду України, прийнятим за результатами перегляду судо-

вих рішень так само викликає досить серйозні зауважен-
ня, а саме: нечітка визначеність та необґрунтована обме-
женість кола суб’єктів, для яких рішення Верховного Суду 
України мають обов’язковий характер тощо. 

Висновки. Таким чином, можливо наголосити на тому, 
що правове регулювання статусу рішень Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них прав та статусу рішень Верховного Суду України на 
сьогодні потребує суттєвого оновлення та вдосконалення 
шляхом внесення відповідних змін до чинного законодав-
ства України.
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Відповідно до положень технічних регламентів введення в обіг та/або в експлуатацію медичних виробів дозволяється тільки у разі, 
коли вони повністю відповідають вимогам цих документів, за умови належного постачання, встановлення, технічного обслуговування та 
застосування їх за призначенням. Разом з тим наразі у державі відсутнє повноцінне нормативно-правове підґрунтя для забезпечення 
функціонування європейських правил введення в обіг медичних виробів. У статті розглянуто ті прогалини, які на сьогоднішній день іс-
нують у правовому регулювання процедури оцінки відповідності, та запропоноване власне бачення щодо їх вирішення.

Ключові слова: медичні вироби, технічні регламенти, проблеми правозастосування, якість, оцінка відповідності.

В соответствии с положеннями технических регламентов введение в оборот и/либо в эксплуатацию медицинских изделий разреша-
ется только в случае, если они полностью соответствуют требованиям этих документов. Вместе с тем на сегодняшний день в государ-
стве отсутствует полноценная нормативно-правовая база для обеспечения функционирования европейских правил введения в оборот 
медицинских изделий. В статье рассмотрены те недостатки, которые на сегодняшний день существуют в правовом регулировании про-
цедуры оценки соответствия, и предложено собственное видение решения обозначенных проблем.

Ключевые слова: медицинские изделия, технические регламенты, проблемы правоприменения, качество, оценка соответствия.

Under the provisions of technical regulations put into circulation and / or operation of medical devices permitted only if they meet the require-
ments these documents, provided adequate supply, installation, maintenance and using them for other purposes. However, in case the state is 
no full regulatory basis for the functioning of European rules placing on the market of medical devices. The article describes those gaps which 
currently exist in the legal regulation and conformity assessment procedures proposed his own vision for their solution.

Key words: medicinal products, technical regulations, problems of enforcement, quality, conformity assessment.

РОЗДІЛ 4.
ГОСПОДАРСьКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСьКО-ПРОЦЕСУАЛьНЕ ПРАВО

Вступ. Наразі найбільш актуальним для суб’єктів, що 
здійснюють  виробництво  та  торгівлю  медичними  виро-
бами,  залишається  питання  щодо  запровадження  вимог 
нових  технічних  регламентів  щодо  медичних  виробів. 
01.05.2014 набули чинності такі постанови КМУ, в основу 
яких покладено відповідні директиви:

– від 02.10.2013 року № 753 «Про затвердження Тех-
нічного регламенту щодо медичних виробів» – Директива 
№ 93/42/ЕЕС від 14.06.1993 року;

– від 02.10.2013 року № 754 «Про затвердження Тех-
нічного регламенту щодо медичних виробів для діагнос-
тики in vitro» – Директива № 98/79/ЕС від 27.10.1998 року;

– від 02.10.2013 року № 755 «Про затвердження Тех-
нічного регламенту щодо активних медичних виробів, які 
імплантують» – Директива № 90/385/ЕЕС від 20.06.1990 
року.

Постановою  КМУ  №  215  від  01.07.2014  року  були 
внесені  зміни  в  текст  Технічних  регламентів,  а  саме  – 
їх  обов’язкове  виконання  перенесено  на  один  рік,  до 
01.07.2015 року.

Крім  того,  27.05.2014  року  КМУ  ухвалив  постанову 
«Про  внесення  змін  до  деяких  постанов  КМУ»,  яка  пе-
редбачає встановлення перехідного періоду від процеду-
ри державної реєстрації медичних виробів до процедури 
оцінки відповідності тривалістю у 2 роки.

Відтак, документом вносяться зміни до постанов КМУ:
– від 02.10.2013 року № 753 «Про затвердження Тех-

нічного регламенту щодо медичних виробів»;

– від 02.10.2013 року № 754 «Про затвердження Тех-
нічного регламенту щодо медичних виробів для діагнос-
тики in vitro»;

– від 02.10.2013 року № 755 «Про затвердження Тех-
нічного регламенту щодо активних медичних виробів, які 
імплантують».

Ухваленими змінами передбачено встановити, що дія 
технічних  регламентів  не  поширюється  на  медичні  ви-
роби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Дер-
жавного реєстру медичної техніки та виробів медичного 
призначення  і  дозволені  для  застосування  на  території 
України і введення в обіг та/або експлуатацію без прохо-
дження процедур оцінки відповідності та маркування на-
ціональним знаком відповідності:

– до 01.07.2016 року – для медичних виробів, строк дії 
свідоцтва про державну реєстрацію яких необмежений чи 
закінчується після 01.07.2016 року;

–  до  закінчення  строку  дії  свідоцтва  про  державну 
реєстрацію  –  для  медичних  виробів,  строк  дії  свідоцтва 
про державну реєстрацію яких закінчується до 01.07.2016 
року.

Такі  медичні  вироби  дозволяються  для  реалізації  і 
застосування  на  території  України  до  закінчення  стро-
ку  їхньої придатності  без проходження процедур оцінки 
відповідності та маркування національним знаком відпо-
відності. Тобто до 01.07.2016 року дозволяється обіг тих 
медичних виробів, які пройшли процедуру державної ре-
єстрації, що проводиться  відповідно до постанови КМУ 
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від 09.11.2004 року № 1497 «Про затвердження Порядку 
державної реєстрації медичної техніки та виробів медич-
ного призначення». Відповідно до постанови КМУ № 753 
з 01.07.2014 року постанова КМУ № 1497 втратила чин-
ність. Це означає, що з 01.07.2014 року скасовується про-
цедура державної реєстрації медичних виробів [1].

Втім,  незважаючи  на  прийняття  постанови  КМУ  
№  181,  залишається  ще  декілька  нюансів,  які  можуть 
ускладнити проходження процедури оцінки відповідності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогод-
ні у працях науковців зазначене питання не розглядалося.

Постановка завдання. Завдання статті полягає в тому, 
щоб розглянути існуючі проблеми правозастосування но-
вої  процедури  проходження  оцінки  відповідності  та  за-
пропонувати  власне  бачення  щодо  можливих  шляхів  їх 
вирішення.

По-перше, фактична та юридична відсутність Реєстру 
осіб,  відповідальних  за  введення  медичних  виробів,  ак-
тивних медичних виробів, які  імплантують, та медичних 
виробів  для  діагностики  in  vitro  в  обіг  [2].  Відповідний 
проект документа, який ініціювався Державною службою 
України з лікарських засобів (далі – Держлікслужба Укра-
їни)  та Міністерством  охорони  здоров’я України  (далі  – 
МОЗ),  не  був підтриманий Міністерством юстиції Укра-
їни, і на сьогодні фактично такого реєстру просто немає. 
У  зв’язку  із  цим  виникає  питання,  якщо  буде  відмінено 
процедуру  державної  реєстрації,  а  тим  самим перестане 
існувати і Державний реєстр медичної техніки та виробів 
медичного призначення, то як можна буде вводити в обіг 
медичні вироби, якщо не затверджено перелік дозволених 
до застосування в Україні медичних виробів? Відсутність 
цього реєстру також призведе до проблем з ввезенням на 
митну  територію  та  обкладення ПДВ  таких  виробів  [3]. 
Крім того, це значно вплине на здатність Держлікслужби 
України  здійснювати  контроль  за  медичними  виробами, 
що були введені в обіг уже за новими правилами.

По-друге, наразі відсутні у достатній кількості націо-
нальні стандарти щодо медичних виробів, на відповідність 
яким має бути здійснена перевірка при проходженні про-
цедури  оцінки  відповідності.  Так,  на  думку П. Харчика, 
президента Асоціації операторів ринку медичних виробів, 
для того щоб ринок медичних виробів ефективно працю-
вав, варто затвердити 276 стандартів, але таких стандартів 
затверджено тільки 51 [3].

По-третє, до теперішнього часу відсутнє нормативно-
правове підґрунтя визнання чинних документів  з  оцінки 
відповідності, виданих уповноваженими органами Євро-
пейського  Союзу  згідно  з  європейськими  директивами. 
Зазначена прогалина зводить нанівець саму євро інтегра-
ційну ідею процедур оцінки відповідності та її дерегуля-
тивний вплив, адже європейські суб’єкти господарювання, 
що вже пройшли процедуру оцінки відповідності в одній 
з країн-членів Європейського Союзу та мають відповідні 
документи зобов’язані знову проходити таку процедуру в 
Україні, строки проходження та вартість якої, до речі, чіт-
ко не визначені. Така ситуація є не логічною, адже якщо 
ми  декларуємо,  що  наші  стандарти  якості  відповідають 
аналогічним європейським, то навіщо ж тоді примушуємо 

іноземних суб’єктів господарювання двічі проходити про-
цедуру оцінки відповідності одним і тим же стандартам? 
Вочевидь, виробники відмовляться від своєї частки ринку 
в Україні на користь інших країн, якщо вважатимуть не-
рентабельним постачання певної продукції. Такі випадки 
уже існують. Найбільше постраждає пересічний громадя-
нин, який потребуватиме, наприклад, оперативного втру-
чання. Придбати необхідний медичний виріб на території 
України буде неможливо [4].

По-четверте, відсутність органу державного ринково-
го нагляду виконання вимог технічних регламентів щодо 
медичних  виробів.  Так,  10.09.2014  Кабінетом  Міністрів 
України  було  прийнято  Постанову №  442  «Про  оптимі-
зацію  системи  центральних  органів  виконавчої  влади». 
Цією постановою серед іншого передбачено шляхом реор-
ганізації об’єднати Держлікслужбу України та Державну 
службу України  з  контролю  за  наркотиками  в  один  дер-
жавний  орган  –  Державну  службу України  з  лікарських 
засобів та контролю за наркотиками. Втім, новостворена 
служба  отримає  можливість  забезпечувати  здійснення 
нею повноважень та виконання функцій органу виконав-
чої  влади,  що  припиняється,  лише  після  видачі  Урядом 
відповідного  акта. Такий акт  видається після  здійснення 
заходів,  пов’язаних  із  державною  реєстрацією  новоут-
вореного  органу  виконавчої  влади  як  юридичної  особи 
публічного  права,  затвердженням  положення  про  нього, 
структури  та штатного розпису його  апарату,  кошторису 
та заповненням 30% вакансій.

На сьогодні відомості про Державну службу України 
з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Єди-
ному  державному  реєстрі  юридичних  осіб  та  фізичних 
осіб – підприємців відсутні. Натомість у відомостях про 
Держлікслужбу України  зазначено, що  з 06.07.2015 вона 
перебуває у стані ліквідації [5]. Тому з об’єктивних при-
чин  зрозуміло, що ринковий нагляд  за медичними виро-
бами, введеними в обіг згідно з новими технічними регла-
ментами, здійснюватися не буде.

Висновки. Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що 
окреслені проблеми є нагальними та потребують першо-
чергової уваги та вирішення. Зокрема, вважаємо, що у ко-
роткостроковому періоді необхідно: 1) затвердити реєстр 
осіб відповідальних за введення медичних виробів в обіг; 
2)  на  законодавчому  рівні  визнати  європейські  сертифі-
кати,  якими  підтверджується  якість  медичних  виробів, 
які  пройшли  відповідну  процедуру  оцінки  відповідності 
в одній із держав – членів Європейського Союзу; 3) при-
скорити  процедуру  прийняття  національних  стандартів; 
4) призначити орган, який тимчасово на період реоргані-
зації  Державної  служби України  з  лікарських  засобів  та 
контролю  за  наркотиками  буде  здійснювати  контроль  за 
медичними  виробами,  які  буди  введені  в  обіг  за  новою 
процедурою.

Адже при усіх перевагах нової моделі технічного регу-
лювання ринку медичних виробів, заснованих на євроін-
теграційному підході,  зазначені прогалини можуть стати 
реальними  перепонами  на  шляху  підвищення  рівня  до-
ступності медичних виробів та забезпечення стабільного 
функціонування та розвитку цього ринку.
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Стаття присвячена дослідженню поняття господарської діяльності на залізничному транспорті. Виявлено, що діяльність, яка здій-
снюється на залізничному транспорті, має ознаки господарської та одночасно господарської некомерційної діяльності, що викликає певні 
протиріччя. Запропоновано здійснити коригування наявного у цій сфері законодавства. Також надається визначення поняття господар-
ської діяльності на залізничному транспорті.

Ключові слова: господарська діяльність, поняття, залізничний транспорт, залізниця, некомерційна господарська діяльність.

Статья посвящена исследованию понятия хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте. Выявлено, что деятель-
ность, которая осуществляется на железнодорожном транспорте, имеет признаки хозяйственной и одновременно хозяйственной не-
коммерческой деятельности, что вызывает определенные противоречия. Предложено осуществить корректировку имеющегося в этой 
сфере законодательства. Также дается определение понятия хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, понятие, железнодорожный транспорт, железная дорога, некоммерческая хозяй-
ственная деятельность.

The article is devoted to the study of the concept of economic activity in railway transport. It is revealed that the activity conducted on the 
railway transport has the signs of economic and at the same time non-profit economic activity that causes some controversy. Proposed to adjust 
the existing legislation. Also given the definition of economic activity in railway transport.

Key words: economic activity, concept, rail transport, railway, non-profit economic activity.

Постановка проблеми. Здійснення  суб’єктами  госпо-
дарської  діяльності  ставить  на  меті  отримання  певних  со-
ціальних та економічних результатів. Соціально-економічна 
складова цього процесу залежить від сфери господарських 
відносин та виду здійснюваної діяльності – комерційної чи 
некомерційної  господарської  діяльності.  Господарська  ді-
яльність, що здійснюється на залізничному транспорті, має 
свою специфіку в силу його особливого місця у транспорт-
ній системі та соціально-економічної ролі, яку він відіграє у 
країні та суспільстві. З одного боку, діяльність яка здійсню-
ється на залізничному транспорті має ознаки комерційної, а з 
іншого – некомерційної якщо мова йде про перевезення, від 
яких залізниця не отримує прибутку, а лише законодавчо га-
рантовану можливість відшкодування збитків від такої діяль-
ності. Але така збиткова діяльність не завжди фінансується з 
боку відповідних бюджетів і тому здійснюється за рахунок 
прибутку,  отриманого  залізницями  на  інших  напрямах  ді-
яльності. Це, у свою чергу, зумовлює певні протиріччя в ді-
яльності залізничного транспорту, оскільки законодавством 
не  встановлено, що підприємства  залізничного  транспорту 
здійснюють господарську некомерційну діяльність.

Стан дослідження.  Поняття  господарської  діяльнос-
ті  як  однієї  із  базових  категорій  господарського  права 
доволі  ретельно  досліджено  в  науковій  та  науково-прак-
тичній літературі. Серед таких досліджень варто виділи-
ти роботи О.А. Беляневич, О.М. Вінник, Д.В. Задихайло,  
Г.Л.  Знаменського,  В.К. Мамутова, О.П. Подцерковного, 
В.С. Щербини та ін. [1-5].

Окремі питання господарської діяльності на залізнич-
ному  транспорті  досліджувались  як  вітчизняними,  так  і 
зарубіжними вченими: І.В. Булгаковою, М.І. Брагинським, 
В.В.  Вітрянським,  В.А.  Єгіазаровим,  О.В.  Клепіковою, 
М.К. Олександровим-Дольником, М.Л. Шелухіним та  ін. 
Але поняттю господарської діяльності не було приділено 
достатньо уваги.

Крім того, базовий закон, а саме ЗУ «Про залізничний 
транспорт»  не  дає  визначення  поняття  господарської  ді-
яльності на залізничному транспорті, а законодавство, яке 
містить  визначення  поняття  «господарська  діяльність», 

не завжди може бути застосоване для характеристики ді-
яльності, здійснюваної саме на залізничному транспорті. 
Отже, поняття господарської діяльності на  залізничному 
транспорті потребує окремого дослідження в силу окрес-
лених причин.

Постановка завдання. Мета  статті  полягає  у  визна-
ченні  поняття  господарської  діяльності  на  залізничному 
транспорті.

Виклад основного матеріалу. Характеризуючи госпо-
дарську  діяльність  на  залізничному  транспорті,  зазначи-
мо, що  саме ми розуміємо під «господарською діяльніс-
тю» та «залізничним транспортом».

Поняття  господарської  діяльності має  суттєву наукову 
проробку та  знайшло своє відображення в різних  законо-
давчих актах. Підвищена увага до цієї дефініції пов’язана 
з  тим,  що  вона  є  центральною  в  господарському  праві, 
оскільки є його безпосереднім предметом, а побудова гос-
подарського законодавства, власне, і здійснюється з метою 
належного забезпечення ведення господарської діяльності.

Вперше згадка такої категорії, як «господарська діяль-
ність» на законодавчому рівні відбувається у Законі УРСР 
«Про  економічну  самостійність  УРСР»  від  03.08.1990. 
Проте у цьому законі не знайшло своє відображення, що 
розумілося під цим поняттям. Його  визначання було на-
дане в Законі України «Про  зовнішньоекономічну діяль-
ність»,  згідно  з  яким  господарська  діяльність  –  це  будь-
яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов’язана з 
виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних 
благ, що виступають у формі товару.

В  Законі  України  «Про  господарську  діяльність  у 
Збройних Силах України» визначається, що господарська 
діяльність у Збройних Силах України – це специфічна ді-
яльність військових частин, закладів, установ та організа-
цій Збройних Сил України, яка пов’язана із забезпеченням 
їхньої повсякденної життєдіяльності і яка передбачає ве-
дення  підсобного  господарства,  виробництво  продукції, 
виконання робіт і надання послуг, передачу в оренду рухо-
мого та нерухомого військового майна в межах і порядку, 
визначених Законом.



161

Порівняльно-аналітичне право
♦

Згідно зі ст. 3 ГК України під господарською діяльністю 
розуміється  діяльність  суб’єктів  господарювання  у  сфері 
суспільного  виробництва,  спрямована на  виготовлення  та 
реалізацію продукції,  виконання робіт чи надання послуг 
вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Містить  визначення  поняття  «господарська  діяль-
ність»  і Податковий кодекс України – це діяльність осо-
би, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або 
реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, 
спрямована  на  отримання  доходу  і  проводиться  такою 
особою самостійно та/або через свої відокремлені підроз-
діли, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь 
першої особи,  зокрема  за договорами комісії,  доручення 
та агентськими договорами.

Отже, у законодавстві не існує єдиного визначення по-
няття  господарської  діяльності.  Два  із  наведених  визна-
чень застосовуються при регулюванні специфічних відно-
син, що виникають із зовнішньоекономічної діяльності та 
діяльності Збройних Сил. Визначення, наведене у Подат-
ковому  Кодексі  України,  передбачає,  що  така  діяльність 
особи спрямована на отримання доходу. Але діяльність на 
залізничному транспорті не  завжди спрямована на отри-
мання доходу, а іноді така діяльність є відверто збитковою 
в силу тих чи інших причин.

Щодо  визначення,  наведеного  у  «профільному»  ко-
дексі, то, на думку О.В. Бринцева, воно є недосконалим у 
силу того, що в ньому визначення предмету дається через 
суб’єкт  –  визначення  діяльності  через  особу,  котра  здій-
снює цю діяльність [6].

Таке становище із законодавчим розмаїттям щодо ви-
значення поняття «господарська діяльність» створює пев-
ні проблеми при застосуванні Законів України «Про заса-
ди державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності»  та  «Про  основні  засади  державного  нагляду 
(контролю)  у  сфері  господарської  діяльності»,  оскільки 
вони не містять визначення цього поняття і в той же час 
покликані  регулювати  суспільні  відносини,  що  безпосе-
редньо пов’язані з такою діяльністю.

Немає  єдиного  погляду  на  визначення  господарської 
діяльності  і  в  доктрині.  Так,  колектив  авторів  на  чолі  з 
Д.В. Задихайло пропонує дати таке доктринальне визна-
чення господарської діяльності: господарська діяльність – 
це  така  суспільно  корисна  діяльність  суб’єктів  господа-
рювання  щодо  виробництва  продукції,  виконання  робіт, 
надання послуг з метою їх реалізації за плату (як товару), 
що ґрунтується на поєднанні приватних і публічних інтер-
есів і здійснюється професійно [2, с. 21].

Інший колектив науковців пропонує визначати госпо-
дарську діяльність як діяльність, яка пов’язана  із вироб-
ництвом  та  реалізацією  продукції,  виконанням  робіт  та 
наданням послуг, а також із забезпеченням їх виробників 
необхідними ресурсами [7, с. 9].

Узагальнюючи наведені погляди та визначення, нада-
ні в окремих нормативно-правових актах, визначимо, що 
найбільш повно розкрити поняття господарської діяльнос-
ті з урахуванням мети дослідження можна через суб’єкт, 
об’єкт та зміст, за якими і доцільно здійснити аналіз.

Ознакою  будь-якої  діяльності  на  залізничному  тран-
спорті є діяльність певних учасників господарських відно-
син у цій сфері. Така діяльність може виступати в різних 
формах: нормативне забезпечення та регламентування ді-
яльності; здійснення контролю за діяльністю, управління 
діяльністю; поставка товарів, робіт, послуг та ін. Проте не 
кожна із окреслених видів діяльності буде господарською 
в силу того, що вона здійснюється різним колом суб’єктів 
та має різну мету її здійснення. З цього випливає, що гос-
подарською діяльністю на  залізничному  транспорті  буде 
лише  діяльність,  яка  здійснюється  певними  суб’єктами. 
До  таких  суб’єктів  не  можна  відносити  усіх  учасників 
господарських відносин, а тільки – суб’єктів господарю-
вання.

Об’єктом  господарської  діяльності  на  залізничному 
транспорті буде сфера здійснення такої діяльності. Отже, 
наступною ознакою господарської діяльності варто виді-
лити сферу  її  здійснення. Сферою здійснення діяльності 
залізничного  транспорту  є  транспортне  обслуговування 
народного господарства та населення. Це випливає зі зміс-
ту ст. 2 Закону України «Про залізничний транспорт», а та-
кож з урахуванням місця цього виду транспорту у народ-
ногосподарському комплексі та соціальній сфері держави.

Зміст господарської діяльності на залізничному тран-
спорті буде складати те, заради чого вона, власне, і здій-
снюється. Така діяльність здійснюється з метою поставки 
продукції, робіт та послуг, які у свою чергу мають визна-
чну вартість та ціну.

О.Б.  Андреєва,  характеризуючи  господарську  діяль-
ність,  пропонує  додатково  виділяти  такі  ознаки,  як  про-
фесійні засади її здійснення та поєднання в ній приватних 
інтересів виробника і публічних інтересів (держави, сус-
пільства, значних прошарків населення тощо) [8, с. 6].

Погоджуючись  в  цілому  з  наведеними  ознаками,  за-
значимо,  що  при  здійсненні  діяльності  на  залізничному 
транспорті професійні засади набувають однієї з кваліфі-
куючих ознак для допуску до певних видів діяльності. По-
перше, в  силу того, що залізничний транспорт являє со-
бою єдиний виробничо-технологічний комплекс із своєю 
специфікою функціонування. По-друге, серед умов отри-
мання  ліцензії  на  провадження  господарської  діяльності 
щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпеч-
них вантажів, багажу залізничним транспортом одним із 
основних критеріїв є наявність у персоналу відповідного 
стажу роботи та професійної освіти.

Що ж до поєднання приватних та публічних інтересів, 
то  діяльність  залізничного  транспорту  в  цьому  питанні 
має  найбільш  яскраво  виражений  характер,  лише  з  тією 
обмовкою, що таке поєднання не завжди має позитивний 
ефект для кожного зі згаданих інтересів. Так, серед видів 
діяльності  які  здійснюються  залізничним  транспортом  є 
пасажирські  перевезення.  За  інформацією  Укрзалізниці, 
збитки від такої діяльності тільки за перший квартал 2015 
року склали 2,4 млрд грн [9]. Відповідно до ст. 9 Закону 
України  «Про  залізничний  транспорт»  збитки  від  здій-
снення пільгових перевезень відшкодовуються залізницям 
за  рахунок  державного  або  місцевих  бюджетів  залежно 
від того, яким органом прийнято рішення щодо введення 
відповідних  пільг.  Але  розмір  такого  відшкодування  пе-
ребуває у межах 10% від необхідного  [9-10]. Вимивання 
коштів призводить до того, що не здійснюються закупівля 
нових поїздів, підвищення рівня сервісу та комфорту.

Такий стан речей зумовлює не тільки відсутність сер-
вісу та якісних послуг, а і взагалі призводить до зменшен-
ня кількості маршрутів, скорочення кількості  зайнятих у 
цій  галузі,  зростання вартості проїзду для  інших катего-
рій. Варто  зауважити, що діяльність,  від  здійснення якої 
суб’єкт не отримує прибуток внаслідок підприємницького 
ризику чи форс-мажору, є звичайним явищем. Але якщо, 
здійснюючи господарську діяльність, суб’єкт заздалегідь 
знає, що він не отримає прибутку, то у розумінні чинного 
законодавства  він  здійснює  некомерційну  господарську 
діяльність. Такий вид діяльності передбачений ч. 2  ст. 3 
ГК України та регламентований ст. ст. 52-54 цього ж ко-
дексу. З аналізу цих статей вбачається, що некомерційне 
господарювання – це самостійна систематична господар-
ська діяльність, здійснювана суб’єктами господарювання, 
направлена на досягнення економічних, соціальних та ін-
ших результатів без мети одержання прибутку. Некомер-
ційна  господарська  діяльність  здійснюється  суб’єктами, 
яким  здійснення  господарської  діяльності  у  формі  під-
приємництва заборонено законом. Серед таких суб’єктів, 
наприклад,  органи  державної  влади  і  органи  місцевого 
самоврядування, Збройні Сили України, політичні партії, 
громадські об’єднання і добродійні організації.
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Проте чинне  законодавство, по-перше, не  забороняє 
підприємствам  залізничного  транспорту  здійснювати 
господарську  діяльність,  а  по-друге,  не  передбачає, що 
ці підприємства можуть здійснювати некомерційну гос-
подарську діяльність. Отже, маючи всі ознаки здійснен-
ня  некомерційної  господарської  діяльності,  залізнич-
ний транспорт не має достатніх правових підстав для її 
здійснення. Та обставина, що держава не  здійснює від-
шкодування перевізнику  завдані  збитки внаслідок своєї 
політки,  не  є  ані  підприємницьким  ризиком,  ані  форс-
мажором.

На нашу думку, до наявної ситуації призводить реалі-
зація державою в сфері залізничного транспорту різних 
функцій, які знаходяться у конфлікті між собою. Так, ре-
алізуючи функцію власника,  держава має на меті  отри-
мання прибутку. У той же час за допомогою залізнично-
го  транспорту  держава  реалізовує  соціальну  функцію, 
здійснюючи перевезення  пільгових  категорій  громадян. 
Також  держава  здійснює  регуляторну  функцію  через 
встановлення занижених тарифів на перевезення. Схожі 
ситуації  склалися  на  ринку  автомобільних  перевезень, 
в  енергетичному  та  комунальному  секторах  –  надаючи 
право  пільгового  або  безкоштовного  користування  по-
слугами цих сфер окремим категоріям громадян, держава 
не здійснює належного відшкодування суб’єктам госпо-
дарювання завданих збитків своєю діяльністю. Це зумов-
лює проведення кардинальних та невідкладних реформ в 
окреслених питаннях.

За рекомендаціями ЄБРР, існує потреба у чіткому роз-
ділі  різних функцій  держави. При  цьому  уряд  повинен 
дисципліновано  вносити  оплату  за  здійснення  соціаль-
ної функції  за  допомогою  окремого механізму  соціаль-
них зобов’язань [11]. Якщо ж уряд не може виконувати 
соціальні  функції,  то  він  не  має  робити  це  за  рахунок 
суб’єктів  господарювання,  адже  це  призводить  до  дис-
кримінації  суб’єктів  господарювання  шляхом  завдання 
їм прямої шкоди та завдання опосередкованої шкоди ін-
шим суб’єктам господарювання, створюючи передумови 
недобросовісної конкуренції на ринках в цілому. Не вирі-
шить питання й одночасне окреслення суб’єктам госпо-
дарювання підприємницької та непідприємницької мети, 
адже вони мають різні режими оподаткування.

Таким  чином,  діяльність, що  здійснюється  на  заліз-
ничному транспорті, є лише господарською та має пев-
ні  ознаки,  серед  яких  ми  виділили  такі:  здійснюється 
суб’єктами  господарювання  на  професійних  засадах  із 
поєднанням приватних  та  публічних  інтересів.  Така  ді-
яльність  спрямована  на  транспортне  обслуговування 
народного господарства та населення з метою поставки 
продукції, робіт, послуг, які мають визначну вартість та 
ціну.

Щодо  визначення  поняття  залізничного  транспорту, 
то, відповідно до ст. 1 Закону України «Про залізничний 
транспорт», це виробничо-технологічний комплекс орга-
нізацій і підприємств залізничного транспорту загально-
го  користування,  призначений  для  забезпечення  потреб 
суспільного  виробництва  і  населення  країни  у  переве-
зеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та 
надання  інших  транспортних  послуг  усім  споживачам 
без обмежень за ознаками форми власності та видів ді-
яльності тощо.

У  наведеній  дефініції  має  місце  логічна  помилка, 
адже  під  залізничним  транспортом  розуміються  «комп-
лекс  організацій  і  підприємств  залізничного  транспор-
ту».  У  профільній  літературі  такий  вид  помилок  має 
назву «порочне коло»  [12,  с.  51]. Відповідно, поняття  з 
логічними помилками не може бути ефективним засобом 
для теоретичного та практичного застосування.

Варто зазначити, що у розвиток Закону України «Про 
залізничний  транспорт»  прийнято  Закон  України  «Про 
особливості утворення публічного акціонерного товари-

ства залізничного транспорту загального користування», 
ст. 1 якого визначає, що підприємства залізничного тран-
спорту загального користування – це залізниці та держав-
ні підприємства, а установи та організації  залізничного 
транспорту загального користування – це заклади охоро-
ни  здоров’я,  навчальні  заклади, що  належать  до  сфери 
управління  центрального  органу  виконавчої  влади,  що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері транспорту, а також вищі навчальні заклади I рівня 
акредитації, які здійснюють підготовку фахівців для за-
лізничного транспорту.

Вільна енциклопедія надає таке визначення залізнич-
ного транспорту: це вид транспорту, що здійснює пере-
везення пасажирів та вантажів у колісних екіпажах, що 
рухаються  залізничною  колією.  При  цьому  головними 
складовими  залізничного  транспорту  виділено:  матері-
альна  (власне  залізниця)  та  експлуатаційна. Матеріаль-
на, у свою чергу, ділиться на інфраструктуру: залізнична 
колія  і штучні споруди  (мости, тунелі, вокзали, станції, 
депо), пристрої сигналізації, централізації і блокування, 
контактна  мережа  (прилади  електропостачання,  тягові 
підстанції); рухомий склад: тяговий (локомотиви) і не тя-
говий (вагони) – вантажні і пасажирські. Експлуатаційна 
поділяється  на:  технічну  експлуатацію  –  диспетчерське 
керування,  розробку  оптимальних  прийомів  керування 
процесом  перевезень;  комерційну  експлуатацію  –  від-
носини  з  вантажовідправниками/вантажоодержувачами/
вантажовласниками і пасажирами [13].

Центральне  місце  серед  підприємств  залізничного 
транспорту загального користування та установ  і органі-
зацій  залізничного  транспорту  загального  користування 
належить залізницям. Це випливає зі ст. 1 Статуту Заліз-
ниць України,  а  також з огляду на те, що саме залізниці 
здійснюють перевезення у внутрішньому і міжнародному 
сполученнях та надання більшості транспортних послуг.

На нашу думку, для впорядкування дефініції, що ви-
значає поняття залізничного транспорту, наведеної у За-
коні  України  «Про  залізничний  транспорт»,  необхідно 
виключити  словосполучення  «залізничного  транспорту 
загального користування», а після слова «перевезеннях» 
додати  слово  «залізницями»  з  отриманням  такої  кон-
струкції: виробничо-технологічний комплекс організацій 
і підприємств, призначений для забезпечення потреб сус-
пільного виробництва і населення країни у перевезеннях 
залізницями у внутрішньому і міжнародному сполучен-
нях та надання інших транспортних послуг усім спожи-
вачам без обмежень за ознаками форми власності та ви-
дів діяльності тощо.

Висновки. Отже,  з  огляду  на  проведене  досліджен-
ня категорій «господарська діяльність» та «залізничний 
транспорт», відзначимо особливості її здійснення в тому, 
що, з одного боку, діяльність на залізничному транспорті 
здійснюється не завжди з метою отримання прибутку, а з 
іншого – здійснення некомерційної господарської діяль-
ності на залізничному транспорті законодавчо не врегу-
льоване. Крім  законодавчого,  відсутнє  також фінансове 
підґрунтя здійснення такої діяльності, адже залізничний 
транспорт  не  отримує  належне  відшкодування  за  збит-
кову діяльність,  яку він  здійснює  з огляду на державну 
політику в цій сфері. Цей стан речей потребує перебудо-
ви  законодавства  та  коригування  державної  політики  у 
сфері залізничного транспорту.

Поняття  господарської  діяльності  на  залізничному 
транспорті можна визначити таким чином: це комплекс 
заходів, здійснюваний суб’єктами господарювання з по-
ставки продукції, робіт та послуг, з визначеною вартістю 
і ціною, які спрямовані на транспортне обслуговування 
залізницями народного господарства і населення.

Перспективи  подальших  наукових  розробок  поляга-
ють у обґрунтуванні нової державної політики у дослі-
джуваній сфері.
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ПРАВОВІ ЗАСАДи ПІДТРиМКи МАЛОГО ТА СЕРЕДНьОГО ПІДПРиЄМНиЦТВА,  
ПЕРЕМІЩЕНОГО ІЗ ТиМЧАСОВО ОКУПОВАНих ТЕРиТОРІЙ

LEgAL BASES Of SuPPOrT Of ThE SMALL ANd MEdIuM BuSINESS MOVEd frOM  
TEMPOrArILy OCCuPIEd TErrITOrIES

Новікова В.С.,
кандидат юридичних наук, науковий співробітник

Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України

У статті проаналізовано правові засади підтримки малого та середнього бізнесу, переміщеного із тимчасово окупованих територій. 
Досліджено різні форми державної підтримки цієї категорії суб’єктів господарювання. Автором визначено шляхи покращення чинного 
законодавства з питань підтримки підприємницької активності внутрішньопереміщених осіб.

Ключові слова: малий та середній бізнес, підприємництво, державне управління, внутрішньопереміщені особи.

В статье проанализированы правовые принципы поддержки малого и среднего бизнеса, перемещенного из временно оккупирован-
ных территорий. Исследованы разные формы государственной поддержки этой категории субъектов хозяйствования. Автором опреде-
лены пути улучшения действующего законодательства по вопросам поддержки предпринимательской активности внутреннепереме-
щенных лиц.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, государственное управление, внутреннеперемещенные лица.

In article legal principles of support of the small and medium business moved from temporarily occupied territories are analysed. The author 
studied different forms of the state support of this category of subjects of business. The author defined ways of improvement of the current legisla-
tion concerning support of enterprise activity of internally displaced persons.

Key words: small and medium business, business, public administration, internally displaced persons.

Актуальність теми. Проведення на сході України ан-
титерористичної  операції  стало  причиною  внутрішньої 
міграції  населення.  За  даними  Міністерства  соціальної 
політики,  на  підконтрольній  Україні  території  вже  заре-
єстровано понад 1,29 млн.  тимчасово переміщених осіб. 
Проведення АТО значною мірою вплинуло на порядок та 
умови здійснення підприємницької діяльності як на самій 
території проведення, так і за її межами. Переведені з тим-
часово  окупованої  території  підприємства  стикаються  із 
низкою проблем та перешкод  і потребують підтримки  із 
боку держави.

Питання  державної  підтримки  малого  та  середньо-
го  бізнесу  висвітлено  у  численних  наукових  працях  як 
вітчизняних,  так  і  закордонних  авторів.  Зокрема,  деякі 
аспекти даної проблематики знайшли відображення у пу-

блікаціях О.А. Амбражей, П.В. Ворони, В.П. Пильнової, 
Л.В. Ускової, Л.І. Чубарева, Т.А. Конєва, У.Б. Бережницьо-
кої.  Здебільшого  роботи  зазначених  авторів  присвячено 
загальним  тенденціям  підтримки  малого  та  середнього 
бізнесу  без  урахування  регіональної  специфіки.  Проте 
питання правового  забезпечення  підтримки підприємни-
цтва, переміщеного з тимчасово окупованих територій ще 
не знайшли достатнього висвітлення у науковій літературі 
та потребують подальшого дослідження.

Виклад основного матеріалу. Підприємці  з  числа 
внутрішньопереміщених  осіб  потребують  підтримки  з 
боку  держави.  До  кола  потреб  підприємців  з  тимчасово 
окупованих  територій,  окрім  загальних,  які  стосуються 
всього малого та середнього бізнесу, можна додати й осо-
бливі, пов’язані  із тими умовами, в яких опинилися такі 
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підприємці. Першочерговою проблемою для бізнесу, який 
перемістився з тимчасово окупованої території, є доступ 
до фінансових ресурсів. З огляду на це актуальним є пи-
тання  щодо  визначення  правових  засад  фінансової  під-
тримки проектів внутрішньо переміщених осіб.

Основними  напрямами  державної  політики  у  сфері 
розвитку  малого  і  середнього  підприємництва  в  Україні 
є: удосконалення та спрощення порядку ведення обліку в 
цілях  оподаткування;  запровадження  спрощеної  системи 
оподаткування,  обліку  та  звітності  для  суб’єктів  малого 
підприємництва,  що  відповідають  критеріям,  встанов-
леним  у  податковому  законодавстві;  залучення  суб’єктів 
малого  підприємництва  до  виконання  науково-технічних 
і  соціально-економічних  програм,  здійснення  постачання 
продукції  (робіт,  послуг)  для  державних  та  регіональних 
потреб;  забезпечення  фінансової  державної  підтримки 
малих і середніх підприємств шляхом запровадження дер-
жавних програм кредитування, надання гарантій для отри-
мання кредитів,  часткової компенсації  відсоткових ставок 
за  кредитами  тощо;  сприяння  розвитку  інфраструктури 
підтримки  малого  і  середнього  підприємництва;  гаранту-
вання прав суб’єктів малого  і середнього підприємництва 
під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської  діяльності;  сприяння  спрощенню  дозвіль-
них процедур та процедур здійснення державного нагляду 
(контролю),  отримання  документів  дозвільного  характеру 
для суб’єктів малого  і середнього підприємництва та ско-
роченню  строку  проведення  таких  процедур;  організація 
підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації 
кадрів для суб’єктів малого  і середнього підприємництва; 
впровадження механізмів сприяння та стимулювання до ви-
користання у виробництві суб’єктами малого і середнього 
підприємництва  новітніх  технологій,  а  також  технологій, 
які забезпечують підвищення якості товарів (робіт, послуг).

Система фінансових механізмів розвитку малого і се-
реднього підприємництва в Україні складається з бюджет-
ного,  кредитного  та  механізму  самофінансування  (влас-
них коштів підприємців).

Відповідно до загальнодержавної Програми розвитку 
малого  і  середнього  підприємництва  на  2014–2024  рр., 
проблеми  розвитку малого  і  середнього  підприємництва 
передбачається  розв’язати  шляхом  розширення  можли-
востей  доступу  суб’єктів  малого  і  середнього  підприєм-
ництва до отримання кредитних ресурсів, у тому числі в 
результаті:

– розроблення та впровадження нових фінансових ін-
струментів;

– надання гарантій та поруки за кредитами;
– залучення міжнародних організацій до кредитування.
Державна  підтримка  суб’єктів  малого  і  середнього 

підприємництва  включає  фінансову,  інформаційну,  кон-
сультаційну  підтримку,  у  тому  числі  підтримку  у  сфері 
інновацій, науки і промислового виробництва, підтримку 
суб’єктів малого і середнього підприємництва, що прова-
дять експортну діяльність, підтримку у сфері підготовки, 
перепідготовки  і  підвищення  кваліфікації  управлінських 
кадрів та кадрів ведення бізнесу.

Відповідно до Закону України № 1555-VII від 01.07.2014 р.  
«Про державну допомогу суб’єктам господарювання», дер-
жавна допомога полягає у передачі ресурсів держави чи міс-
цевих ресурсів окремим суб’єктам господарювання, а також 
у витратах доходів відповідних бюджетів, вона може реалізо-
вуватися, зокрема, у таких формах:

1) надання субсидій та грантів;
2) надання дотацій;
3)  надання  податкових  пільг,  відстрочення  або  роз-

строчення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових 
платежів;

4) списання боргів, включно  із заборгованістю за на-
дані державні послуги, списання штрафних санкцій, ком-
пенсація збитків суб’єктам господарювання;

5) надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, об-
слуговування кредитів за пільговими тарифами;

6) зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів госпо-
дарювання перед фондами загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування;

7) надання, прямо чи опосередковано, суб’єктам гос-
подарювання товарів чи послуг за цінами нижче ринкових 
або придбання товарів чи послуг суб’єктів господарюван-
ня за цінами, вище ринкових;

8) продаж державного майна за цінами, нижче ринко-
вих;

9) збільшення державної частки в статутному капіталі 
суб’єктів  господарювання  або  збільшення  вартості  дер-
жавної  частки  на  умовах,  неприйнятних  для  приватних 
інвесторів[1]. 

Надання фінансової державної підтримки здійснюєть-
ся за рахунок державного та місцевих бюджетів. Основни-
ми видами фінансової державної підтримки є: 

1) часткова компенсація відсоткових ставок за креди-
тами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів ма-
лого і середнього підприємництва; 

2)  часткова  компенсація  лізингових,  факторингових 
платежів та платежів за користування гарантіями; 

3) надання гарантії та поруки за кредитами суб’єктів 
малого і середнього підприємництва; 

4) надання кредитів, у тому числі мікрокредитів, для 
започаткування і ведення власної справи; 

5) надання позик на придбання і впровадження нових 
технологій; 

6)  компенсація  видатків  на  розвиток  кооперації  між 
суб’єктами малого і середнього підприємництва та вели-
кими підприємствами; 

7) фінансова підтримка впровадження енергозберігаю-
чих та екологічно чистих технологій; 

8)  інші види не забороненої законодавством фінансо-
вої державної підтримки.

Зазначені форми державної допомоги у разі їх успіш-
ної реалізації здатні значною мірою підтримати малі та се-
редні підприємства із зони проведення АТО, а також допо-
могти їм пристосуватися до нових умов господарювання. 
При цьому головним завданням виступає необхідність ви-
значення механізму реалізації зазначених форм державної 
допомоги. Задля цього актуальним є дослідження шляхів 
реалізації зазначених заходів за минулі роки, що надасть 
змогу проаналізувати їх ефективність та дієвість, а також 
визначити ті з них, які можуть бути застосовані для під-
тримки малого та середнього бізнесу із зони АТО.

Одним  з  основних  видів  фінансової  державної  під-
тримки  суб’єктів  малого  і  середнього  підприємництва  є 
надання  кредитів,  у  тому числі мікрокредитів,  для  запо-
чаткування і ведення власної справи. 

Відповідно до Звіту Державної служби України з питань 
регуляторної  політики  про  стан  і  перспективи  розвитку 
малого та середнього підприємництва в Україні, у 2012 р.  
фінансова  державна  підтримка  суб’єктів  малого  підпри-
ємництва здійснювалася за рахунок бюджетної програми 
«Мікрокредитування  суб’єктів  малого  підприємництва», 
на фінансування якої було передбачено 10 300,0 тис. грн. 
Для використання бюджетних коштів та цільового їх спря-
мування, Українським фондом підтримки підприємництва 
було проведено конкурс на отримання мікрокредитів.  За 
результатами  конкурсу  з  переможцями  –  суб’єктами ма-
лого підприємництва було укладено договори на  загаль-
ну  суму  9  550,0  тис.  грн.  Також  Державним  бюджетом 
України  на  2012  р.  за  бюджетною  програмою  «Заходи 
по  реалізації Національної  програми  сприяння  розвитку 
малого  підприємництва  в Україні»  було  заплановано фі-
нансування освітньої програми для підприємців – почат-
ківців,  безробітних  та  суб’єктів  малого  підприємництва.  
В  рамках  реалізації  зазначеної  програми  у  2012  р.  про-
ведено 75 навчальних семінарів у 27 регіонах України за 
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темами: започаткування власної справи, бізнес-плануван-
ня; мале підприємництво: оподаткування, соціальне стра-
хування,  облік,  звітність;  ресурсне  забезпечення  малого 
підприємництва. Загальна вартість послуг з організації та 
проведення семінарів склала 1 993,5 тис. грн.

На місцевому рівні також вживалися заходи, спрямова-
ні на підтримку розвитку малого і середнього підприємни-
цтва шляхом розробки проектів регіональних та місцевих 
програм розвитку малого  і  середнього підприємництва  з 
урахуванням  загальнодержавних  пріоритетів,  національ-
них  і  регіональних  соціально-економічних,  екологічних, 
культурних та інших особливостей.

Регіональні  та  місцеві  програми  розвитку  малого  і 
середнього  підприємництва  направлені  на  створення 
сприятливих умов розвитку підприємництва, підвищення 
економічних показників розвитку регіонів, розвиток пріо-
ритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості на-
селення. За даними Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі у 2012 році в місцевих бюджетах всіх 27 регіонів 
було  передбачено  кошти  на  фінансування  заходів  регіо-
нальних програм розвитку малого підприємництва. На ви-
конання  програмних  заходів  у  2012  р.  було  затверджено 
використання  коштів  у  загальному  обсязі  30,7  млн.  грн. 
Кошти обласних бюджетів спрямовувалися на компенса-
цію  відсотків  за  банківськими  кредитами,  фінансування 
бізнес-проектів  на  поворотній  основі,  пільгове  кредиту-
вання, створення нових об’єктів інфраструктури підтрим-
ки підприємництва та поповнення статутного та оборот-
ного фондів вже існуючих об’єктів, навчально-методичну 
роботу, виставкові заходи, видання інформаційних бюле-
тенів, проспектів, довідників, навчання та перепідготовку 
незайнятого населення з орієнтацією на зайняття підпри-
ємницькою  діяльністю  тощо.  У  структурі  фінансування 
програмних заходів з обласних бюджетів більшість коштів 
спрямовувалися на: фінансування бізнес-проектів на по-
воротній основі, пільгове кредитування – 31%; компенса-
цію відсотків за банківськими кредитами – 27,9%.

Фінансова підтримка суб’єктів підприємницької діяль-
ності на місцях здійснювалася за рахунок кредитів банків, 
коштів кредитних спілок та фондів підтримки підприєм-
ництва. У деяких регіонах застосовується механізм част-
кового  відшкодування  відсотків  за  кредитами,  наданими 
суб’єктам малого підприємництва для реалізації інвести-
ційних проектів за рахунок місцевих бюджетів.

У 2013 р. фінансова підтримка підприємництва на рів-
ні  держави  здійснювалася  через  програму «Мікрокреди-
тування суб’єктів малого підприємництва», на виконання 
якої у Державному бюджеті України на 2013 р. було виді-
лено 10,3 млн. грн. В рамках цієї програми суб’єкти ма-
лого підприємництва мали змогу отримати кредит (серед-
ня  вартість  кредиту 250  тис.  грн.)  для  відкриття  власної 
справи або для виробництва, переробки і збуту виробленої 
продукції,  придбання  техніки,  обладнання,  новітніх  тех-
нологій,  будівництва  і  реконструкції  виробничих  примі-
щень. Мікрокредити надавались через Український фонд 
підтримки підприємництва шляхом проведення конкурсу 
бізнес-планів.

У  2013  р. Українським фондом підтримки  підприєм-
ництва видано 37 мікрокредитів на суму 9,0 млн.  грн.,  з 
них: 20 мікрокредитів – фізичним особам-підприємцям на 
загальну суму 4,9 млн.  грн.,  17 – юридичним особам на 
загальну суму 4,1 млн. грн. Основними напрямами, на які 
видавалися мікрокредити, були: виробництво продоволь-
чих  товарів,  сільськогосподарської  та  промислової  про-
дукції, переробка і збут виробленої продукції, придбання 
техніки,  обладнання,  новітніх  технологій,  будівництво  і 
реконструкція виробничих приміщень.

Реалізація бізнес-планів суб’єктів малого підприємни-
цтва, що отримали фінансову державну підтримку у  ви-
гляді мікрокредитів, дозволило створити близько 170 но-
вих робочих місць та зберегти робочі місця у кількості 125 

одиниць, збільшити обсяги реалізації продукції (послуг). 
Крім того, в рамках бюджетного фінансування здійснюва-
лася реалізація програми «Заходи по реалізації Національ-
ної програми сприяння розвитку малого підприємництва 
в Україні». Під час реалізації цієї програми у 2013 р. для 
підприємців  та  осіб,  що  бажають  започаткувати  власну 
справу, проведено 75 семінарів у 27 регіонах України, на 
яких пройшли навчання 4 509 осіб.

На регіональному рівні підтримка розвитку малого та 
середнього підприємництва здійснювалася через реаліза-
цію регіональних та місцевих програм розвитку малого і 
середнього підприємництва. Основними напрямами регі-
ональних  та  місцевих  програм  розвитку малого  і  серед-
нього  підприємництва  стало  підвищення  ефективності 
реалізації  державної  регуляторної  політики;  оптимізація 
дозвільної  системи у  сфері  господарської  діяльності;  за-
безпечення механізмів фінансової підтримки малого і се-
реднього  підприємництва;  подальший  розвиток  системи 
інформаційного  забезпечення  суб’єктів  підприємництва; 
створення сприятливих умов для розвитку інноваційно-ін-
вестиційної та зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 
малого  і  середнього  підприємництва;  надання  освітніх 
послуг для суб’єктів підприємництва та населення, забез-
печення  підготовки,  підвищення  кваліфікації  кадрів  для 
малого  і  середнього підприємництва;  розширення й під-
тримка діяльності мережі інфраструктури підтримки під-
приємництва.

На реалізацію регіональних та місцевих програм роз-
витку  малого  і  середнього  підприємництва  місцевими 
органами  виконавчої  влади  передбачалося  спрямувати 
кошти у загальній сумі 165,7 млн. грн. У 2013 р. затвер-
джено обсяги на реалізацію заходів зазначених програм у 
сумі  53,6  млн.  грн., що  склало  32,3%  від  запланованого 
обсягу фінансування. Зазначений обсяг затвердженого фі-
нансування програмних  заходів на 42,7% був більшим у 
порівнянні з 2012 р., у якому він становив 30,7 млн. грн.

Кошти обласних бюджетів спрямовувалися на: фінан-
сування  бізнес-проектів  на  поворотній  основі;  пільгове 
кредитування;  створення  нових  об’єктів  інфраструктури 
підтримки  підприємництва  та  поповнення  статутного  та 
оборотного  фондів  вже  існуючих  об’єктів;  навчально-
методичну  роботу;  виставкові  заходи;  видання  інформа-
ційних  бюлетенів,  проспектів,  довідників;  навчання  та 
перепідготовку  незайнятого  населення  з  орієнтацією  на 
зайняття підприємницькою діяльністю тощо. 

Так,  у  структурі  фінансування  програмних  заходів 
провідне  місце  посідало  фінансування  бізнес-проектів 
на  поворотній  основі,  пільгове  кредитування  –  28,4%. 
На навчально-методичну роботу направлено 3,2% коштів 
від  загального  затвердженого  обсягу,  виставкові  заходи, 
видання  інформаційних  бюлетенів,  проспектів,  довід-
ників – 12,4%, створення нових об’єктів  інфраструктури 
підтримки  підприємництва  та  поповнення  статутного  та 
оборотного фондів вже існуючих об’єктів – 6,6%, компен-
сацію відсотків  за банківськими кредитами – 0,8%,  інші 
заходи – 48,6% [2]. 

Сьогодні  основними  інститутами,  орієнтованими  на 
надання  фінансових  послуг  суб’єктам  малого  та  серед-
нього підприємництва  в Україні,  є  комерційні  банки,  ін-
ститути державної фінансової підтримки малого підпри-
ємництва,  інститути  спільного  інвестування,  лізингові  й 
факторингові компанії  та мікрофінансові  інститути  (кре-
дитні спілки, ломбарди та ін.).

В Україні можна виділити наступні види комерційних 
кредитів: кредит готівкою під заставу і без застави; мікро-
кредити приватним підприємцям для розвитку бізнесу під 
заставу (при цьому сума кредиту залежить від оціночної 
вартості  майна,  що  під  заставою);  експрес-кредити  під-
приємцям-початківцям  готівкою  до  трьох  років,  без  за-
стави; кредити на придбання нового або вживаного авто-
транспорту для суб’єктів підприємницької діяльності, під 
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заставу цього ж автотранспорту; кредити для підприємств 
агропромислового  комплексу;  кредити  на  придбання  об-
ладнання.

В цілому розвиток системи кредитування малого біз-
несу з боку комерційних банків в нашій країні стикається 
з багатьма проблемами, серед яких:

– великі відсоткові ставки по кредитах;
– недостатність стартового капіталу у підприємців;
–  відсутність  необхідного  заставного  забезпечення  у 

малих підприємств;
– дуже короткі строки погашення кредиту;
– непрозора і недостовірна звітність й низька фінансо-

ва грамотність керівників малих підприємств;
– відсутність якісних бізнес-планів;
– відсутність фінансової та бухгалтерської звітності;
– низька частка у підприємців власного капіталу у біз-

несі (у окремих випадках 5–15%);
– відсутність кредитної історії для підприємців-почат-

ківців (стартапів);
–  невідповідність  фінансової  звітності  підприємців, 

які  працювали  за  спрощеною  системою  оподаткування, 
вимогам банків  (у цьому випадку можливо надання кре-
диту як фізичній особі, під заставу);

– неплатоспроможність деяких підприємців;
– законодавча неврегульованість на ринку мікрофінан-

сування.
У складних сучасних умовах фінансування малого та 

середнього  підприємництва  з  боку  комерційних  банків 
значно скоротилося. При цьому у такій ситуації найсклад-
ніше отримати доступу до фінансових ресурсів саме ма-
лому та  середньому бізнесу, переміщеному  із  тимчасово 
окупованих територій. Банки підтверджують, що їх вимо-
ги до фінансового стану та  застави від малих  і  середніх 
підприємств-позичальників  стали жорсткіші,  вони часті-
ше відмовляють таким клієнтам у наданні кредитів порів-
няно  з докризовим періодом, при цьому частка кредитів 
на розвиток бізнесу зменшилася. Таким чином, банки не в 
змозі задовольнити потреби малого та середнього бізнесу, 
тому умовою подальшого розвитку кредитування банками 
суб’єктів підприємницької діяльності є залучення держа-
ви до цього процесу.

Враховуючи  структуру  сектору  малого  підприємни-
цтва  в  Україні,  переважну  більшість  якого  становлять 
фізичні  особи  –  підприємці,  важливим  механізмом  фі-
нансової підтримки підприємців (особливо для початків-
ців) є мікрофінансування. Механізм мікрофінансування в 
усьому світі вважається одним з найбільш перспективних 
та ефективних напрямів кредитування особливо для під-
тримки підприємців-початківців. 

Сьогодні  підтримка  малого  та  середнього  бізнесу  з 
території  проведення  АТО  активно  здійснюється  з  боку 
зарубіжних та міжнародних організацій, якими надають-

ся відповідні гранти та інші програми, спрямовані на під-
тримку та розвиток підприємців. Проте такі заходи носять 
поодиночний  характер  та  розповсюджуються  лише  на 
певні території країни. 

Доступ до фінансів є найбільш актуальною проблемою 
бізнесу, який перемістився із зони АТО. Непомірно висо-
кі  відсотки  за  кредитами у комерційних банках,  а  також 
відсутність поза межами тимчасово окупованої території 
майна, яке може виступати заставою за договором креди-
ту, роблять доступ до фінансів на розвиток бізнесу недо-
сяжним. З огляду на це серед шляхів реалізації державної 
підтримки малого та середнього бізнесу, переміщеного з 
тимчасово  окупованих  територій,  можна  запропонувати 
провадження комплексної програми із надання підприєм-
ствам кредитів на розвиток бізнесу, у тому числі під заста-
ву майна, що знаходиться на території проведення АТО.

Актуальною проблемою для бізнесу, який перемістив-
ся  з  території проведення АТО,  є оренда приміщень для 
розташування виробництва, офісів тощо. Через неможли-
вість компенсувати підприємцям витрати на оренду май-
на держава може підтримати малий та середній бізнес у 
цьому напряму шляхом надання в оренду державного та 
комунального  майна  безоплатно,  чи  за  невелику  плату. 
Передусім це стосується підприємств соціальної спрямо-
ваності та таких, актуальність яких є великою у певному 
регіоні. 

Положеннями Закону України від 22.03.2012 р. № 4618 
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні» [3] передбачено створення умов 
для забезпечення ефективної державної підтримки малого і 
середнього підприємництва, зокрема ресурсного та інфор-
маційного забезпечення розвитку підприємництва.

Реалізація  норм  цього  закону  у  попередні  роки  була 
втілена шляхом спрощення процедур передачі нерухомого 
майна в оренду, виділення земельних ділянок, отримання 
дозволів на будівництво та реконструкцію об’єктів, пере-
гляду ставок та пільг з орендної плати для підприємців-по-
чатківців  і тих суб’єктів підприємницької діяльності, що 
працюють у пріоритетних напрямах на пільгових умовах.

Висновки. Держава не повинна залишатися осторонь 
проблем підприємців з тимчасово окупованих територій. 
Задля цього чинним  законодавством визначено  заходи  із 
підтримки малого та середнього бізнесу. Ці заходи, у разі 
їх належної реалізації, сприятимуть підтримці та розвитку 
малого та середнього бізнесу, переміщеному із зони АТО, 
та нададуть змогу успішно адаптуватися у новому серед-
овищі. Державна підтримка передбачає формування про-
грам, в яких визначається механізм цієї підтримки, тому 
важливим завданням є розробка та затвердження окремої 
державної програми підтримки малого та середнього під-
приємництва,  переміщеного  з  тимчасово  окупованих  те-
риторій. 
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У статті висвітлено окремі проблеми правового регулювання відносин у сфері банкрутства. Здійснено аналіз досліджень науковців, 
законодавчої бази держави та перспективного законодавства у цій сфері. Вказано на існуючи недоліки українського законодавства та 
запропоновано рекомендації щодо їхнього усунення.
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В статье освещены отдельные проблемы правового регулирования отношений в сфере банкротства. Осуществлен анализ исследо-
ваний ученых, законодательной базы государства и перспективного законодательства в этой сфере. Указано на существующие недо-
статки украинского законодательства и предложены рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: банкротство, должник, законодательство о банкротстве, значительная сделка, кредитор, правовое регулирова-
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The article highlights some problems of legal regulation of relations in the sphere of bankruptcy. The analysis of the research scientists, the 
legal framework of the state and future legislation in this area. It indicated on the existing shortcomings of the Ukrainian legislation and proposes 
recommendations to address them.
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Актуальність теми.  Процес  становлення  і  панування 
ринкової  економіки,  що  був  всебічно  визнаний  головним 
орієнтиром на шляху розвитку останніх років, не може про-
ходити без побічних явищ. Одним, і досить суттєвим, з таких 
явищ сьогодні виступає банкрутство. Причому ця категорія 
одночасно  виступає  інструментом  правового  захисту  від 
проблем неплатежів, процесом, що дозволяє в разі необхід-
ності  «усунути»  неефективних  суб’єктів  підприємницької 
діяльності або надати таким «оздоровчу дію» у разі виник-
нення  лише  тимчасових  фінансових  труднощів,  а  також  є 
основною характеристикою неплатоспроможності [1, с. 165].

На думку дослідників, на сьогодні, якщо надати корот-
ку характеристику розвитку національного законодавства 
про банкрутство, можна конкретизувати, що завдання пра-
вового оформлення відносин банкрутства в цілому вирі-
шено. Однак постійно зберігається актуальність проблеми 
вдосконалення такого законодавства, обумовлена в першу 
чергу чинниками об’єктивного характеру [2, с. 167]. Під-
твердженням цієї тези є і кількість змін, які вносилися до 
основного законодавчого акту у цій сфері, – Закону Укра-
їни  «Про  відновлення  платоспроможності  боржника  або 
визнання його банкрутом». З моменту введення цього За-
кону в дію до нього було внесено більше 60 змін, включа-
ючи повні зміни редакції Закону [3]. 

Питання  правового  регулювання  відносин  банкрут-
ства  в  Україні  досліджувалися  такими  авторами,  як  
Р.Г. Афанасьєв О.Н.  Бірюков,  В.В. Джунь,  В.А. Малига, 
Б.М. Поляков, В.В. Радзивилюк, А.А Степанов тощо. Од-
нак законодавчі  ініціативи, які мають місце останнім ча-
сом, потребують їх детального аналізу у зв’язку з впрова-
дженням низки кардинальних підходів щодо регулювання 
відносин у сфері банкрутства. 

Метою статті  є  обґрунтування  пропозицій щодо  ви-
значення  напрямів  подальшого  розвитку  законодавства 
України про банкрутство. 

Виклад основного матеріалу. На  сьогодні  на  опра-
цюванні в комітетах Верховної Ради  знаходиться проект 

закону про внесення змін до деяких законів України з пи-
тань банкрутства (щодо забезпечення європейських стан-
дартів у сфері відновлення платоспроможності боржника 
та  спрощення  умов  ведення  бізнесу  в Україні)  (реєстра-
ційний номер 3163 від 22.09.2015 р.) (далі – Проект) [4].

Цей Проект містить низку нових підходів щодо регулю-
вання відносин неспроможності та банкрутства. Серед них 
можна виокремити такі, що конкретизують та розвивають іс-
нуючі підходи до правового регулювання відносин банкрут-
ства  (наприклад,  вказівка на  те, що боржником не можуть 
бути  відокремлені  структурні  підрозділи юридичної  особи 
(філії, представництва, відділення тощо) та такі, що передба-
чають досить радикальну зміну існуючих сьогодні підходів. 

Одною  із  пропонованих  у  Проекті  новацій  є  корегу-
вання визначення значного правочину, яке міститься у ст. 1  
діючої  редакції  Закону  України  «Про  відновлення  плато-
спроможності  боржника  та  визнання  його  банкрутом». 
Зараз до значних, згідно положень цього Закону, належать 
правочини (договори) щодо розпорядження майном борж-
ника, балансова вартість якого перевищує один відсоток ба-
лансової вартості активів боржника на день укладення пра-
вочину (договору). Що стосується Проекту, то він пропонує 
до  значних правочинів  відносити правочини щодо розпо-
рядження майном боржника, наслідком яких є чи може бути 
його відчуження або обтяження, якщо балансова або ринко-
ва вартість такого майна (майнових прав) за період проце-
дури розпорядження майном боржника становить сукупно 
10 і більше відсотків від загальної балансової або ринкової 
вартості його активів. Зазначене обмеження не поширюєть-
ся на господарські операції боржника щодо малоцінних та 
швидкозношуваних предметів, товарів швидкого псування.

Таким чином, у новому визначенні:
– по-перше, з’являється вказівка на наслідки вчинення 

значних правочинів – відчуження або обтяження майна;
– по-друге, суттєво зменшується розмір майна, з яким 

пов’язується поняття значного правочину – 10% вартості 
активів замість 1%;
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– по-третє, при обчисленні розміру такого майна про-
понується виходити не тільки з балансової, а й з ринкової 
вартості майна;

– по-четверте, пропонується встановити виключення з 
загального режиму здійснення значного правочину для гос-
подарських операції боржника щодо малоцінних та швид-
козношуваних предметів, товарів швидкого псування.

Пояснювальна записка до проекту закону № 3163 від 
22.09.2015 р. [5] серед основних аспектів, що потребують 
вдосконалення,  виокремлює  необхідність  вдосконалення 
процедури  та  прозорості  реалізації  майна  боржників  у 
процедурах банкрутства та оформлення придбання такого 
майна.

Однак якщо саме під таким кутом зору проаналізува-
ти пропоновані зміни, можна дійти висновку щодо досить 
сумнівної доцільності їх впровадження.

В  цілому  складається  враження,  що  розмір  майна,  з 
яким  пов’язується  поняття  значного  правочину,  було  за-
позичене із Закону України «Про акціонерні товариства» 
(ст.  70)  [6],  бо  у  пояснювальній  записці  до  проекту  від-
сутнє  будь-яке  обґрунтування  необхідності  збільшення 
розміру такого майна. Але Закон України «Про акціонерні 
товариства» містить певні превентивні заходи щодо попе-
редження  зловживань  при  укладанні  значних  правочині. 
Так, згідно ч. 5 ст. 70 Закону «Про акціонерні товариства», 
забороняється ділити предмет правочину з метою ухилен-
ня від передбаченого цим Законом порядку прийняття рі-
шень про вчинення значного правочину. У законодавстві 
про  банкрутство  таке  обмеження  відсутнє,  і  у  Проекті 
воно теж не передбачене, що на тлі підвищення розміру 
майна,  виходячи  з  якого  обчислюється поняття  значного 
правочину, навряд чи  сприятиме  забезпеченню  інтересів 
кредиторів неплатоспроможного підприємства.

При обчисленні розміру такого майна у Проекті пропо-
нується виходити не тільки з балансової (як у діючому За-
коні), а й з ринкової вартості активів неплатоспроможного 
підприємства. Таким чином, з одного боку, не усувається 
існуюча проблема – яка саме звітність (щорічна, кварталь-
на тощо) повинна використовуватися для визначення ба-
лансової вартості активів. З іншого боку, не визначається 
механізм обчислення ринкової вартості активів (як це зро-
блено у Законі України «Про акціонерні товариства»). І це 
скоріше створює загрози виводу активів шляхом маніпу-
лювання із визначенням їх ринкової ціни ніж «вдоскона-
лює процедуру та прозорість реалізації майна боржників у 
процедурах банкрутства», як це зазначено у пояснюваль-
ній записці до Проекту. Те ж саме можна зазначити щодо 
впровадження виключень стосовно малоцінних та швид-
козношуваних предметів, товарів швидкого псування.

Таким чином, наявна недостатня обґрунтованість вне-
сення до поняття значного правочину, яке міститься у дію-
чій редакції Закону України «Про відновлення платоспро-
можності  боржника  та  визнання  його  банкрутом»,  змін, 
запропонованих Проектом. Визначення поняття значного 
правочину у Проекті потребує доопрацювання з урахуван-
ням визначених вище недоліків.

Ст. 6 Закону України «Про відновлення платоспромож-
ності боржника та визнання його банкрутом» пропонуєть-
ся доповнити положенням про особливості її проведення у 
випадку, коли забезпечені кредитори не підтримують ідею 
її проведення. Так, передбачається, що коли план санації 
не  був  письмово  погоджений  одним  або  кількома  забез-
печеними кредиторами, на  зазначених кредиторів не по-
ширюється режим мораторію на задоволення вимог кре-
диторів у процедурі санації до порушення провадження у 
справі про банкрутство. При аналізі цієї новації в першу 
чергу виникають питання щодо її дестимулюючого впли-
ву на вірогідність введення процедури досудової санації. 
Відомо, що досудова санація є ефективною, але не дуже 
поширеною процедурою відновлення платоспроможності 
боржників в Україні. У разі впровадження нових правил 

щодо  виключення  забезпечених  кредиторів,  які  не  пого-
дили план досудової санації, з-під дії режиму мораторію, 
мотивація  інших  кредиторів  щодо  впровадження  такої 
процедури може бути знижена. 

Одночасно  із введенням досить дискусійних підходів 
здійснення процедури досудової санації у Проекті не ви-
рішено наявні проблемні питання, на  які  звертали увагу 
правники, а саме: 

1) оскарження дій керуючого санацією або інших учас-
ників до судової санації (суб’єкти, підстави та порядок та-
кого оскарження); 

2) можливість та порядок внесення змін до плану до-
судової санації, змін у складі учасників досудової санації;

3) порядок вирішення спорів, пов’язаних з реалізацією 
плану санації;

4) необхідність та порядок складення звіту чи іншого 
документу, який би засвідчував повноту виконання плану 
санації [7].

У  ст.  26 Проекту  передбачено  низку  нових  повнова-
жень комітету кредиторів  серед яких можна виокремити 
як такі, що мають позитивний характер, так і доволі про-
блемні. 

Так,  позитивно  можна  оцінити  положення  Проекту, 
згідно  з  якими  пропозиції  щодо  продовження  процедур 
розпорядження  майном  боржника  чи  санації  вносяться 
не більше одного разу щодо кожної процедури. А ось від-
несення до повноважень комітету кредиторів права пого-
дження значних правочинів боржника після їх погодження 
розпорядником майна важко оцінити однозначно. З одного 
боку, це забезпечує додатковий контроль над здійсненням 
значних правочинів, з іншого – ускладнює процедуру при-
йняття рішення про здійснення таких правочинів.

Поряд  з  проблемними  моментами  проект  містить  і 
низку  новацій,  які  вирішують  існуючі  проблеми,  усува-
ють  прогалини  та  заслуговують  на  підтримку.  Так,  у  ст. 
26 Проекту встановлюється, що у разі невиконання арбі-
тражним керуючим (розпорядником майна, керуючим са-
нацією, ліквідатором) обов’язку скликання та організації 
проведення зборів кредиторів на їх вимогу, це може бути 
здійснено комітетом кредиторів чи іншими кредиторами, 
визначеними у абзаці першому частини третьої цієї статті, 
з обов’язковим повідомленням арбітражному керуючому 
(розпоряднику  майна,  керуючому  санацією,  ліквідатору) 
про місце і час проведення цих зборів.

При подальшій роботі над Проектом доцільним було 
б не тільки усунення вищенаведених спірних чи проблем-
них моментів, а й заповнення прогалин діючого законодав-
ства, які при підготовці Проекту обминули увагою. Так, на 
практиці часто вникає питання щодо реалізації положень 
ст.  11  Закону  України  «Про  відновлення  платоспромож-
ності боржника чи визнання його банкрутом», а саме: чи 
може бути прийнята  господарським судом  заява про по-
рушення провадження у справі про банкрутство, якщо до 
неї додане рішення третейського суду, яке набрало закон-
ної сили? У ч. 2 ст. 11 мова йде тільки про «рішення суду 
про  задоволення  вимог  кредитора,  що  набрало  законної 
сили», яке надається до заяви про порушення справи про 
банкрутство. 

Закон України «Про виконавче провадження» у ст. 17 
встановлює, що примусове виконання рішень здійснюєть-
ся  державною  виконавчою  службою  на  підставі,  у  тому 
числі, рішень третейського суду та рішень Міжнародного 
комерційного  арбітражного  суду  при  Торгово-промисло-
вій палаті і Морської арбітражної комісії при Торгово-про-
мисловій палаті [8].

Однак відсутність у Законі України «Про відновлення 
платоспроможності  боржника  чи  визнання  його  банкру-
том»  прямої  вказівки  на  можливість  порушення  справи 
про  банкрутство  на  підставі  рішення  третейського  суду 
обумовлює дискусійність думок та неоднозначність прак-
тичних підходів стосовно цього питання. 
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Як зауважують спеціалісти, «гіпотетично під «рішен-
ням суду» можна було б розуміти й рішення третейського 
суду. Однак це питання є доволі спірним, і пред’явлення 
рішення третейського суду на підтвердження безспірності 
вимог кредитора  є доволі ризикованим. Зокрема, це під-
тверджується судовою практикою, у тому числі постано-
вою ВГСУ від 24.04.2012 р. у справі 

№ 5023/8352/11,  в  якій суд дійшов висновку про те, що 
рішення третейського суду у справі про стягнення боргу не 
має преюдиціальної сили відповідно до ст. 35 Господарського 
процесуального кодексу при доведенні обставин безспірності 
заборгованості боржника перед ініціювальним кредитором.

Однак у ЄДРСР можна  знайти  і протилежну практи-
ку  судів першої  та другої  інстанцій,  які  відкривали про-
вадження у справах про банкрутство на підставі рішення 
третейського  суду  та  постанови  про  відкриття  виконав-
чого провадження на його виконання. Втім, такі рішення 
не оскаржувалися в касаційному порядку з підстав недо-
веденості факту безспірності вимог, у зв’язку із чим така 
практика не може вважатися усталеною [9].

Таким чином, питання щодо того, рішення якого саме 
суду може додаватися до заяви про порушення справи про 

банкрутство, доцільно вирішити саме на рівні норм Зако-
ну України  «Про  відновлення  платоспроможності  борж-
ника та визнання його банкрутом». 

Висновки. Застосування законодавства про банкрут-
ство, як  і  господарського законодавства в цілому, вима-
гає постійного осмислення вже досягнутих результатів, 
негативних  тенденцій  та  позитивних  добутків.  Але  по-
стійне (а часом і невиправдане чи непродумане) внесен-
ня змін до положень діючого законодавства у цій сфері 
не тільки провокує нестабільність, але й створює умови 
до зловживань. Тому введення будь-яких новацій, а тим 
більше таких масштабних, як це пропонується Проектом 
Закону  про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  з 
питань  банкрутства  (щодо  забезпечення  європейських 
стандартів  у  сфері  відновлення  платоспроможності 
боржника та спрощення умов ведення бізнесу в Україні) 
від 22.09.2015 р., повинно бути виваженим, проводитися 
з  урахуванням  усіх  позитивних  та  негативних  аспектів 
досвіду  регулювання  відносин  у  сфері  банкрутства. Це 
сприятиме як ефективному та сталому регулюванню цих 
відносин, так і покращенню стану економіки країни в ці-
лому. 
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ПРОБЛЕМНІ ПиТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСьКих  
ПРОЦЕСУАЛьНих СТРОКІВ У СПРАВАх ПРО БАНКРУТСТВО

ISSuES Of ECONOMIC PrOCEdurAL TErMS IN BANKruPTCy
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У статті досліджено проблеми визначення та додержання процесуальних строків у справах про банкрутство. Зроблено висновок 
про необхідність гнучкого підходу до поновлення строків окремих процесуальних дій та продовження окремих етапів провадження про 
банкрутство, виходячи із принципу розумності, пропорційності та загальної спрямованості Закону України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом» на пріоритет санації перед іншими процедурами. Запропоновано виключити прив’язку 
тримісячного строку виконавчого провадження щодо майна боржника як підставу для прошення справи про банкрутство. 

Ключові слова: банкрутство, санація, процесуальні строки, поновлення строків, підстави банкрутства, строк виконавчого провадження.

В статье исследованы проблемы определения и соблюдения процессуальных сроков по делам о банкротстве. Сделан вывод о 
необходимости гибкого подхода к возобновлению сроков отдельных процессуальных действий и продолжение отдельных этапов произ-
водства о банкротстве, исходя из принципа разумности, соразмерности и общей направленности Закона Украины «О восстановлении 
платежеспособности должника или признании его банкротом» на приоритет санации перед другими процедурами. Предложено исклю-
чить привязку трехмесячного срока исполнительного производства в отношении имущества должника как основание для прошения дела 
о банкротстве.

Ключевые слова: банкротство, санация, процессуальные сроки, восстановление сроков, основания банкротства, срок исполни-
тельного производства.

The article investigates the problem of the definition and observance of procedural deadlines in bankruptcy. It is concluded about the need 
for flexibility in the timing of the resumption of individual proceedings and the continuation of certain production stages of bankruptcy. That must 
to be based on the principles of reasonableness, proportionality and the general thrust of the Law of Ukraine «On restoration of solvency debtor 
or declaring it bankrupt» priority of rehabilitation over other procedures. It is proposed to delete the 3-month period of enforcement proceedings 
against the debtor’s property as the basis for the initiation of bankruptcy proceedings.

Key words: bankruptcy, reorganization, procedural time limits, restoration of the term, grounds of bankruptcy, period of enforcement  
proceedings.

Актуальність теми. Закон України  «Про  відновлен-
ня платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом»  (далі  –  Закон  «Про  відновлення  платоспромож-
ності…»)  оперує  різноманітними  строками  здійснення 
окремих  дій  його  учасниками  й  загального  строку  про-
вадження. Проблеми застосування цих строків впливають 
на загальну ефективність провадження про банкрутство та 
здатність відносин між боржниками та кредиторами бути 
оперативно вирішеними за рахунок конкурсного процесу. 

Поряд із значним кроком уперед у питаннях врегулю-
вання  господарських процесуальних  строків нова  редак-
ція Закону 2001 р. не змогла вирішити усіх питань інститу-
ту процесуальних строків у зв’язку із тим, що виникнення 
відповідних  проблем  пов’язане  у  багатьох  випадках  із 
недоліками  правозастосування,  подекуди  –  зловживан-
ням процесуальними правами. Зокрема, зберігається роз-
біжність між матеріальним та процесуальним характером 
відповідних  строків,  неоднаково  визначається  право  на 
поновлення  строків окремих процедур у провадження,  а 
також  загальної  тривалості  спеціальних  стадій  відповід-
ного процесу.

У юридичній літературі питання строків у проваджен-
ні  про  банкрутство  розглядали П.Д. Пригуза, О.П. Под-
церковний, В.В. Джунь, Б.М. Поляков, В.А. Бондик та де-
які інші. Разом із тим ці роботи потребують актуалізації у 
зв’язку із значними змінами у законодавстві про банкрут-
ство та виникнення нових проблем застосування строків у 
провадженні про банкрутство.

Мета роботи полягає у виділенні найбільш значимих 
проблем  встановлення  у  законодавстві  та  призначення 
судом строків окремих процедур та загалом юридичного 
процесу у провадженні про банкрутство.

Виклад основного матеріалу. Новели,  запроваджені 
новою  редакцією  Закону  України  «Про  відновлення  пла-
тоспроможності…»  2011  р.,  дозволили  істотно  скоротити 

строки  процедур  банкрутства.  Це  сталося  багато  у  чому 
не лише завдяки більш чітким формулюванням закону, але 
й  завдяки тому, що законодавець зосередив у компетенції 
господарських  судів  розгляд  усіх  спорів  щодо  банкрута, 
тоді як раніше відповідні справи, зокрема щодо податкових 
спорів, трудових тощо, могли розглядатися іншими судами, 
що значно ускладнювало можливість швидкого ухвалення 
остаточного рішення у справі про банкрутство. Крім того, 
були зроблені окремі правки, що дозволили підвищити опе-
ративність розгляду справи завдяки інформаційним техно-
логіям. Наприклад, відповідно до нової редакції Закону, пу-
блікація про порушення справи про банкрутство робиться 
на офіційному сайті Вищого господарського суду України в 
окремому розділі «Оприлюднення оголошень у справах про 
банкрутство», а не у друкованих засобах масової інформа-
ції. Це призводить до того, що з’являється можливість опе-
ративно здійснити публікацію оголошення.

Поряд із цим говорити про те, що редакція Закону 2011 р.  
вирішила  усі  темпоральні  проблеми  законодавства  про 
банкрутство, звичайно, не можна. Наприклад, у юридич-
ній літературі раніше критикувалося положення ст. 11 За-
кону  України  «Про  відновлення  платоспроможності…» 
щодо встановлення граничного терміну в три місяці та де-
сять днів на скликання перших зборів кредиторів. Ці стро-
ки вважалися необґрунтованими, позаяк комплекс питань, 
що виникають при вирішення цього питання у практичній 
площині, не давав підстав для висновку про можливість 
ухвалення справедливого рішення  [1,  с. 212–213.]. Адже 
дуже важко у передбачені законодавством терміни розгля-
нути вимоги всіх без винятку кредиторів, яких може бути 
сотні, враховуючи, наприклад, трудові відносини між не-
платоспроможною особою та найманими працівниками. 

Нова редакція Закону не вирішила цю проблему. 
Треба враховувати, що, згідно з ч. 5, 6 ст. 23, ч. 2 ст. 25 

Закону, кредитор може подати розпоряднику майна, борж-
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нику  та  суду  заперечення  щодо  визнання  вимог  інших 
кредиторів. Відповідно, кількість зацікавлених осіб може 
істотно  ускладнити  проведення  попереднього  засідання. 
Отже, процедура попереднього засідання та обмежуваль-
ні часові межі його проведення не відповідають потребам 
якісного розгляду вимог кредиторів.

Із метою приведення потреб організації процедури бан-
крутства  до  реальної  правової  ситуації  та можливості  за-
безпечення  реалізації  прав  та  інтересів  зацікавлених  осіб 
доцільно реформувати процедуру попереднього  засідання 
у  процедуру  «попереднього  розгляду  заяв  кредиторів»  у 
провадженні про банкрутство. Відповідно, з’явиться мож-
ливість  регламентувати  строки  вчинення  окремих  етапів 
відповідного попереднього розгляду вимог кредиторів, за-
безпечити дослідження доказів у нормальному режимі по-
зовного  провадження.  Принаймні,  доцільно  надати  суду 
визначати  строки  попереднього  розгляду  заяв  кредиторів 
відповідно до кількості учасників справи та її складності.

Не  менш  важливим  стає  також  урахування  кількості 
вимог  кредиторів  у  справах  про  банкрутство,  поданих  за 
результатами оголошення про порушення справи про бан-
крутство, при автоматичному розподілі справ між суддями 
господарських судів. Інакше, додержання строків розгляду 
справ про банкрутство, а також інших справ, що розгляда-
ються суддею неодмінно загалом позначиться на погіршен-
ні якості рішень судді господарського суду, вимушеного в 
умовах перевантаження ігнорувати потреби повного та усе-
бічного розгляду кожної справи, кожної заяви кредитора.

У межах процедури попереднього розгляду заяв креди-
торів у провадженні про банкрутство мають бути передба-
чені загальні положення щодо строків розгляду господар-
ських  справ.  Як  видається,  для  цього  достатньо  зробити 
позначення у положеннях Закону України «Про відновлен-
ня  платоспроможності….»  про  те,  що  порядок  розгляду 
заяв  кредиторів  у  межах  відповідної  процедури  здійсню-
ється на загальних підставах, передбачених Господарським 
процесуальним кодексом.

Інша проблема  строків розгляду  справ у провадження 
про банкрутство торкається питання поновлення тих стро-
ків,  які  визначені  у  Законі,  але  пропущені  зацікавленою 
особою із поважних причин.

Складність такого поновлення, на жаль, не викликає ба-
гатостороннього  наукового  обговорення.  Це  відбувається, 
мабуть, тому, що вважається проблемою не законодавчого 
регулювання,  а  правозастосування. А  вітчизняна  наука,  у 
тому числі право,  здебільшого зосереджена на проблемах 
правотворчості, а не правозастосування. Разом із тим бага-
то із строків, які застосовуються у процедурі банкрутства, 
по сенсу є граничними, але закон не кожного разу застосо-
вує припис про неможливість поновлення цих строків.

Зокрема, якщо проаналізувати Закон України «Про від-
новлення платоспроможності  боржника…»,  то  виявиться, 
що заборона поновлення процесуальних строків зустріча-
ється у ньому лише кілька разів: у ст. 23 – щодо 30-денно-
го терміну для подачі заяв кредиторів, які виникли до дня 
порушення  провадження  у  справі  про  банкрутство;  ч.  1  
ст. 38 – щодо двомісячного строку для подачі вимог креди-
торів  за  зобов’язаннями  боржника,  визнаного  банкрутом, 
що  виникли  під  час  проведення  процедур  банкрутства, 
який обраховується від дня офіційного оприлюднення по-
відомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття 
ліквідаційної процедури; ч. 6 ст. 94 – щодо місячного стро-
ку заявлення вимог кредиторів при процедурі санкції борж-
ника його керівником; ч. 3 ст. 95 – щодо місячного строку 
заявлення  вимог  кредиторів  при  банкрутстві  юридичної 
особи, яка ліквідується власником.

Чи  означає  це  заперечення  інших  граничних  строків 
та можливість довільного їх поновлення? Однозначно від-
повісти на це запитання не можна. Формально так. Влас-
не вибіркове  зазначення про заборону поновлення строку 
вказує на те, що інші строки можуть бути поновлені. Але, 

виходячи  із природи строків,  зокрема, у провадженні про 
банкрутство, змісту окремих процедур у провадженні про 
банкрутство відповідні строки є граничними по суті, а тому 
суцільне їх поновлення може завадити стабільності судово-
го рішення як елементу права на справедливий суд.

Наприклад,  у  ст.  125 Закону передбачені підстави для 
відмови в задоволенні заяви про визнання іноземної проце-
дури банкрутства. Ці положення узгоджуються із положен-
нями ст. 391 ЦПК України, які передбачають, що рішення 
іноземного  суду  може  бути  пред’явлено  до  примусового 
виконання в Україні протягом трьох років із дня набрання 
ним законної сили, за винятком рішення про стягнення пе-
ріодичних платежів, яке може бути пред’явлено до приму-
сового виконання протягом усього строку проведення стяг-
нення  з  погашенням  заборгованості  за  останні  три  роки. 
У цьому разі у провадженні про банкрутство відповідний 
строк, по суті, стає господарським процесуальним строком, 
адже господарський суд вирішує питання про задоволення 
відповідної заяви згідно з законодавством про банкрутство 
(ст. 125 Закону).

У положеннях Закону «Про відновлення платоспромож-
ності…» не зазначено, що такі строки є граничними та по-
новленню не підлягають. Виходячи із формальних підстав 
та  загальних  положень  щодо  поновлення  процесуальних 
строків, не виключається подача заяви про поновлення від-
повідного строку, пропущеного з поважних причин. 

Подібна  прогалина  виглядає  такою, що  помилково  не 
врегульована законодавцем. Адже судове рішення є форма-
лізованим волевиявленням державного примусу. Існування 
такого примусу необмежений час може провокувати неви-
значеність у господарських відносинах, ускладнювати біз-
нес-планування та сприяти неуважному ставленню стягува-
чів до реалізації наданих законом та підтверджених судом 
прав.

Як  відомо,  поновлення  процесуальних  строків,  що 
пов’язується  із встановленими законом або судом строків 
для вчинення окремих процесуальних дій учасниками про-
цесу,  слід  відрізняти  від  продовження  окремих  етапів  та 
процедур у провадженні про банкрутство.

В окремих випадках, особливо якщо йдеться про сана-
цію підприємства, можливість продовження строків проце-
дур банкрутства слід визнати обґрунтованою.

Наприклад,  згідно  з  ч.  4  ст.  28 Закону в повідомленні 
про введення процедури санації вказується строк подачі за-
явок інвесторів, який не може перевищувати двох місяців. 
У цих та інших випадках загальна спрямованість процедур 
банкрутства,  де  на  першому  місці  законодавцем  постав-
лене  відновлення  платоспроможності  боржника,  вимагає, 
аби процедурам санації було надано пріоритетне значення 
у колізійних випадках. Адже у процедурах банкрутства не 
буде жодного сенсу, якщо із формальних підстав закінчення 
процесуальних строків буде заперечена можливість віднов-
лення платоспроможності боржника, звичайно, якщо така 
можливість ще  не  вичерпана  у  зв’язку  із  непереборними 
обставинами зміни стадій чи етапів банкрутства.

Зокрема,  якщо  навіть  прийнято  рішення  про  початок 
ліквідаційної  процедури,  але  заяву  подав  інвестор,  який 
пропонує відновити майновий стан підприємства, то потре-
би економіки вимагають поновлення відповідних санацій-
них процедур, якщо не будуть встановлені обставини зло-
вживання правами інвесторів (санаторів). У зв’язку із цим 
необхідно усіляко підтримати правило ч. 2 ст. 37 Закону про 
те, що за клопотанням комітету кредиторів або інвесторів, 
або  власника  майна  (органу,  уповноваженого  управляти 
майном)  банкрута  чи  з  власної  ініціативи  господарський 
суд може прийняти рішення про введення процедури сана-
ції й після визнання боржника банкрутом у разі наявності 
плану санації та до початку продажу майна банкрута. Нато-
мість поворот процедур у провадженні про банкрутство не 
можна припускати, якщо вже було продано майно у ліквіда-
ційній процедурі згідно з розділом IV Закону, якщо інвес-
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тор (санатор) розраховує на його належність підприємству. 
Адже  інакше порушуватимуться права осіб, які придбали 
майно,  а  загальною  вимогою  цивільного  законодавства  є 
неприпустимість  витребовування майна,  яке  придбано  на 
публічних торгах. 

Ще  одна  проблема  –  обґрунтованість  вимоги  зацікав-
леної особи про поновлення процесуального строку, що є 
загальною  проблемою  господарського  процесу  та  підля-
гає окремому розгляду. Зокрема, йдеться про необхідність 
впровадження  у  господарському  процесуальному  законо-
давстві процедури змагального розгляду питань про понов-
лення процесуальних строків. Сьогодні ці питання вирішу-
ються  судом, наприклад, при подачі  апеляційної  скарги у 
закритому режимі,  без  виклику  сторін. Такий підхід при-
зводить до зловживань, коли судді, намагаючись уникнути 
звинувачень у позбавленні особи права на апеляційний роз-
гляд, зазвичай задовольняють навіть необґрунтовані заяви 
про поновлення процесуального строку.

Нарешті, проблемою залишається основний строк, що 
визначає  підстави  порушення  справи  про  банкрутство  із 
моменту відкриття виконавчого провадження, зокрема, від-
повідно до ч. 1 ст. 15 Закону.

У п. 12  інформаційного листа Вищого господарського 
суду від 28.03.2013 р. № 01-06/606/2013 [3] зазначено, що 
ст. 15 Закону визначено підстави для повернення та відкли-
кання заяви про порушення справи про банкрутство. «Як 
одну  з  підстав  повернення  заяви  передбачено  неподання 
заявником-кредитором  доказів  неспроможності  боржника 
виконати  грошові  зобов’язання  у  встановленому  розмірі 
протягом трьох місяців після відкриття виконавчого прова-
дження, якщо інше не передбачено Законом. У зв’язку з цим 
строк невиконання боржником грошового зобов’язання для 
визначення неплатоспроможності боржника починається з 
моменту відкриття виконавчого провадження...».

Разом із тим такий зв’язок між провадженням про банкрут-
ство та виконавчим провадженням не можна визнати обґрун-
тованим, коли виключення з додержання тримісячного строку 
порушення виконавчого провадження передбачено лише для 
випадку загрози стійкої неплатоспроможності особи. 

Тривале  виконавче  провадження  лише  здатне  усклад-
нити відновлення платоспроможності,  адже у процесі ви-
конавчого  провадження  можуть  бути  продані  найбільш 
ліквідні основні засоби банкрута. Як правильно відзначає 
професор  О.П.  Подцерковний,  забороняючи  банкрутство 
окремих підприємств, держава не лише порушує рівність 
суб’єктів  господарювання,  але  й  «залишає  їх  наодинці  з 
кредиторами, які отримають можливість задовольнити свої 
вимоги за рахунок майна цих підприємств у процесі при-
мусового виконання, а не у конкурсному процесі. Останнє 
означає  безсистемне,  наближене  до  тіньової  приватизації 
розпродаж об’єктів  публічної  власності,  руйнівне позбав-
лення цих підприємств найбільш ліквідних засобів замість 
копіткої  роботи  з  відновлення  платоспроможного  роботи 
цих підприємств і справедливого задоволення вимог креди-
торів» [2, с. 102–103]. 

Має бути враховано, що лише у провадженні про банкрут-
ство  можна  запровадити  розпорядчі  та  інші  процедури,  які 
можуть убезпечити від погіршення майнового стану неплато-
спроможного  підприємства,  а  тому  зволікання  у  порушенні 

відповідного провадження не відповідає потребам економіки 
та уникнення зловживань у процедурі банкрутства.

Як правильно зазначається у юридичній літературі, під-
стави порушення справи про банкрутство не можна вимі-
рювати лише процесуальною характеристикою, адже таке 
порушення має правові передумови та наслідки, які впли-
вають на відносини учасників відносин неплатоспромож-
ності (банкрутства) [4, с. 236].

Не випадково, П.Д. Пригуза навіть припускає, що «без-
спірність грошових вимог та нездатність їх виконання ма-
ють доводити заявники – як боржник, так і кредитор. Під-
твердженню  підлягає  сам  факт  порушення  виконавчого 
провадження. Це означає, що боржник може негайно звер-
нутися до господарського суду зі своєю заявою про пору-
шення справи про банкрутство, оскільки наявне виконавче 
провадження загрожує йому банкрутством. Звернення стяг-
нення на активи боржника для задоволення вимог одного 
або кількох кредиторів у примусовому порядку може при-
звести до неможливості  виконання  грошових  зобов’язань 
боржника  в  повному  обсязі  перед  іншими  кредиторами. 
Так само кредитор має право звернутися із заявою про по-
рушення справи про банкрутство негайно після відкриття 
виконавчого  провадження,  але  з  урахуванням  строку,  що 
минув  з  дня,  встановленого  для  їх  погашення.  Відповід-
но до ч. 3 ст. 10 ЗВБ (Закону про відновлення платоспро-
можності…» – Ю.Ш.), строк невиконання (незадоволення) 
грошового зобов’язання має бути простроченим понад три 
місяці»  [5,  с.  190–191].  Скоріше  за  все,  зазначений  автор 
мав на увазі право на звернення кредитора із заявою про по-
рушення справи про банкрутство поза встановленого після 
відкриття  виконавчого  провадження  строку  лише  для  ви-
няткового випадку загрози з боку виконавчого провадження 
для задоволення вимог кредиторів.

Адже саме для цього випадку у відповідному листі Ви-
щого господарського суду зазначено, що «виходячи з сис-
темного аналізу частини третьої  статті 10, частини п’ятої 
статті  11,  частини  першої  статті  15  Закону,  загрозою  не-
платоспроможності  є  виникнення  конкуренції  грошових 
вимог  кредиторів  у  виконавчому  провадженні,  внаслідок 
якої  задоволення  вимог  одного  або  кількох  кредиторів  у 
розмірі  не  менше  трьохсот мінімальних  розмірів  заробіт-
ної плати призведе до неможливості виконання грошових 
зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кре-
диторами. При цьому дотримання заявником відповідного 
тримісячного строку не вимагається» [3].

Разом із тим, підняті проблеми доводять штучність зага-
лом прив’язки строку виконавчого провадження до підстав 
порушення справи про банкрутство. Кредитори не мають 
доступу  до  стану  справ  боржника  у  виконавчому  прова-
дженні, а тому право на порушення справи про банкрутство 
незалежно від виконавчого провадження має набути загаль-
ного характеру, а не виняткового.

Висновки. Таким  чином,  важливо  уточнити  у  Законі 
«Про  відновлення  платоспроможності…»,  що  відкриття 
виконавчого  провадження  жодним  чином  не  впливає  на 
право подати заяву про порушення справи про банкрутство. 
Це дозволить зробити провадження про банкрутство більш 
наближеним до потреб економіки та захисту права кредито-
рів – інвесторів.
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Статтю присвячено дослідженню питання захисту прав і законних інтересів легітимних підприємців при інкримінації їм фіктивного 
підприємництва. Проаналізовано судову практику та юридичну практику щодо позасудового та судового захисту прав і законних інтересів 
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Статья посвящена исследованию вопроса защиты прав и законных интересов легитимных предприятий при инкриминации им фик-
тивного предпринимательства. Проанализированы судебная практика и юридическая практика внесудебной и судебной защиты прав и 
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The article investigates the issue of protecting the rights and legitimate interests of legitimate businesses when they incrimination fictitious 
business. Analyzed the jurisprudence and legal practice of extra-judicial and judicial protection of the rights and legitimate interests of legitimate 
businesses when they incrimination fictitious business.
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Актуальність теми.  Останнім  часом  фіктивне  під-
приємництво  стає  все  більш  поширеним  явищем  через 
правову неврегульованість приватної власності, ринкових 
та  інших суспільних відносин. Протягом тривалого часу 
у  нашій  державі  зосереджена  недосконалість  державно-
правового механізму регулювання підприємницької діяль-
ності, а також відсутнє адекватне пояснення та визначення 
негативних явищ, що породжують тіньову економіку.

Разом  з  тим  не  лише  ці  фактори  сприяють  розвитку 
фіктивного підприємництва, а також і низка соціальних та 
економічних передумов: зниження життєвого рівня, зрос-
тання  соціальної  напруги,  підвищення  загального  рівня 
злочинності без відповідного підвищення рівня розкриття 
злочинів та притягнення винних осіб до відповідальності 
(особливо  за  злочини  у  сфері  господарської  діяльності), 
процвітання корупційних явищ, наростаючий тиск держа-
ви на підприємництво тощо.

Окремі  аспекти  досліджуваної  теми  опрацьовано  та-
кими  вітчизняними  та  зарубіжними  вченими,  як  П.  Ан-
друшко, В. Білецький, А. Висоцький, Н. Гуторова, О. Ду-
доров, Д. Мулявка, В. Навроцький, А. Путренко, Е. Расюк,  
В.  Рєзнікова, Ю.  Ровинський,  Є.  Стрельцов,  С.  Федчук,  
С. Юшина тощо.

Метою  даного  дослідження  є  обґрунтування  мож-
ливості  захисту  прав  та  законних  інтересів  легітимних 
суб’єктів  господарювання,  яким  інкримінують  фіктивне 
підприємництво, у судовому та позасудовому порядку.

Відповідно  до  поставленої  мети,  вирішено  наступні 
завдання:

• аналіз повноважень органів державної влади, що ма-
ють  право  відкривати  кримінальне  провадження  за  під-
озрою у здійсненні фіктивного підприємництва;

• аналіз ефективності судового захисту легітимних під-
приємств при інкримінуванні їм фіктивного підприємництва;

• аналіз доцільності та ефективності позасудового вре-
гулювання спорів для захисту легітимних суб’єктів госпо-
дарювання у випадку  інкримінування  їм фіктивного під-
приємництва.

Виклад основного матеріалу. Необхідно  визначити, 
які  саме  дії  є  достатніми  для  інкримінування  суб’єкту 
кримінального  правопорушення  такого  виду  злочину,  як 
фіктивне підприємництво. 

Ст.  205  Кримінального  кодексу  України  встановлює 
відповідальність  за  дії,  які  з  зовнішнього  боку  є  цілком 
легальними.  При  цьому  особи,  які  стоять  за  створеним 
або придбаним суб’єктом підприємництва, насправді ма-
ють  на  меті  не  зайняття  повноцінною,  самодостатньою 
підприємницькою діяльністю, а прагнуть приховати свою 
незаконну діяльність зовнішньо законною підприємниць-
кою діяльністю. Ключова характеристика такого злочину, 
як вказує законодавець, є визнання підпорядкованості офі-
ційно відображеної в установчих документах і, можливо, 
фактично  здійснюваної  підприємницької  діяльності  кон-
кретним  незаконним  цілям.  Особи,  які  здійснюють  фік-
тивне підприємництво, можуть: 1) повністю відмовлятися 
від здійснення тієї офіційної діяльності, котра фіксується 
в установчих документах юридичної особи; 2) вести  її у 
мінімальному  обсязі,  що  дозволяє  вважати  комерційну 
структуру  такою, що насправді функціонує,  тобто  іміту-
вати  підприємницьку  діяльність;  3)  вести  більш-менш 
повноцінну  підприємницьку  діяльність  з  отриманням 
прибутку  для  того,  щоб  приховати  паралельно  здійсню-
вану  незаконну  діяльність.  Отже,  спостерігається  певна 
неузгодженість  між  назвою  ст.  205  КК  України  і  суттю 
описаного у ній злочинного діяння, позаяк особи, які з ме-
тою прикриття  створюють  та  (або)  придбавають  суб’єкт 
підприємницької  діяльності,  можуть  з  використанням 
останнього здійснювати реальну фінансово-господарську 
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діяльність,  у  тому  числі  приховану  від  оподаткування 
 [7, с. 342].

Також  для  повноцінного  розуміння  випадків  інкри-
мінування  фіктивного  підприємництва  особам  потрібно 
встановити ті докази, які можуть бути використані для до-
ведення вини. Зокрема, такими є: реєстрація підприємства 
на підставну особу, за підробленими, втраченими, позиче-
ними або викраденими документами, документами помер-
лих осіб, за вигаданою юридичною адресою; внесення в 
установчі документи неправдивих даних про засновників і 
керівників підприємства або про інші обставини (що може 
також бути інкриміновано згідно зі ст. 205-1 КК України); 
залучення до протиправної діяльності у формі призначен-
ня на посаду керівника реально існуючого громадянина із 
специфічним соціальним статусом (малозабезпечені, пси-
хічно  хворі,  іноземці  тощо);  відсутність  ознак  діяльнос-
ті фірми,  зазначеної  в  установчих  документах;  короткий 
термін існування підприємства (як правило, не перевищує 
одного податкового періоду, що зводить нанівець можли-
вість контролю його діяльності); відсутність руху коштів 
підприємства на його банківських рахунках або, навпаки, 
занадто  великий  обсяг  фінансових  операцій  на  банків-
ських рахунках підприємства, яке нещодавно зареєструва-
лося [7, с. 350].

У продовження вище викладеної думки варто вказати ті 
слідчі дії, у результаті здійснення яких можуть бути отри-
мані перераховані докази. Оскільки злочин, передбачений 
ст. 205 Кримінального кодексу України, є злочином неве-
ликої або середньої тяжкості (залежно від кваліфікуючих 
ознак), то, відповідно до норм кримінального процесуаль-
ного законодавства, виключається можливість проведення 
ряду негласних слідчих (розшукових) дій, які обмежують 
права людини, наприклад: аудіо-, відеоконтроль особи; на-
кладення арешту на кореспонденцію особи; огляд і виїмка 
кореспонденції;  зняття  інформації  з  транспортних  теле-
комунікаційних мереж;  зняття  інформації  з  електронних 
інформаційних систем; обстеження житла чи іншого воло-
діння особи; візуальне спостереження за особою, річчю, 
місцем;  аудіо-,  відеоконтроль  місця;  контроль  вчинення 
злочину тощо. З аналізу норм того ж Кримінального про-
цесуального кодексу можна зробити висновок про те, що 
для  розслідування  фіктивного  підприємництва  можуть 
бути  використані  такі  дії,  як  збір  документів  (за  запита-
ми),  опитування  осіб,  розкриття  банківської  таємниці  та 
отримання інформації про рух по рахункам, використання 
інформаторів та ін. [4; 5].

Однак слідчі також доволі часто для проведення необ-
хідних їм слідчих дій інкримінують підозрюваним особам 
підозру  у  вчиненні  злочинів  у  сукупності  зі  ст.  190  КК 
України («Шахрайство»), ст. 209 КК України («Легаліза-
ція  (відмивання) грошових коштів та  іншого майна, здо-
бутих злочинним шляхом») тощо.

Варто  також  сказати, що  згідно  з  чинним  законодав-
ством,  розслідування фактів фіктивного  підприємництва 
можуть  здійснювати  органи МВС,  а  якщо  цей  факт  був 
встановлений  в  ході  розслідувань  податкових  злочинів, 
то  й  органи  податкової  міліції.  На  практиці  найчастіше 
доводиться  зустрічати  у  розслідуванні  різні  підрозділи 
Міністерства внутрішніх справ України – Управління по 
боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ), Державну 
службу по боротьбі з економічною злочинністю (ДСБЕЗ), 
органи  податкової  міліції;  при  здійсненні  певних  опера-
тивних  слідчих  дій  (аудіо-,  відеоконтроль  особи;  затри-
мання осіб) участь приймає також Служба безпеки Укра-
їни (СБУ). 

Таким чином, можна зробити висновок, що розсліду-
вання фіктивного підприємництва  здійснюється вищепе-
рерахованими  органами,  а  інкримінування  здійснюють 
органи прокуратури на підставі доказів, що можуть бути 
отримані  лише  за  допомогою  певного  переліку  слідчих 
дій.

Тому  єдиним  ефективним  способом  захисту  легітим-
них підприємств, що здійснюють господарську діяльність 
відповідно до наданого їм права у встановленому законом 
порядку, від інкримінування їм такого злочину як фіктив-
не  підприємництво,  є  судовий  захист.  Разом  з  тим поза-
судовий захист є ефективним у формі оскарження певних 
слідчих дій, які були проведені правоохоронними органа-
ми з порушенням прав, інтересів та регламентованих про-
цедур. 

Судовий  захист  повинен  здійснюватися  шляхом 
оскарження до  суду слідчих дій уповноважених органів, 
оскільки лише вони є джерелом отримання доказів проти 
суб’єкта господарювання. Відповідна заява має бути пода-
на до адміністративного суду відповідно до ст. 17 Кодексу 
адміністративного судочинства України, яка встановлює, 
що юрисдикція  адміністративних  судів  поширюється  на 
правовідносини,  що  виникають  у  зв’язку  з  здійсненням 
суб’єктом  владних  повноважень  владних  управлінських 
функцій, зокрема, на спори фізичних чи юридичних осіб із 
суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рі-
шень (нормативно-правових актів чи правових актів інди-
відуальної дії), дій чи бездіяльності. Так як уповноважені 
органи є суб’єктами владних повноважень, то оскаржен-
ня їх дій має здійснюватися в порядку адміністративного 
судочинства  [3]. Разом з  тим суб’єктам господарювання, 
яким  інкриміновано фіктивне підприємництво,  за сукуп-
ністю  з  іншими  злочинами чи без,  важливо  також вміти 
використовувати права, що визначені Кримінальним про-
цесуальним  кодексом  України  щодо  можливості  оскар-
ження дій  та бездіяльності органів  слідства, оскарження 
ухвал та рішень слідчих суддів та суддів.

При  цьому  слід  розуміти,  що  норми  Кримінального 
процесуального  кодексу  України  дещо  обмежили  право 
на  судовий  захист  легітимного  суб’єкта  господарювання 
у разі  інкримінування йому фіктивного підприємництва, 
тобто  є  певні  особливості  судового  захисту.  Так,  поза-
судове розслідування  злочинів, передбачених  ст.  205 КК 
України, може бути розпочато після отримання органами 
досудового розслідування заяви (повідомлення) про кри-
мінальне  правопорушення  і  внесення  такої  інформації 
до  Єдиного  реєстру  досудових  розслідувань,  причому 
внесення органами досудового розслідування  інформації 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань не оскаржу-
ється,  оскаржується  лише  невнесення  таких  відомостей 
до ЄРДРу  за  заявою певної  особи-ініціатора. Одночасно 
з реєстрацією в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 
про «фіктив» може бути  зареєстрована  інформація  і  про 
контрагента, в діях якої формально будуть міститися озна-
ки ухилення від сплати податків (ст. 212 КК України), про 
шахрайські дії (ст. 190 КК України), про легалізацію (від-
мивання) коштів та майна (ст. 209 КК України), а то  і за 
всіма статтями в сукупності. І право оскаржити відкриття 
даного кримінального провадження та початок розсліду-
вання Кримінальним процесуальним кодексом України не 
передбачено[4; 5].

Щодо такого виду захисту прав та інтересів, як позасу-
довий захист прав, то він не стосується безпосередньо за-
хисту суб’єкта господарювання від інкримінування йому 
злочину, а є, за своєю суттю, захистом від неправомірної 
діяльності органів державної влади (в особі правоохорон-
них органів) при інкримінуванні фіктивного підприємни-
цтва легітимному підприємству.

Позасудовий  порядок  захисту  прав  та  інтересів  легі-
тимних підприємств при інкримінації  їм фіктивного під-
приємництва полягає в тому, що підприємство, права яко-
го порушені, або особа, якій відомо про порушення закону, 
може спочатку пред’явити вимоги про захист порушеного 
права безпосередньо до органів державної влади, тим са-
мим попередити пред’явлення обвинувачення, співпрацю-
вати зі слідством, у разі якщо підприємство, саме цього не 
знаючи, стало учасником злочину та понесло у зв’язку з 
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цим збитки. А також звернутися  із скаргами, заявами до 
вищих правоохоронних органів та контролюючих органів 
державної  влади  на  неправомірні  дії  підконтрольним  їм 
структурним  підрозділам,  не  звертаючись  із  позовом  до 
суду. Позасудовий порядок захисту прав та  інтересів ле-
гітимних  підприємств  передбачений  з  метою швидшого 
захисту прав та інтересів та виправлення помилок органів 
державної влади, які, порушуючи законодавство України 
своїми діями, порушують права та законні інтереси легі-
тимних підприємств. Так,  вищестоящі органи державної 
влади добровільно, без розгляду справ у судах, задоволь-
няють обґрунтовані вимоги заявників, скаржників, швид-
ко відновлюють порушені права та інтереси.

Якщо законні вимоги не задовольняються вищестоящим 
органом державної влади, то у заявника є право звернення 
із заявою або скаргою до органів прокуратури України, ор-
ганів внутрішніх справ України та насамкінець до суду.

За  таких  обставин  позасудовий  спосіб  захисту  може 
забезпечити  уникнення  інкримінації  фіктивного  підпри-
ємництва  суб’єкту  господарювання,  оскільки  це  буде 
здійснено  без  участі  судового  органу,  на  етапі  збирання 
органами державної влади підтвердження здійснення не-
законної діяльності, які мають бути доведені належними 
та допустимими доказами.

Позасудовий порядок врегулювання спорів може бути 
використаний  легітимним  підприємством,  при  інкримі-

нуванні  йому  такого  злочину,  як  «фіктивне  підприємни-
цтво»,  для  врегулювання  відносин  з  контрагентами,  які, 
побоюючись  бути  притягненими  до  відповідальності  за 
співпрацю з суб’єктом господарювання, що здійснює фік-
тивне підприємництво, бажатимуть припинити господар-
ські  правовідносини  з  легітимним підприємством  та по-
яснити  минулу  співпрацю, що  стала  фактом  порушення 
кримінального провадження [3].

Висновки.  Отже,  на  сьогодні  законодавством  обме-
жена можливість  повноцінного  захисту  прав  легітимних 
підприємств у випадку інкримінування їм фіктивного під-
приємництва. Немає єдиного органу, який би здійснював 
ефективний  захист  підприємств,  що  потерпають  від  дій 
правоохоронних  органів,  органів  слідства,  податкових 
(фіскальних)  органів,  які  часто  своїми  діями  перешко-
джають  підприємництву  та  підприємцям  розвиватися. 
Тож, вважаємо, що на законодавчому рівні необхідно за-
безпечити можливість захисту підприємництва від часом 
незаконних та безпідставних дій правоохоронних органів, 
створивши  орган  державної  влади,  що  має  бути  колегі-
ально  створеним  з  адвокатів,  суддів,  податкових  органів 
та  органів  прокуратури,  які  будуть  бар’єром  між  діями 
правоохоронців  та  підприємцями,  дозволять  легітимним 
підприємствам  повною  мірою  реалізувати  свої  права  на 
захист,  які  їм  гарантовані  державою,  поки що  тільки  на 
папері.
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У статті розглянуто проблеми та перспективи розвитку соціального страхування, проаналізовано сучасний стан системи соціального 
страхування в Україні, визначено недоліки та запропоновано напрями вдосконалення розвитку соціального страхування.

Ключові слова: соціальний захист, удосконалення законодавства, соціальне страхування, загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування, фонди соціального страхування.

В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития социального страхования, проанализировано современное состояние 
системы социального страхования в Украине, определены недостатки и предложены направления совершенствования развития со-
циального страхования.

Ключевые слова: социальная защита, совершенствование законодательства, социальное страхование, общеобязательное госу-
дарственное социальное страхование, фонды социального страхования.

This article deals with the problems and prospects of social insurance, analyzes the current state of the social insurance system in Ukraine, 
identifies the advantages and offers the directions of improving the development of social insurance.
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РОЗДІЛ 5.
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛьНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постановка проблеми. Однією  із  організаційно-
правових  форм  соціального  забезпечення  у  нашій  краї-
ні  визнається  загальнообов’язкове  державне  соціальне 
страхування. Мета соціального страхування полягає у за-
безпеченні фінансової самостійності та стабільності сис-
теми соціального страхування і недопущенні руйнування 
механізму  реалізації  конституційного  права  громадян на 
соціальний захист у сучасних умовах господарювання.

Протягом останніх років держава намагається вироби-
ти оптимальні шляхи вдосконалення системи соціального 
захисту, забезпечивши при цьому права і свободи грома-
дян щодо надання соціальних виплат. Але нескінченні ре-
форми, поспішне прийняття Закону України «Про рефор-
мування  загальнообов’язкового  державного  соціального 
страхування та легалізацію фонду оплати праці», без на-
лежного його професійного опрацювання та обговорення в 
суспільстві, призвело до ускладнення його праворозумін-
ня та значного погіршення і звуження прав застрахованих 
осіб.  Саме  тому  в  умовах  проведення  реформи  соціаль-
ного страхування та формування дієздатного державного 
управління  на  особливу  увагу  заслуговує  удосконалення 
правового  регулювання  системи  загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.

Стан дослідження. Різні аспекти, особливості та про-
блеми  системи  загальнообов’язкового  державного  соці-
ального  страхування  досліджувалися  у  наукових  працях  
О.В. Москаленко, І.В. Оклей, С.М. Прилипка, С.М. Синчук, 
С.О. Сільченка, В.В. Юровської, О.М. Ярошенка та ін. Про-
те варто зазначити, що соціальне страхування є предметом 
дослідження не тільки вчених-юристів, а й фахівців у сфері 
економіки, соціології, державного управління та ін.

Метою статті є  дослідження  актуальних  проблем  у 
сфері правового регулювання загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування та формулювання про-
позицій щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Статтею 46 Конституції 
України передбачено, що громадяни мають право на соці-

альний захист, що включає право на забезпечення їх у разі 
повної,  часткової  або  тимчасової  втрати  працездатності, 
втрати годувальника, безробіття з незалежних від них об-
ставин, а також у старості та в інших випадках, передбаче-
них законом. Це право гарантується загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням  за рахунок  страхо-
вих внесків  громадян, підприємств,  установ  та  організа-
цій, бюджетних та інших джерел соціального забезпечен-
ня, а також створенням мережі державних, комунальних і 
приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пен-
сії,  інші  види соціальних виплат  і  допомоги,  які  є  осно-
вним  джерелом  існування,  мають  забезпечувати  рівень 
життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановле-
ного законом.

Термін  «страхування»,  на  думку  західних  філологів, 
має латинське походження. В основі його – слова «seеcеrus» 
і  «sine  сura»,  які  означають  «безтурботний»  [1,  c.  13].  
Тобто сутність страхування полягає у захисті від випадко-
вих непередбачуваних подій, ризиків чи проблем.

Слово  «страхуватися»  у  тлумачному  словнику  укра-
їнської  мови  зазначається  як  «уберігати  себе  від  чо-
го-небудь  небажаного,  неприємного»  [2,  с.  451].  То,  по 
суті,  застраховані  особи,  які  беруть  участь  у  системі 
загальнообов’язкового  державного  соціального  страху-
вання,  уберігають  себе  від  небажаних  ризиків  протягом 
своєї трудової діяльності, а певною мірою і після її при-
пинення.

Право на соціальне страхування нерозривно пов’язане 
з необхідністю соціального захисту деяких категорій на-
селення, які за станом здоров’я, за віком чи в силу інших 
об’єктивних причин не можуть себе забезпечити засобами 
до  існування,  а  отже  не можуть  підтримувати  достатній 
рівень життя  у  суспільстві.  Системою  соціального  стра-
хування також передбачено соціальні виплати для членів 
сім’ї, коли вони втрачають годувальника. Через те особли-
вість соціального страхування членів сім’ї має дозвільний 
характер і залежить від права на соціальне страхування са-
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мого померлого, по суті, воно є похідним від права самого 
годувальника.

Соціальне страхування можна визначити як соціальну 
систему, що ставить за мету створення загальнодержавної 
організації взаємодопомоги обов’язкового характеру, діє з 
найвищою ефективністю лише у разі,  якщо буде  загаль-
ною з точки зору як охоплення усіх категорій населення, 
так і покриття соціальних ризиків.

З іншого боку, соціальне страхування можна розгляда-
ти як автономний і самостійний механізм для акумуляції 
коштів з метою компенсації або мінімізації окремих видів 
соціальних ризиків. Саме  соціальне  страхування  є  осно-
вним і визначальним елементом системи соціального за-
хисту у будь-якій ринковій державі, на відміну від інших 
видів соціальної підтримки.

Соціальне  страхування  у  широкому  його  розумінні 
розглядається науковцями також як економічна, соціальна, 
фінансова та правова категорія.

Як економічна категорія соціальне страхування висту-
пає  інструментом перерозподілу грошових коштів у сус-
пільстві та залежить від стану і ефективності економіки. 
Перерозподіл здійснюється за рахунок соціальних фондів 
споживання.

Як соціальна категорія соціальне страхування є універ-
сальною моделлю соціального захисту, яку використову-
ють суспільство і держава для: вирішення проблем нерів-
ності особистих доходів людей, що є наслідком нерівності 
продуктивності праці і ефективності виробництва; забез-
печення  встановлених  соціальних  стандартів  життя  для 
кожної  людини  при  настанні  соціальних  ризиків;  забез-
печення стабільності, миру та злагоди у суспільстві; від-
новлення статус особи як повноцінного члена суспільства. 
Тобто соціальне страхування є важливою соціальною ка-
тегорією, оскільки забезпечення, адресоване людині сус-
пільством і державою в тих випадках, коли вона потребує 
підтримки по незалежних від неї обставинах, гарантує ви-
значений законодавством соціальний комфорт.

Фінансова категорія соціального страхування проявля-
ється у відносинах, які виникають між страхувальниками і 
страховиками з приводу сплати соціальних внесків. Також 
соціальне страхування є складовою частиною фінансової 
системи держави.

З правової точки зору, соціальне страхування – це вре-
гульована  нормами  система  прав,  гарантій  соціального 
захисту працездатних і непрацездатних громадян при на-
станні певних страхових випадків, передбачених законо-
давством. Правова категорія включає в себе також реаліза-
цію державою соціальної політики перерозподілу доходів 
за допомогою правового механізму,  закріплюючи норма-
тивним шляхом порядок утворення відповідних соціаль-
них фондів та їхній правовий статус, осіб, що підлягають 
страхуванню; види забезпечення  і умови  їх надання; ме-
ханізм  захисту прав  громадян. Тому однією  із  важливих 
підвалин соціального страхування є наявність відповідної 
нормативної бази здатної забезпечити соціальний добро-
бут та стабільність у суспільстві.

Розвиток  соціального  страхування  в  Україні  розпо-
чався  з  прийняттям  Закону України  «Основи  законодав-
ства України про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування»,  а  в  подальшому  були  прийняті  і  інші  за-
кони  з  соціального страхування. Але треба погодитися  з 
О.С. Сільченком, що у законодавстві про соціальне стра-
хування  існує чимало проблем. Передусім це  стосується 
мови закону. Не потрібно доводити  її особливе значення 
у сфері, що зачіпає інтереси мільйонів громадян. Саме за-
конодавча стилістика, мова, якою викладені норми права 
соціального забезпечення, роблять закон зрозумілим і до-
ступним для широких верств населення, сприяють реалі-
зації права. Проте доступність законодавчої мови не слід 
сприймати  спрощено.  Справжня  простота  і  доступність 
тексту нормативного акта досягається за умови наукового 

підходу, точного дотримання правил законодавчої техніки 
[3, с. 179].

Злиття двох Законів України «Про загальнообов’язкове 
державне  соціальне  страхування  у  зв’язку  з  тимчасо-
вою  втратою  працездатності  та  витратами,  зумовлени-
ми  похованням»  та  «Про  загальнообов’язкове  державне 
соціальне  страхування  від  нещасного  випадку  на  ви-
робництві  та  професійного  захворювання,  які  спричи-
нили втрату працездатності»  відбулося під назвою «Про 
загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування». 
Цей Закон  [4] відповідно до Основ  законодавства Украї-
ни  про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страху-
вання визначає правові, фінансові та організаційні засади 
загальнообов’язкового  державного  соціального  страху-
вання, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального 
захисту у  зв’язку  з  тимчасовою втратою працездатності, 
вагітністю та пологами, від нещасного випадку на вироб-
ництві та професійного захворювання, охорони життя та 
здоров’я.

Новим законом «Про загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування» замість наявних досі двох фондів со-
ціального страхування, утворюється один – Фонд соціаль-
ного страхування України. Але сама назва закону і фонду 
викликає непорозуміння та вносить плутанину в систему 
соціального страхування. Поняття загальнообов’язкового 
державного  соціального  страхування  не  може  обмеж-
уватися  тільки  двома  видами  соціального  страхування  у 
зв’язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності  і  страху-
ванням від нещасного випадку на виробництві та профе-
сійного захворювання, які спричинили втрату працездат-
ності. Згідно положень статті 4 Закону України «Основи 
законодавства України про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» видами соціального страхування 
є: пенсійне; на випадок безробіття; у зв’язку з тимчасовою 
втратою  працездатності;  від  нещасного  випадку  на  ви-
робництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності, медичне. Тому назва нового закону 
(і Фонду) загальна, а по-суті не включає інші види страху-
вання і регулюється тільки два види загальнообов’язкового 
державного  соціального  страхування.  А  це  ускладнює 
праворозуміння  у  сфері  соціального  страхування.  Крім 
того,  існують  Закони України  «Про  загальнообов’язкове 
державне  соціальне  страхування  на  випадок  безробіття» 
та  «Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страху-
вання»,  які  регулюють  відповідні  види  і  теж  входять  у 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

І згідно Закону України «Основи законодавства Укра-
їни  про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  стра-
хування»  загальнообов’язкове  державне  соціальне  стра-
хування  –  це  система  прав,  обов’язків  і  гарантій,  яка 
передбачає надання соціального захисту, що включає ма-
теріальне  забезпечення громадян у разі хвороби, повної, 
часткової  або  тимчасової  втрати  працездатності,  втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, 
а  також  у  старості  та  в  інших  випадках,  передбачених 
законом,  за  рахунок  грошових  фондів,  що  формуються 
шляхом сплати страхових внесків власником або уповно-
важеним ним органом, громадянами, а також бюджетних 
та інших джерел, передбачених законом.

За  останні  роки  «черговий»  етап  реформування  сис-
теми соціального страхування зазвичай закінчується урі-
занням соціальних права громадян. На думку профспілок, 
поспішні розробка та прийняття у грудні 2014 року Закону 
України  «Про  реформування  загальнообов’язкового  дер-
жавного  соціального  страхування  та  легалізацію  фонду 
оплати праці», без належного його професійного опрацю-
вання  сторонами  соціального  діалогу,  які  безпосередньо 
забезпечують  здійснення  соціального  страхування,  при-
звело  до  значного  погіршення  соціального  страхування 
застрахованих  осіб.  Замість  безоглядного  урізання  ма-
теріального  забезпечення  і  соціальних  послуг  основним 
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джерелом стабілізації бюджетів фондів соціального стра-
хування  має  стати  забезпечення  і  легалізація  зайнятості 
та детінізація заробітної плати, для чого Урядом має бути 
реалізовано комплекс відповідних заходів [5, с. 1].

Реформа  системи  соціального  страхування  має  вра-
ховувати положення ч. 3  ст.  22 Конституції України,  яка 
передбачає, що під час прийняття нових законів або вне-
сення  змін  до  чинних  законів  не  допускається  звуження 
змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Тому, не врегу-
лювавши попередні проблеми у соціально-страховому за-
конодавстві, держава та законодавець створюють нові.

Рішенням  Конституційного  Суду  України  від 
07.10.2009  р.  №  25-рп/2009  у  справі  №  1-32/2009[6]  за 
конституційним поданням Верховного Суду України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) по-
ложень п. 2 частини першої ст. 49, другого речення ст. 51 
Закону,  було  визнано  такими,  що  не  відповідають  Кон-
ституції України, положення п.  2 частини першої  ст.  49, 
другого речення ст. 51 Закону [7]. Разом з тим до чинного 
законодавства України так і не були внесені зміни, спря-
мовані на вирішення вказаного питання. Через те на сьо-
годні  залишається  невідпрацьованим  механізм  виплати 
пенсій громадянам України, під час їх проживання за кор-
доном у випадку відсутності між Україною та країною, де 
проживає  пенсіонер,  відповідного міжнародного  догово-
ру. Такий стан речей не узгоджується і суперечить нормам 
Конституції України. Адже право на пенсію  громадянин 
набуває  протягом  своєї  трудової  діяльності  сплачуючи 
внески, а на отримання пенсії чи хоть якої-небудь компе-
сації за законодавством нашої держави не має, змінивши 
країну проживання.

Необхідно переглянути положення чинного законодав-
ства, що звужують право осіб, які перебувають у відпустці 
по  догляду  за  дитиною  до  3-річного  віку,  щодо  зараху-
вання періоду такої відпустки до страхового стажу. Адже 
кількість років набутого страхового стажу в подальшому 
впливатиме на призначення пенсій. До цього нас спонукає 
складна демографічна ситуація в державі та й проблеми з 
офіційним працевлаштуванням.

Законодавцю  потрібно  у  всіх  діючих  законах  з 
загальнообов’язкового  державного  соціального  страху-
вання провести чітке розмежування видів соціального за-
безпечення. Бо в законодавстві страхові послуги іноді на-
зиваються допомогами чи навпаки.

До  даного  часу  не  забезпечено  в  повному  обсязі  на-
лежне розмежування джерел фінансування різних виплат 
у системі загальнообов’язкового державного соціального 
страхування.  Так,  Пенсійний  фонд  України  за  рахунок 
страхових коштів продовжує виплачувати адресну допла-
ту до пенсій, розмір яких нижче прожиткового мінімуму, 

пенсії за вислугу років та ін. Крім того, ще й у зв’язку з ре-
формуванням  системи  соціального  страхування, Пенсій-
ному фонду добавили виплату пенсій у зв’язку з нещасним 
випадком на виробництві (див. прикінцеві положення За-
кону України «Про реформування загальнообов’язкового 
державного соціального страхування та легалізацію фон-
ду оплати праці»). Кошти на ці пенсії раніше відшкодову-
валися Пенсійному фонду Фондом соціального страхуван-
ня від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань, які спричинили втрату працездатності. При 
цьому правове регулювання призначення і виплати пенсій 
у  зв’язку  з  нещасним  випадком  на  виробництві  чи  про-
фесійним  захворювання  залишається  не  вирішеним  ще 
з 2004 року, коли починався перший етап реформування 
системи соціального страхування.

При  обмежених  можливостях  працевлаштування  і 
низькій заробітній платі значна частина економічно актив-
них громадян України вимушена працювати за кордоном, 
а це обмежує фінансові можливості системи соціального 
страхування у нашій державі.

Щоб реформи запрацювали на практиці, першочерго-
вим завданням має стати підвищення довіри до влади, як з 
боку роботодавців, так і працівників. Також потрібно щоб 
платники єдиного соціального внеску не сумнівалися, що 
сплачені кошти будуть використані в цілях, передбачених 
законодавством, і усвідомлено хотіли платити такий збір. 
Люди не бачать, навіщо платити державі податки, бо гро-
ші розкрадаються, а відтак, підприємці не бачать результа-
ту від сплати своїх податків.

Висновки. Основою ефективного функціонування  сис-
теми  соціального  страхування  мають  стати  чіткість  і  ви-
значеність правового регулювання та фінансова прозорість 
системи.  Реформи  соціального  страхування  не  повинні  за-
кінчуватися тільки черговим зменшенням соціальних вилат 
та послуг. Розвиток правового регулювання системи соціаль-
ного страхування у нашій державі повинен забезпечувати ба-
ланс між економічною та соціальною складовими розвитку 
суспільства. Сьогодні повинна бути запроваджена дієва сис-
тема державного моніторингу,  яка б відслідковувала вплив 
реформ на  регулювання  відносин  із  загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.

В українському суспільстві варто створити такі пере-
думови, щоб працівник був зацікавлений у сплаті страхо-
вих внесків так само, як і в отриманні високої заробітної 
плати, а роботодавець теж мав змогу не відчуваючи тягаря 
сплати  єдиного  соціального  внеску  офіційно  проводити 
свою  господарську  діяльність.  Стабілізація  діяльності 
бюджетів фондів соціального страхування може бути ви-
рішена через легалізацію зайнятості та детінізацію заро-
біних плат.
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У статті проаналізовано основні міжнародні нормативно-правові акти у сфері вищої освіти. Визначено, що національним законодав-
ством не враховано окремі міжнародні норми. Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання 
праці науково-педагогічних працівників. 

Ключові слова: міжнародно-правове регулювання праці, сфера вищої освіти, міжнародні стандарти, науково-педагогічні працівни-
ки, вищі навчальні заклади.

В статье проанализированы отдельные нормативно-правовые акты в сфере высшего образования. Определено, что национальным 
законодательством не учтены отдельные международные нормы. Сформулированы предложения и рекомендации по совершенствова-
нию правового регулирования труда научно-педагогических работников. 

Ключевые слова: международно-правовое регулирование труда, сфера высшего образования, международные стандарты, науч-
но-педагогические работники, высшие учебные заведения.

The article analyzes main international legal acts in circle of high education. It is determined that national legislation does not include some 
international norms. The suggestions and recommendations for improving legal regulation of work of teaching staff are formulated. 

Key words: international legal regulation of labor, circle of high education, international standards, scholars, educators, high education institutions.

Актуальність теми. Сучасна  інтеграція  в міжнарод-
ний простір є логічним, закономірним та необхідним про-
цесом, охопивши чимало країн світу. Сфера вищої освіти 
не  стала  виключенням  з  цього  правила.  Водночас  ми  є 
свідками  дедалі  більшого  усвідомлення  політиками,  на-
уковцями,  а  також  громадськістю  потреби  необхідності 
побудови більш всеохоплюючої та спрямованої у майбут-
нє Європи, зокрема на основі використання зміцнення  її 
інтелектуального, культурного, соціального, наукового та 
технологічного  потенціалу  [1].  Після  приєднання  Укра-
їни  у  2005 р.  до Болонського процесу  змінився не  лише 
зміст вищої освіти та організація навчального процесу, а 
й правовий статус науково-педагогічного працівника. Сві-
тові тенденції глобалізації освіти ставлять нові підвищені 
вимоги до викладачів ВНЗ. Вони повинні володіти, перш 
за  все, необхідними професійними, моральними та  інте-
лектуальними  якостями,  бути  творчою  індивідуальністю 
з  оригінальним мисленням,  опиратися  на  передовий  до-
свід та нові технології навчання. Правовий статус науко-
во-педагогічного працівника – це сукупність прав, свобод 
і обов’язків. Він визначається особливостями змісту його 
професії, а також специфікою правового регулювання сус-
пільних відносин у системі освіти. Особливої актуальнос-
ті  це  питання набуває  у  світлі  євроінтеграції України  та 
приведення чинного освітнього законодавства до стандар-
тів Європейського Союзу.

Дослідженню  загально-теоретичних  проблем  міжна-
родно-правового  регулювання  праці  присвячено  велику 
кількість наукових праць, серед яких науково-значимими 
є роботи В.С. Венедиктова, В.Д. Величка, В.Л. Гейхмана, 
М.М. Грекової, В.В. Жернакова, І.Я. Кісільова, А.М. Луш-
нікова, М.В. Лушнікової, М.Л. Лютова, П.Д. Пилипенка, 
Н.М. Хуторян та ін. Проте питання міжнародно-правово-
го регулювання праці у сфері вищої освіти, актуальність 
яких у сучасному глобалізованому світі тільки посилюєть-
ся, залишається малодослідженим і недостатньо врегульо-
ваним. 

Метою статті є аналіз норм міжнародного права, які 
впливають  на  розвиток  вітчизняного  освітнього  законо-
давства та визначення шляхів  їх  імплементації  в україн-
ське освітнє законодавство.

Виклад основного матеріалу.  Прийняття  Закону 
України «Про вищу освіту» стало каталізатором і право-

вим підґрунтям процесу реформування законодавства про 
вищу освіту, який, безумовно, має відбуватися з дотриман-
ням встановлених міжнародно-правових норм. На думку 
В.В. Жернакова, входження України до Ради Європи, при-
єднання  до  багатьох  міжнародних  актів  із  прав  людини 
дозволяє  говорити  про  наше  суспільство,  як  про  цивілі-
зований осередок людської спільноти. Однак це покладає 
на державу обов’язки по приведенню національного зако-
нодавства у відповідність із міжнародними стандартами з 
прав людини.  І тут потребується не «механічне» перене-
сення міжнародних норм до національного законодавства, 
а виважена, кропітка робота по створенню власного зако-
нодавства на основі міжнародних стандартів [2, с. 59]. Як 
зазначає Н.М. Хуторян,  використання  європейського  до-
свіду не може і не має бути основним шляхом формування 
трудового права ні в перехідний період, ні в період станов-
лення ринкових відносин. Основним має бути збереження 
чинних  і створення нових норм чи моделей, що відпові-
дають  соціально-економічним умовам,  традиціям,  націо-
нальним особливостям тощо. Отже, зближення із правом 
Європейського Союзу та використання досвіду правового 
регулювання трудових відносин у країнах ‒ членах ЄС має 
сприяти створенню Україною власної прогресивної моде-
лі трудового права і трудових відносин [3, с. 6]. Це стосу-
ється і правового регулювання трудових відносин у сфері 
вищої освіти, зокрема науково-педагогічних працівників. 

На  сучасному  етапі  розвитку  міжнародних  відносин 
чинними  є  норми  і  принципи,  закріплені  у  відповідних 
нормативно-правових актах про освіту, таких як Конвен-
ція  про  боротьбу  із  дискримінацією  у  галузі  освіти  від 
14.12 1960 р., Декларація про свободу вираження поглядів 
та інформації від 29.12.1982 р., Сорбонська декларація від 
25.05.1988 р. та ін. Серед основних, у яких безпосередньо 
йдеться  про  підвищення  правового  статусу  науково-пе-
дагогічних  працівників,  можна  назвати Конвенцію  «Про 
визнання кваліфікацій, які відносяться до вищої освіти в 
Європейському  регіоні»,  «Рекомендацію  про  статус  ви-
кладацьких  кадрів  вищих  навчальних  закладів»,  при-
йняту Генеральною конференцією ЮНЕСКО, Всесвітню 
декларацію «Про вищу освіту для ХХІ сторіччя: підходи 
та практичні заходи», Комюніке Всесвітньої конференції з 
вищої освіти «Нова динаміка вищої освіти і науки для со-
ціальної зміни і розвитку» та ін. Незважаючи на рекомен-
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даційний характер цих документів,  вони мають  важливе 
значення в розробленні правового механізму регулювання 
праці науково-педагогічних працівників.

 Основні методологічні положення міжнародно-право-
вих документів вже покладено в основу чинного законо-
давства.  З метою  реалізації  стратегічного  курсу України 
на інтеграцію до Європейського Союзу, забезпечення все-
бічного входження у європейський політичний, економіч-
ний  і  правовий  простір  та  створення  передумов  для  на-
буття Україною членства у Європейському Союзі Указом 
Президента України була затверджена «Стратегія інтегра-
ції України до Європейського Союзу». Основними напря-
мами  культурно-освітньої  і  науково-технічної  інтеграції 
визначено впровадження європейських норм і стандартів 
в освіті, науці й техніці, поширення власних культурних 
і науково-технічних здобутків у ЄС [4]. Саме ці напрями 
охоплюють науку, культуру, мистецтво, технічну і техно-
логічну  сфери,  галузі  середньої  і  вищої  освіти,  зокрема 
перепідготовку кадрів. У кінцевому результаті такі кроки 
спрацьовуватимуть на підвищення в Україні європейської 
культурної  ідентичності  та  інтеграцію  до  загальноєвро-
пейського  інтелектуально-освітнього  та  науково-техніч-
ного середовища [5, с. 171]. Згідно з положеннями статей 
74−75 Закону України «Про вищу освіту» держава з метою 
гармонізації законодавчих та інших нормативно-правових 
актів України у сфері вищої освіти та імплементації най-
важливіших  положень міжнародних  документів  підтвер-
джує пріоритетність норм міжнародних договорів Украї-
ни, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України. Основними напрямами міжнародного співробіт-
ництва вищих навчальних закладів є: участь у програмах 
проведення  спільних  наукових  досліджень,  організація 
міжнародних  конференцій,  симпозіумів,  конгресів  та  ін-
ших  заходів;  спільна  видавнича  діяльність;  відрядження 
за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових 
працівників для педагогічної, науково-педагогічної та на-
укової роботи відповідно до міжнародних договорів Укра-
їни; сприяння академічної мобільності наукових, наукових 
педагогічних працівників та осіб, які навчаються та ін.

У цій статті буде вказано на ті міжнародні норми, які 
доцільно було б, на нашу думку, імплементувати в україн-
ське законодавство. 

У «Рекомендаціях про статус викладацьких кадрів вищих 
навчальних закладів», прийнятих Генеральною конференці-
єю ЮНЕСКО (Париж, 1997 р.) індивідуальні обов’язки ви-
кладацьких кадрів закладів вищої освіти тісно пов’язані з їх 
академічною свободою і полягають вони в такому:

1)  ефективно навчати  студентів  у  рамках  засобів,  які 
надаються навчальним закладом і державою; бути чесним 
і справедливим зі студентами чоловічої і жіночої статі, та 
однаково поводитися зі  студентами всіх рас та релігій, а 
також інвалідами; заохочувати вільний обмін ідеями між 
самими викладачами і студентами;

2)  проводити  науково-дослідну  діяльність  та  розпо-
всюджувати її результати; 

3) дотримуватися етики наукових досліджень, які сто-
суються людини, тварин, спадщини або довкілля;

4) поважати та визнавати наукову роботу своїх колег та 
студентів;  забезпечити, щоб  у  число  авторів  друкованих 
робіт входили всі, хто зробив у них реальний внесок і по-
діляє відповідальність за їх зміст;

5) забезпечити, щоб дослідницька діяльність здійсню-
валася  за  законами  і  нормами  тієї  держави,  в  якій  вона 
ведеться,  при  цьому  щоб  не  порушувались  міжнародні 
правові акти щодо прав людини, а її результати і дані, на 
яких вона базується, були реально доступними для вчених 
і дослідників приймаючих закладів, коли інформація може 
поставити під загрозу респондентів або коли гарантується 
анонімність;

6) сумлінно використовувати всі фінансові засоби, які 
надаються їм в розпорядження, в інтересах закладів вищої 

освіти, дослідницьких та інших професіональних або на-
укових органів;

7) бути чесним і безстороннім у професійному оціню-
ванні своїх колег і студентів;

8) усвідомлювати свою відповідальність, виступаючи 
або публікуючи поза наукових каналів матеріали з питань, 
не  пов’язаних  із  своїми  професійними  знаннями,  та  не 
вводити громадськість в оману щодо характеру своїх про-
фесійних знань;

9) виконувати належно обов’язки, які потрібні для ко-
легіального управління закладом вищої освіти та профе-
сійними органами [6].

 Стосовно прав і свобод викладацьких кадрів у згада-
них Рекомендаціях звернено увагу на те, що у разі грубого 
порушення їх прав викладачі мають право на подання апе-
ляції у відповідні національні, регіональні або міжнародні 
органи,  такі  як  заклади  системи Організації Об’єднаних 
Націй. Також викладачі мають право займатися професій-
ною діяльністю поза межами своєї роботи, а саме діяль-
ністю, яка підвищує рівень  їх професійних знань  і нави-
ків, або дозволяє застосовувати  їх знання для вирішення 
проблем, що стоять перед суспільством, за умови, що така 
діяльність  не  суперечить  їх  головним  зобов’язанням  пе-
ред закладом, який є основним роботодавцем. У зв’язку з 
цим пропонуємо доповнити ст. 57 та ст. 58 Закону України 
«Про вищу освіту» вищезгаданими положеннями.

Не  менш  важливим  і  актуальним  залишаються  пи-
тання  оплати  праці  науково-педагогічних  працівників, 
пов’язаних  із  неналежним  матеріальним  забезпеченням 
зазначеної  категорії  працівників.  Оплата  праці  науково-
педагогічних  працівників,  зокрема  система  заохочення, 
розглядається у багатьох ВНЗ без урахування затрат робо-
чого часу та особливого характеру такого виду праці. Так, 
науково-педагогічні  працівники,  перебуваючи  на  посаді 
доцента, можуть виконувати різне навчальне навантажен-
ня, мати різну кількість аспірантів та здобувачів, підготу-
вати чи видати протягом року різну кількість підручників 
і монографій, і при цьому отримувати однакову заробітну 
плату. На наш погляд, очевидним є порушення кількісно-
го критерію – витраченого робочого часу  і розумових та 
фізичних зусиль. Таку «незбалансованість» в оплаті мож-
на було б усунути застосуванням заохочувальних заходів  
[7, с. 301].

 У згаданих Рекомендаціях йдеться про те, що викла-
дацьким  кадрам  слід  сплачувати  таку  винагороду,  яка  б 
дозволяла  їм  присвятити  себе  в  достатньому  обсязі  ви-
конанню  своїх  обов’язків  та  приділяти  необхідний  час 
безперервному підвищенню кваліфікації й періодичному 
оновленню знань та навичок. У цьому документі наголо-
шується на тому, що викладацьким кадрам потрібно нада-
вати фінансові можливості, які будуть забезпечувати їх са-
мих та їх сім’ї розумним рівнем життя, а також дозволяти 
вкладати кошти для продовження освіти або у культурну 
чи наукову діяльність, удосконалюючи таким чином свою 
професійну майстерність та підвищувати кваліфікаційний 
рівень.  Це  означає,  що  заробітна  плата  науково-педаго-
гічного працівника має бути тією фінансовою базою для 
зростання його авторитету та престижності професії. 

Для підвищення рівня наукової роботи у вузах, яка є 
невід’ємною  складовою  трудової  функції  науково-педа-
гогічного працівника, їх керівникам слід вживати заходів 
щодо  активізації  творчої  діяльності  викладачів.  Такі  дії 
якнайкраще  відповідали  б  Рекомендації ЮНЕСКО «Про 
статус  науково-дослідних  працівників»,  прийнятої  20 
листопада  1974  р.,  де  зроблено  акцент  на  необхідності 
стимулювання творчих здібностей. З огляду на зазначене 
вважаємо, що в локальних нормативних актах, пов’язаних 
із оплатою праці, можна встановити матеріальні заохочен-
ня за перевиконання навчального навантаження, активну 
участь у методичній роботі, підготовку нового курсу, який 
включено до робочого плану поточного року, активне ви-
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дання підручників, монографій (декілька за рік), успішне 
наукове керівництво дисертаційними роботами, новатор-
ство  та  використання  інноваційних  технологій,  куратор-
ство тощо. 

Заслуговує на увагу питання щодо дисциплінарної від-
повідальності науково-педагогічних працівників, про яку 
йдеться у вищезгаданих Рекомендаціях. Так, п. 49 цього 
документа  встановлює, що  ніхто  з  представників  акаде-
мічної  спільноти  не  повинен  піддаватися  дисциплінар-
ному  стягненню,  у  тому  числі  звільненню,  за  винятком 
випадків, коли це робиться на законній підставі, яка вста-
новлена  у  визначеному  законом  порядку.  Звільнення  як 
дисциплінарне стягнення можливе тільки з обґрунтованих 
і достатніх причин, які стосуються професійної норми по-
ведінки,  наприклад,  таких  як  систематичне  невиконання 
посадових обов’язків, підробка та фальсифікація резуль-
татів наукових досліджень,  серйозні фінансові порушен-
ня, сексуальні домагання або інша неправомірна поведін-
ка стосовно учнів, колег, інших представників академічної 
спільноти,  одержання  протиправної  вигоди  з  навчально-
го  процесу  (шляхом  фальсифікації  свідоцтв,  дипломів  і 
ступенів за грошову винагороду тощо) та  ін. Тобто, дані 
норми встановлюють перелік дисциплінарних проступків, 
за наявності яких можуть застосовуватися дисциплінарні 
стягнення до науково-педагогічних працівників. У чинно-
му  законодавстві  не  визначено переліку  дисциплінарних 
проступків науково-педагогічних працівників, а тому про-
понуємо  у  Типових  правилах  внутрішнього  розпорядку 
для  працівників  навчально-виховних  закладів  системи 
Міністерства  освіти України  закріпити  зазначений  пере-
лік дисциплінарних проступків.

Питання професійної підготовки та підвищення ква-
ліфікації  знайшли  своє  відображення  у  Всесвітній  де-
кларації  «Про  вищу  освіту  для  ХХІ  сторіччя:  підходи 

та  практичні  заходи»  (Париж,  1998  р.).  Цей  документ 
закликає  до  проведення  активної  політики  підвищення 
кваліфікації  співробітників  як  суттєво  важливого  еле-
менту діяльності вищих навчальних закладів. Пропону-
ється розробити чітку політику щодо викладачів вищих 
навчальних закладів, які сьогодні повинні виступати не 
тільки  в  якості  джерел  знань,  але  й  приділяти  першо-
чергову увагу тому, щоб прищеплювати студентам вмін-
ня  вчитися,  вміння  брати  на  себе  ініціативу;  приділяти 
увагу  проведенню  наукових  досліджень,  відновленню 
та  удосконаленню  педагогічних  навиків  викладачів  на 
базі  відповідних програм підвищення кваліфікації,  сти-
мулюючих постійне внесення новаторських елементів у 
навчальну програму, методи викладання і навчання; при 
цьому  необхідно  забезпечити  їх  відповідне  професіо-
нальне і фінансове становище в цілях підвищення рівня 
наукових досліджень і викладання [8].

У  Комюніке  Всесвітньої  конференції  з  вищої  освіти 
«Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни 
і розвитку» (ЮНЕСКО, Париж, 5‒8липня 2009 р.) йдеть-
ся  про  підвищення  рівня  підготовки  викладачів. У п.  11 
цього документа вказано на те, що вища освіта повинна 
підвищувати рівень підготовки викладачів,  як до  їх пра-
цевлаштування,  так  і  під  час  роботи,  забезпечуючи  на-
вчальними планами, що надають викладачам можливість 
надавати студентами знання і навички, яких вони потребу-
ють у двадцять першому сторіччі [9]. Це вимагатиме но-
вих підходів, зокрема відкритого дистанційного навчання 
та інформаційно-комунікативних технологій.

Висновок. Таким чином, рішення вищевказаних про-
блем можливе лише через приведення національного за-
конодавства  у  відповідність  із  нормами  Європейського 
Союзу шляхом  вдосконалення  чинного  законодавства  та 
прийняттям нових нормативно-правових актів.
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Cтаття висвітлює актуальні аспекти працевлаштування молоді: гарантії працевлаштування шляхом надання роботодавцю дотації 
на створення додаткових робочих місць. Висвітлено проблеми, з якими стикаються молоді спеціалісти під час працевлаштування. Роз-
глянуті інструменти, за допомогою яких держава регулює ринок праці стосовно працевлаштування молоді.

Ключові слова: працевлаштування, молодь, роботодавець, ринок праці, право на працю.

Статья отражает актуальные аспекты трудоустройства молодежи: гарантии трудоустройства путем предоставления работодателям 
дотации на создание дополнительных рабочих мест. Раскрыты проблемы, с которыми сталкиваются молодые специалисты во время 
трудоустройства. Рассмотрены инструменты, с помощью которых государство регулирует рынок труда относительно трудоустройства.

Ключевые слова: трудоустройство, молодежь, работодатель, рынок труда, право на труд. 

This article reflects relevant aspects of youth employment: guarantees through provision of subsidies to employers to create jobs. Revealed 
problems faced by young professionals during employment. Reviewed tools which state regulates labor market with respect to youth employment.

Key words: employment, youth, create jobs, labor market, right to work.

Актуальність теми.  Проблема  реалізації  права  мо-
лоді на працю в умовах глобалізації світової економіки є 
актуальною для України. На даному етапі розвитку нашої 
держави  працевлаштування  молодого  покоління  бенте-
жить усіх громадян України. Це зумовлено зіткненням ін-
тересів як робітників, так і роботодавців. Людина, як член 
суспільства, згідно з Конституцією України має обов’язки 
щодо  держави,  яка  повинна  забезпечувати  їх  реалізацію 
та захист.

Питанням реалізації  трудових прав молоді приділена 
значна  увага  в  працях  А.І. Шебанової,  А.М.  Гаврилова, 
О.М. Бляхман, Д.О. Карпенка, Б.К. Бегічева, В.С. Венедік-
това, О.І. Процевського. В.В. Жернакова, О.М. Ярошенка, 
О.С. Реус, Ю.М. Щотової тощо. Вказані роботи не втра-
тили наукової цінності, однак зважаючи на сучасні полі-
тичні, соціальні та економічні зміни, сформульовані в них 
висновки потребують переосмислення, а окремі аспекти – 
додаткового вивчення. На базі національного та міжнарод-
ного законодавства формулюються інститути захисту мо-
лодої людини, які з часом стануть головними у трудовому 
та соціальному законодавстві України, адже не таємниця, 
що стан додержання трудових прав і можливостей в країні 
знаходиться на недостатньому рівні. Однією з найуразли-
віших і найменш захищений категорій населення залиша-
ється молодь, яка потребує особливого правового захисту 
з боку держави. 

Виклад основного матеріалу. Права та свободи грома-
дян визнані Конституцією України від 28 червня 1996 року 
найвищою соціальною цінністю, а їх реалізаціє є головним 
напрямком  і  змістом  діяльності  демократичної  держави. 
Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право 
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя, 
працю, яку він вільно обирає або на яку він погоджується. 
У п. 2 ст. 43 Конституції України наголошено, що держава 
створює умови для повного здійснення громадянами права 
на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та 
роду  трудової  діяльності,  реалізує  програми  професійно-
технічного навчання, підготовки та перепідготовки кадрів 
відповідно  до  суспільних  потреб.  В  Україні  заборонено 
будь-яку дискримінацію у сфері праці, зокрема порушення 
принципу рівності прав і можливостей. Відповідно до ст. 24 
Конституції України громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи, і є рівними перед законом [1, ст. 141]. 

Ціллю даної роботи є – виявити проблеми, з якими саме 
стикаються молоді спеціалісти під час працевлаштування. 

На  сьогодні  в  Україні  кожний  третій  випускник  вищого 
навчального  закладу  –  безробітний.  Молоді  спеціалісти 
досить часто працюють не за фахом, прагнуть виїхати за 
кордон, а міграційні процеси мають глибокі наслідки, од-
ним із найбільш негативних є втрата висококваліфікованої 
робочої сили, передусім наукових кадрів.

 Згідно з законодавством молодий спеціаліст – це ви-
пускник  державного  вищого  навчального  закладу  або 
державного  професійного  навчально-виховного  закладу 
України,  працевлаштований  підприємством,  установою, 
організацією на підставі направлення зазначених навчаль-
них  закладів,  якщо  потреба  у  випускнику  раніше  була 
заявлена підприємством. Слід зазначити, що наведені по-
ложення законодавства не встановлюють жодних вікових 
критеріїв щодо особи молодого спеціаліста: слово «моло-
дий» вживається стосовно професії, а не віку «молодий» у 
професії. Тобто, будь-який випускник вищого навчально-
го закладу при влаштуванні на роботу за набутою професі-
єю під час навчання кваліфікується як молодий спеціаліст 
[2, с. 154].

Вихід молоді на ринок праці відбувається саме після 
закінчення навчання. Саме на  цьому  етапі  і  виникає  до-
сить багато проблем як для випускників, так і для держа-
ви. Окремі проблеми тим чи іншим шляхом долаються са-
мою молоддю, але деякі проблеми можуть бути вирішені 
лише за умови державного сприяння. У державній системі 
працевлаштування існують деякі недоліки, які призводять 
до високого рівня безробіття серед молодого населення.

Держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими 
громадянами право на працю. Для випускників навчаль-
них закладів сьогодні поширюється лише одна державна 
гарантія  –  гарантія  працевлаштування  шляхом  надання 
роботодавцю  дотації  на  створення  додаткових  робочих 
місць, передбачена Міністерством праці та соціальної по-
літики України «Про затвердження порядку надання робо-
тодавцю дотації на  створення додаткових робочих місць 
для працевлаштування безробітних». Однак через відсут-
ність достатнього практичного досвіду, соціально-право-
вих та професійних знань, а часом моральної непідготов-
леності  до  конкуренції  на  ринку  праці  реалізувати  своє 
право  на  працю  молодим  спеціалістам  досить  складно. 
Роботодавці не бажають брати у штат людину без досвіду 
роботи. Аби  збалансувати  попит  і  пропозицію  на  ринку 
праці, слід чітко прогнозувати: скільки, для кого  і де го-
тувати кадри. 
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Рівень  безробіття  серед  молоді  майже  вдвічі  вищий, 
ніж  серед  працездатного  населення  загалом.  Головною 
причиною є недостатня пропозиція для молоді, особливо 
обдарованої, робочих місць, пристойної заробітної плати. 
Тому нині працевлаштовуються лише 20% молодих  гро-
мадян. На  ринку праці молодь має  низький попит  через 
невеликий стаж роботи або відсутність його, потребу шу-
кати перше робоче місце. Водночас  за певної підтримки 
молодь спроможна самостійно втілити свою ініціативу у 
виробничий потенціал.

Вивчення означеної проблеми зосереджувалося пере-
важно на дослідженні дедалі нових протиріч між вироб-
ничо-необхідними потребами в конкретних професійних 
та соціальних якостях молодих спеціалістів та недостат-
нім фактичним рівнем їх підготовки до здійснення відпо-
відних функцій. Проблемна ситуація висвітлена у цьому 
випадку як невідповідність конкретних знань, навичок та 
вмінь запитам і потребам виробництва [3, с. 35]

За  таких  умов  сприяти  працевлаштуванню молоді  та 
молодих спеціалістів повинні навчальні заклади на основі 
прямих контактів із громадськістю та успішно функціону-
ючими підприємствами.  Головною умовою  тут має  бути 
підготовка психологічно врівноважених не тільки дипло-
мованих  спеціалістів,  а  й  працівників,  здатних  швидко 
адаптуватися до динамічного ринкового середовища. 

Проблема працевлаштування молодих спеціалістів та 
роль у цьому процесі  вищої школи  за  умов переходу до 
ринкових відносин є недостатньо вивченими, оскільки у 
недалекому  минулому  за  умов  офіційно  задекларованої 
повної зайнятості та обов’язкового розподілу випускників 
вузів серед державних підприємств її немов не існувало. 

Проблема  працевлаштування  молоді  полягає  сьогодні 
не стільки у відсутності робочих місць,  скільки у нездат-
ності держави, роботодавців та самих молодих спеціалістів 
знайти спільну мову. Роботодавці, за проведеним опитуван-
ням,  бажають  відразу мати  відданого  суперпрофесіонала, 
який  був  би  готовий  працювати  за  середню  зарплату  12 
годин на день без вихідних. Натомість молоді спеціалісти, 
насмілимось припустити, бажають здебільшого протилеж-
ного. Збалансувати цей очевидний конфлікт інтересів мала 
б, насамперед, держава, представники якої не втомлюються 
проголошувати, що молоді – її, держави, майбутнє. Звідси 
постає  необхідність  напрацювання  ефективної  державної 
політики щодо працевлаштування молоді, особливо з огля-
ду  на  ті  негативні  тенденції,  які  потягом  тривалого  часу 
спостерігаються  в  економіці  України.  Окрім  цього,  заго-
стрення проблеми молодіжного безробіття тягне за собою 
цілу  низку  соціальних  небезпек  для  суспільства  загалом. 
При цьому масштаб та глибина останніх перебувають мало 
не у геометричній прогресії до кількості молодих осіб, які 
втратили або не можуть знайти роботу.

З  іншого  боку,  вимоги  роботодавців  до  майбутніх 
працівників  щороку  стають  усе  жорсткішими.  До  пере-
ліку  стандартних  вимог  на  сьогодні  входить  не  лише 
обов’язковість відмінного навчання, а й досконале знання 
комп’ютера  та  принаймні  однієї  іноземної  мови.  Окрім 
того, все більшого значення працедавці надають наявнос-
ті  у  претендентів  на  працевлаштування  практичного  до-
свіду роботи. Це  змушує навчальні  заклади переглянути 
систему проходження студентами виробничої практики – 
випускники повинні добре розумітися на виробництві, чи 
роботі в установах та організаціях.

Перехід  на  ринкові  рейки  української  економіки  змі-
нив також і перспективу зайнятості молодих спеціалістів, 
яку  можна  вважати  своєрідним  індикатором  соціальних 
процесів, бо для людини, а тим більше молодої, така пер-
спектива − не тільки джерело доходу, а й можливість по-
сісти певне місце  в  суспільстві. Майже повна  ліквідація 
державної системи розподілу випускників вищих навчаль-
них  закладів  призвела  до  того, що  їх  працевлаштування 
повністю залежить під несформованого ринку праці, поки 

далекого від адекватного відображення суспільних потреб. 
У найскрутнішому становищі опинилися випускники  ін-
женерних спеціальностей технічних навчальних закладів. 
Декого з них уже поглинає невиробничий сектор – стихій-
на комерція, охорона різних об’єктів, тимчасові нефахові 
заробітки тощо [4, с. 19].

Законодавством  передбачена  значна  кількість  гаран-
тій  для молоді, що  прагне  працювати,  проте  часто  вони 
стикаються з відсутністю зацікавленості роботодавців за-
безпечувати роботою молодь, особливо недостатньо осві-
чену і без досвіду роботи. З іншого боку, молода людина, 
не  знайшовши роботу  за фахом, починає деградувати як 
спеціаліст: втрачається кваліфікація, без практичного за-
стосування втрачаються практичні навички. Врешті-решт, 
у  частини  молоді  губиться  бажання  працювати  взагалі.  
А зважаючи на те, що умови на ринку праці диктує робо-
тодавець, який зазвичай вимагає спеціалістів  із досвідом 
роботи, молодим спеціалістам дуже важко працевлашту-
ватися.

Звісно, у держави є багато інструментів, за допомогою 
яких вона може регулювати ринок праці. Перш за все – це 
створення таких економічних умов, які б заохочували ро-
ботодавців брати на роботу молодих і недосвідчених. Дер-
жава повинна матеріально  заохочувати роботодавців,  які 
надають «перше робоче місце» випускникам навчальних 
закладів різних рівнів акредитації. Добре було б передба-
чити податкові пільги для господарств, підприємств, орга-
нізацій і установ, які забезпечували б роботою студентську 
та учнівську молодь у вільний від навчання час. Скажімо, 
під час канікул у таборах праці та відпочинку. Створивши 
відповідні умови для поширення діяльності студентських 
та учнівських трудових загонів, волонтерських бригад, а 
також забезпечивши їх необхідним обсягом робіт і належ-
ними умовами перебування, можна було б значно покра-
щити «картину» на молодіжному ринку праці.

Однією з умов, щоб випускники навчальних закладів 
після закінчення навчання мали роботу, необхідно завчас-
но забронювати необхідну кількість робочих місць на під-
приємствах, в установах і організаціях.

Виявляючи і вивчаючи складові попиту на ринку праці і 
потенційних роботодавців, корегуючи на цій основі вихов-
ний процес та навчальні програми, громадськість, навчаль-
ні  заклади й фахові школи повинні вдосконалювати свою 
місію в системі виховання та навчання, готуючи тим самим 
конкурентоспроможних  працівників  і  спеціалістів.  Така 
діяльність  набуває  особливого  значення  в  умовах  транс-
формації системи освіти та виховання, а також переорієн-
тування вищої школи на багаторівневу систему підготовки 
фахівців і впровадження освітніх стандартів [5, с. 78].

Зараз система підготовки і працевлаштування студен-
тів має певні недоліки. Відсутній комплексний підхід до 
вирішення  проблеми.  Підприємства  та  організації,  які 
готують за власні кошти спеціалістів, не тільки не мають 
пільг з оподаткування, а ще й вимушені постійно виправ-
довуватися  перед  податківцями  «за  витрачання  великих 
коштів».  Засоби  масової  інформації,  шукаючи  всюди 
компромат, зовсім не висвітлюють позитивних сторін ви-
користання потенціалу молодих спеціалістів на вітчизня-
них підприємствах і в наукових установах.

Меценати та спонсори, вкладаючи кошти в освіту, тим 
самим  інвестують  майбутнє  України.  Тому  доцільно  за-
провадити  їх моральне  заохочення на  державному рівні. 
Введення номінації  «Кращий меценат  обдарованої  укра-
їнської молоді» в загальнонаціональних конкурсах та про-
грамах стало б важливою запорукою постійної підтримки 
комерційними структурами обдарованої молоді та припи-
нення відтоку талантів за кордон.

Шляхом вирішення  існуючої проблеми перевиробни-
цтва  в  галузі  освіти може  стати  запровадження  системи 
планування підготовки кадрів, за якої держава має замов-
ляти у ВНЗ стільки місць потрібної спеціальності, скільки 
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може навчити та працевлаштувати, а комерційні установи 
здійснюють для себе за власні кошти [6, с. 128].

Підготовку  в  навчальних  закладах  спеціалістів  із  по-
дальшим їх працевлаштуванням. Це дасть змогу державі 
забезпечити ринок праці врівноваженими попитом і про-
позицією, підприємствам – брати безпосередню участь у 
підготовці своїх майбутніх кадрів, а для молоді стане шан-
сом самореалізації особистості.

Висновки. Таким  чином,  дослідження  використання 
робочої  сили  в  народному  господарстві  України,  аналіз 

тенденцій на ринку праці молодого кваліфікованого пер-
соналу  (службовців, фахівців)  у  сучасних умовах  госпо-
дарювання дає можливість зробити такі висновки: на сьо-
годні в Україні ще не напрацьована цілісна концептуальна 
модель працевлаштування випускників державних ВНЗ за 
умов ринкових відносин. Не розв’язані питання щодо про-
гнозу формування ринку праці,  а  отже,  й  обґрунтування 
номенклатури спеціальностей. Вимагає змін і сама систе-
ма підготовки молодих спеціалістів у вищих навчальних 
закладах із урахуванням ринкових вимог.
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ВиЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

dEfINITION Of LABOr fuNCTION CATEgOry IN LABOr LAw

Селезень С.В.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри економічної теорії та права

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

У статті розкрито сутність поняття «трудова функція». Проаналізовано категорію трудової функції в трудовому праві, визначено її 
значення. Розкрито зміст трудової функції в трудових відносинах.

Ключові слова: трудовий договір, трудова функція, трудова діяльність, спеціальність, кваліфікація, гарантія захисту, юридична категорія. 

В статье раскрыта сущность понятия «трудовая функция». Проанализирована категория трудовой функции в трудовом праве, опре-
делено ее содержание. Раскрыто содержание трудовой функции в трудовых отношениях.

Ключевые слова: трудовой договор, трудовая функция, трудовая деятельность, специальность, квалификация, гарантия защиты, 
юридическая категория.

The article reveals the essence of the concept of «work function». Analyzed the category of labor function in the labor law, disclose its con-
tents. The content of labor function in the labor relations.

Key words: labor contract, labor function, work, profession, qualifications, protection, legal category.

Актуальність теми. Питання  про  трудову  функцію 
працівника є одним з основних у теорії та практиці тру-
дового договору. КЗпП України визначає  трудовий дого-
вір як угоду між працівником  і власником підприємства, 
установи, організації або уповноваженим ним органом чи 
фізичною особою,  за  якою працівник  зобов’язується  ви-
конувати роботу, визначену цією угодою [1]. Під час вико-
нання роботи за трудовим договором правовій регламен-
тації підлягає не сам процес праці, а взаємини працівника 
та роботодавця з приводу застосування праці конкретно-
го виконавця. Через це обов’язок працівника виконувати 
певну  трудову  функцію  стає  найважливішим  елементом 
трудового договору. Р.З. Лівшиць називав умову про тру-
дову функцію серцевиною трудового договору. Працівник 
укладає такий договір (увіходить в організацію) з метою 
виконання  тієї  або  іншої  трудової  функції,  а  роботода-
вець – з метою виконання працівником роботи, зумовленої 
трудовою функцією [2, с. 68].

Проблеми правового регулювання порядку укладення, 
зміни  та  розірвання  трудового  договору,  питання  щодо 

визначення  трудової  функції  працівників  висвітлювали-
ся в працях М.Г. Александрова, О.Т. Барабаша, П.А. Бу-
щенка,  Б.К.  Бегічева,  Н.Б.  Болотіної,  В.С.  Венедиктова,  
Л.Я. Гінцбурга, Г.С. Гончарової, В.Я. Гоца, В.В. Жернако-
ва, П.І. Жигалкіна,  І.В. Зуба, С.А.  Іванова, Д.О. Карпен-
ка, Р.І. Кондратьєва, Л.І. Лазор, Р.3. Лівшиця, А.Р. Мацю-
ка,  С.М.  Прилипка,  В.І.  Прокопенка,  О.І.  Процевського,  
В.Г. Ротаня, Б.С. Стичинського, Н.М. Хуторян, Г.І. Чани-
шевої, Ю.П.Орловського, О.М. Ярошенка та ін.

Мета статті – з’ясувати сутність трудової функції, як 
категорії  трудового  права,  що  релевантна  при  існуванні 
трудових відносин, а також при їх припиненні.

Виклад основного матеріалу. За визначенням «Юри-
дичної енциклопедії» «трудова функція (функції) – робота 
за визначеною спеціальністю, кваліфікацією, посадою, яка 
повинна виконуватися працівником в інтересах роботодав-
ця»  [3,  с.  454].  Науковці,  досліджуючи  трудову  функцію, 
нерідко не виділяють її правові особливості, визначаючи як 
роботу за певною професією, спеціальністю або посадою, 
указуючи на її зв’язок із виробництвом, науково-технічним 
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прогресом,  відмежовуючи  трудову  функцію  від  відповід-
ного юридичного обов’язку працівника. М.Г. Александров 
свого часу визначив трудову функцію як здійснення відо-
мого  роду  трудових  операцій  відповідно  до  ходу  діяль-
ності підприємства й указівок адміністрації [4, с. 271]. Це 
поняття потім стало загальноприйнятим у науці трудового 
права. С.С. Карінський  запропонував під  трудовою функ-
цією розуміти рід роботи, що конкретизується професією, 
що є в працівника, спеціальністю, кваліфікацією [5, с. 75].  
К. Абжанов спробував ототожнити поняття «трудова функ-
ція»  та  «рід  діяльності».  Він  уважав, що  коло  обов’язків 
працівника, що становить рід його діяльності, не може бути 
обмеженим  певним  переліком  питань  і  адміністрація  має 
право дати будь-яке завдання, що відноситься до його спеці-
альності й займаній посаді [6, с. 48]. К. Абжанов відзначав, 
що зміст трудової функції працівника визначається різними 
нормативними актами: законами, правилами внутрішнього 
трудового  розпорядку,  технічними  правилами,  посадови-
ми  або  технічними  інструкціями,  положеннями  про  по-
садових осіб, наказами та розпорядженнями адміністрації  
[6, с. 48–49]. Є.І. Астрахан одним із перших відмітив, що 
трудова функція визначається все ж таки не законодавцем, 
а трудовим договором [7, с. 40].

Таким чином, був  зроблений,  хай ще не цілком усві-
домлений, крок до ширшого розуміння трудової функції, 
зміст  якої  визначається  не  професією,  спеціальністю,  а 
формується  роботодавцем.  Воно  зумовлюється  перш  за 
все вимогами технічного процесу, що знайшли закріплен-
ня в системі як централізованих, так  і локальних норма-
тивних  актів  організації  роботодавця.  Наприклад,  саме 
зараз ст. 21 КЗпП встановлюється, що конкретні трудові 
обов’язки визначаються безпосередньо в змісті угоди, яка 
укладається між працівником та роботодавцем.

Ф.П. Негру ще ближче підійшов до вираження цієї ідеї, 
трактуючи трудову функцію як обов’язкову умову трудо-
вого договору (конкретний обсяг прав і обов’язків) у вико-
нанні робочим або службовцем робіт певної кваліфікації 
за конкретною професією, спеціальністю або посадою чи 
за декількома професіями, спеціальностями або посадами 
[8,  с. 115–120]. Він відзначив, що трудова функція може 
бути виконанням робіт  за декількома професіями,  спеці-
альностями, посадами, роботами різної кваліфікації. 

У подальшому в науці трудового права все частіше по-
чали звертати увагу на об’єктивну основу трудової функ-
ції. Так, О.C. Пашков, Б.Ф. Хрустальов уже не ототожню-
вали поняття «рід діяльності» та «трудову функцію». На 
їх думку, трудова функція – це не професія, спеціальність, 
кваліфікація працівника, а конкретне коло робіт, виконан-
ня якого є обов’язком працівника за трудовим договором 
під  персональну  відповідальність  та  на  виконання  якого 
він погодився [9, с. 159].

К.М.  Гусов,  В.М.  Толкунова  ототожнюють  трудову 
функцію працівника  з повсякденною трудовою діяльніс-
тю,  проявом  фізичної  та  розумової  енергії  працівника, 
тобто пишуть про «певну мінливість, непостійність тру-
дової функції, але в межах визначеної спеціальності, ква-
ліфікації, посади в загальному процесі праці цього вироб-
ничого  колективу»  [10,  с.  7–8]. Ця  особливість  трудової 
функції  дуже  важлива  в  ринкових  умовах. Проте  автори 
не  намагаються  з’ясувати  причину  поміченої  специфіки 
трудової функції, її об’єктивну основу.

О.О.  Архіпова  зробила  висновок  про  те,  що  наукою 
трудового права виявлені такі ознаки (особливості) трудо-
вої функції:

1) трудова функція – це здійснення працівником пев-
ного роду трудових операцій відповідно до характеру та 
специфіки діяльності організації й указівок роботодавця; 

2) трудова функція – це робота за певною спеціальніс-
тю, кваліфікацією або посадою, яку виконує працівник; 

3)  трудова  функція  –  органічне  поєднання  її 
об’єктивних і суб’єктивних елементів; 

4)  трудова  функція  зумовлена  виробничим  процесом 
організації, його специфікою; 

5) трудова функція – це головний елемент, централь-
на ланка  трудового договору,  тобто вона має договірний 
характер.

Ураховуючи, що  зміст  трудової  функції  визначається 
технологічним  процесом  (його  особливостями  та  зміна-
ми),  можна  запропонувати  таку  класифікацію  трудових 
функцій. Трудові функції можуть бути відносно: 

1)  базовими,  тобто  помежово широкими  (наприклад, 
слюсар налагоджує і под.); 2) особливими, тобто такими, 
що  вимагають  особливих,  відмінних  від  базових,  кон-
кретніших  знань,  умінь,  навичок  (слюсар  монтажного 
управління налагоджує ткацькі верстати тощо); 3) спеці-
альними, тобто такими, що виникають на основі особли-
вих, пов’язаних із науковою розробкою й упровадженням 
новітньої  техніки,  технології  (слюсар-інструментальник, 
зайнятий  на  обслуговуванні  універсального  устаткуван-
ня,  налагоджувальник  експериментального  й  науково-
го  устаткування,  електронно-обчислювальної  техніки, 
контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та ін.).

Суб’єктивний  характер  трудової  функції  виявляється 
в  тому, що носієм професійних  і  спеціальних  знань,  на-
вичок  і  вмінь,  які  необхідні  для  виконання певної  робо-
ти,  може  бути  працівник  з  властивими  йому  діловими 
якостями (знаннями, уміннями, навичками) й особовими 
(психофізіологічними  й  індивідуальними)  особливостя-
ми, які мають велике значення для належного виконання 
трудової  функції.  Отже,  трудова  функція  певною  мірою 
характеризується  також складним поєднанням характеру 
знань, умінь, навичок, талантів,  здібностей, схильностей 
до творчості (раціоналізації, винахідництва), носієм яких 
повинен бути найнятий працівник.

Аналіз юридичної літератури дозволяє стверджувати, 
що  науковці,  визначаючи  трудову  функцію,  нерідко  не 
враховують специфіку правового дослідження, трактуючи 
трудову функцію з позиції економіки праці, наприклад, як 
роботу за певною професією, спеціальністю або посадою; 
або, указуючи на її зумовленість науково-технічним про-
гресом, виробництвом, розмежовують трудову функцію та 
юридичний обов’язок працівника. Безумовно, визначення 
трудової  функції  як  економічної,  етичної,  соціологічної, 
психологічної  категорії мають право на  існування. Вони 
корисні й необхідні для науки та практики. 

Так,  Ю.П.  Орловський,  розглядаючи  трудову  функ-
цію  як  коло  обов’язків  працівника,  підкреслював, що  ці 
обов’язки сформульовані з урахуванням необхідності ви-
конання  виробничої  програми,  досягнення  відповідних 
результатів, дотримання режиму роботи [11, с. 103].

Висновки. Таким чином, умова про трудову функцію 
є обов’язковим елементом трудового договору. У ситуації 
ринкової економіки виникає необхідність визначати зміст 
трудової функції погодженням сторін трудового договору, 
як це, до речі, й закріплено в КЗпП України, ураховуючи 
особливості та напрямки діяльності конкретного підпри-
ємства,  установи  та  організації;  технології  виробництва; 
технологічні  або  організаційні  процеси,  для  виконання 
яких наймається конкретний працівник (його професійні 
й особисті можливості). Системний підхід до аналізу цьо-
го юридичного інституту дозволяє зробити такі висновки. 

По-перше,  договірний  характер  обов’язку  працівника 
виконувати  трудову  функцію  пояснюється  тим,  що  під-
ставою  виникнення  трудових  правовідносин  є  трудовий 
договір, після укладання якого виконання трудової функції 
стає юридичним обов’язком працівника. Роботодавець по-
винен роз’яснити працівникові зміст його обов’язків, ство-
рити умови, необхідні для продуктивної праці, організувати 
працю та проконтролювати виконання роботи. Від ступеня 
конкретизації, з якою трудова функція визначена сторона-
ми трудових правовідносин, багато в чому залежить ефек-
тивність трудової діяльності як окремого працівника, так і 
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трудового колективу загалом. Обов’язок працівника вико-
нувати  трудову функцію кореспондує  роботодавцю право 
вимагати добросовісного, якісного її виконання. 

По-друге, зміст обов’язку працівника виконувати тру-
дову функцію як елемент трудових правовідносин вклю-
чає: а) необхідність для працівника фактично виконувати 
на  вимогу  роботодавця  визначений  трудовим  договором 
комплекс  (систему)  робочих  прийомів,  операцій,  зумов-
лених технологічним процесом підприємства; б) необхід-
ність  для  працівника  зазнавати  заходів  упливу,  які може 
застосувати в разі необхідності роботодавець з метою спо-
нукання, примусу недобросовісного працівника до вико-
нання договірної трудової функції.

По-третє,  у  трудових  правовідносинах  змістом 
обов’язку працівника виконувати певну трудову функцію 
є не праця взагалі,  а  конкретно визначена робота,  зазда-
легідь  обумовлена  при  входженні  суб’єктів  до  правовід-
носин. Ця конкретизація трудової діяльності не може не 
відображати специфічних завдань, покладених на органі-

зацію, особливостей технології виробництва і його органі-
заційної структури. 

По-четверте,  обов’язок  виконання  трудової  функції, 
безумовно, є основним, центральним елементом конкрет-
них трудових правовідносин, що зумовлює багато інших, 
наприклад,  тривалість  робочого  часу,  нормування  праці, 
ступінь відповідальності та под. 

Отже,  трудова функція, на нашу думку, як юридична 
категорія  –  це  система  робочих  рухів,  умінь,  прийомів, 
операцій,  зумовлених  технологічним  процесом,  специ-
фікою  та  характером  діяльності  підприємства,  установи 
або організації, виконання яких є договірним обов’язком 
працівника, здійснюваних на вимогу  і під контролем ро-
ботодавця  або  його  представників,  із  підпорядкуванням 
нормам  чинного  законодавства,  локальних  нормативних 
актів,  внутрішньому  трудовому  розпорядку  (об’єктивна 
сторона)  та  з урахуванням особистих професійних якос-
тей  і  можливостей  конкретного  працівника  (суб’єктивна 
сторона).
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РОЗМЕЖУВАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТь «ПРиМУСОВА»,  
«ОБОВ’ЯЗКОВА» ТА «НЕОБхІДНА» ПРАЦЯ
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Старчук О.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті визначено зміст поняття «примусова праця» згідно міжнародних і європейських стандартів, практики Європейського суду з 
прав людини та законодавства про працю. Проведено співвідношення примусової праці і з обов’язковою та необхідною працею. Обґрун-
товано окремі пропозиції щодо удосконалення трудового законодавства про заборону примусової праці.

Ключові слова: праця, робота, примусова праця, обов’язкова праця, необхідна праця.

В статье определено содержание понятия «принудительный труд» согласно международным и европейским стандартам, практике 
Европейского суда по правам человека и законодательству о труде. Проведено соотношение принудительного труда с обязательным 
и необходимым трудом. Обоснованы отдельные предложения по совершенствованию трудового законодательства о запрете принуди-
тельного труда.

Ключевые слова: труд, работа, принудительный труд, обязательный труд, необходимый труд.

In the article the content of the notion of forced labor in accordance with the international and European standards, European Court of Human 
Rights and labor legislation has been defined . A ratio of forced, compulsory and necessary labour is carried out. Some proposals concerning the 
improvement of labor legislation about forced labor prohibition have been grounded.

Key words: labor, work, forced labor, compulsory labor, necessary labour.
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Актуальність теми. Реалізація  права  на  працю,  яке 
закріплене у Конституції України, має будуватися на віль-
ному  волевиявленні,  без  загрози  будь-якого  покарання. 
Як  чинне  законодавство  про  працю,  так  і  доктрина  тру-
дового права для позначення заборони праці без вільного 
волевиявлення застосовують різні поняття: «примусова», 
«обов’язкова», «необхідна» праця тощо.

У науці трудового права проаналізувати поняття при-
мусової  праці  та  механізму  її  заборони  неможливо  без 
узгодження термінології, яку використовують для позна-
чення праці, яка здійснюється під загрозою застосування 
санкцій у випадку її невиконання.

Єдиний підхід до  їхнього розуміння є особливо важ-
ливим як для здійснення комплексного дослідження прин-
ципу трудового права – заборони примусової праці, так і 
для визначення чітких меж застосування кожного поняття.

Окремі  аспекти  заборони  примусової  праці  є  пред-
метом  дослідження  А.В.  Андрушко,  О.  Дементьєва,  
І.К.  Дмитрієвої,  В.В.  Жернакова,  І.Я.  Кисельова,  
Р.І. Кондратьєва, Н.В. Кохан, О.М. Курєнного, Р.З. Лівшиця,  
М.В.  Лушнікової,  А.М.  Лушнікова,  В.І.  Міронова,  
Л.О.  Сироватської,  О.А.  Ситницької,  П.Д.  Пилипенка,  
О.І. Процевського та ін.

Незважаючи  на  важливість  вироблених  науковцями 
концептуальних  підходів  до  вирішення  означеної  про-
блеми, не можна не звернути увагу на те, що результати 
дослідження у цій сфері є спірними і тому залишаються 
«відкритими» окремі аспекти співвідношення примусової 
праці з іншими правовими категоріями.

Метою статті  є  комплексний науковий  аналіз  різних 
підходів науковців та законодавства про працю щодо ви-
значення  співвідношення  примусової  праці  з  іншими 
правовими категоріями та вироблення на цій основі про-
позицій,  спрямованих на  вдосконалення правового регу-
лювання трудових правовідносин.

Для  реалізації  поставленої  мети  необхідно  вирішити 
такі завдання:

–  визначити  поняття  примусової,  необхідної  та 
обов’язкової праці у міжнародних і європейських стандар-
тах, практики Європейського суду з прав людини, трудо-
вому законодавстві та правовій доктрині;

–  проаналізувати  співвідношення  примусової  праці  з 
іншими правовими категоріями;

– сформулювати висновки й пропозиції щодо внесен-
ня змін і доповнень до законодавства про працю з метою 
вдосконалення  правового  регулювання  трудових  право-
відносин.

Виклад основного матеріалу. У ратифікованих Украї- 
ною конвенціях МОП № 29 про примусову чи обов’язкову 
працю 1930 р. [1], № 105 про скасування примусової пра-
ці 1957 р. [2] та Європейській конвенції про захист прав 
людини та основних свобод 1950 р. [3] вживаються кате-
горії «примусова» та «обов’язкова» праця. Проаналізуємо  
їхнє  співвідношення  у  міжнародних  та  європейських 
стандартах.

Відповідно до самої назви Конвенції МОП «Про при-
мусову  чи  обов’язкову  працю»,  можемо  зробити  висно-
вок,  що  поняття  «примусова»  та  «обов’язкова»  праця 
вживаються у ній як тотожні, підтвердженням чого є і ч. 1  
ст.  2  у  якій  вказується,  що  «примусова  чи  обов’язкова 
праця» означає  всяку роботу чи  службу, що вимагається 
від будь-якої особи під загрозою якого-небудь покарання, 
робота, для якої ця особа не  запропонувала добровільно 
своїх послуг [1]. Заборонений будь-який примус викону-
вати  роботу  під  загрозою  застосування  покарання  (при-
мусового впливу), у тому числі: для підтримання трудової 
дисципліни; для покарання за участь у страйку; як метод 
мобілізації й використання робочої сили для потреб еко-
номічного  розвитку;  як  засіб  політичного  впливу,  вихо-
вання, чи покарання за політичні погляди або ідеологічні 
переконання,  протилежні  установленій  політичній,  соці-

альній або економічній системі; як міра дискримінації за 
расовою, соціальною й національною ознаками або вірос-
повіданнями [1].

Окрім цього, у Конвенції МОП № 105 про скасуван-
ня примусової праці  1957 р.  вказується на  те, що кожна 
держава – член МОП, яка її ратифікує, зобов’язується ска-
сувати або не використовувати примусову чи обов’язкову 
працю у формі засобу політичного впливу або виховання 
чи як покарання за політичні погляди або переконання; як 
засіб методу мобілізації та використання робочої сили для 
потреб економічного розвитку; для підтримання трудової 
дисципліни;  як  покарання  за  участь  у  страйках;  як міру 
дискримінації  за  ознаками  расової,  соціальної  й  націо-
нальної належності та віросповідання [2].

У п. 2 ст. 4 Європейської конвенції про захист прав лю-
дини та основних свобод 1950 р. [3] закріплено, що ніхто 
не повинен примушуватись до примусової чи обов’язкової 
праці. 

Отже,  у  вищезазначених  конвенціях  примусова  та 
обов’язкова праця, вживаючись як словосполучення, є си-
нонімічними категоріями, які ототожнюються між собою.

Протилежну позицію займає О.А. Ситницька, яка роз-
межовує  примусову  та  обов’язкову  працю,  вказуючи  на 
те, що примусова праця – це праця, що виконується під 
натиском, примусом, а обов’язкова праця – це праця, яка 
має, навпаки, беззастережно виконуватись [4, с. 158].

Н.В.  Кохан  припускає  тотожність  примусової  праці 
із роботою, не обумовленою трудовим договором,  заува-
жуючи, що  термін  «примусова  праця»,  який  вживається 
в  Конституції  України  і  Конвенціях МОП №  29,  105,  у  
ст. 31 КЗпП України та ст. 5 проекту ТК України, транс-
формувався  у  термін  «робота,  не  обумовлена  трудовим 
договором» [5].

Ми погоджуємось із положеннями міжнародних та єв-
ропейських стандартів про свободу праці у частині тотож-
ності  понять  «примусова»  й  «обов’язкова»  праця,  адже 
вони  означають  виконання  роботи  без  вільного  волеви-
явлення  із  загрозою застосування санкцій органом, який 
компетентний в організації праці.

Положення  вищезазначених  конвенцій  знайшли  своє 
відображення  у  національному  законодавстві,  зокрема, 
відповідно  до  Конституції  України,  забороняється  при-
мусова праця,  й  держава  гарантує  захист  від незаконно-
го звільнення  [6]. Хоча у трудовому законодавстві немає 
визначення поняття примусової праці, але розроблені ре-
комендації щодо  її  застосування  та  засоби протидії  цьо-
му негативному явищу як форми реалізації міжнародних 
стандартів.

Перші  рекомендації  щодо  застосування  примусової 
праці в Україні були визначені в Постанові Пленуму Вер-
ховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 «Про 
застосування Конституції України при  здійсненні право-
суддя»,  де  у  п.  12  зазначено, що  оскільки  використання 
примусової праці  (ч. 3  ст. 43 Конституції України)  забо-
ронено, не можуть  застосовувати як  такі, що суперечать 
Конституції,  правила  статей  32,  33,  34  КЗпП,  відомчих 
положень чи статутів про дисципліну тощо, які передба-
чають  можливість  тимчасового  переведення  працівника 
без його згоди на іншу роботу в порядку дисциплінарного 
стягнення, у разі виробничої необхідності або простою, а 
також можливість виконання ним роботи, не передбаченої 
трудовим договором [7]. 

Розглядаючи  «примусову  працю»  з  погляду  законо-
давчої охорони трудових прав тих працівників, яких тим-
часово  без  їх  згоди  перевели  на  іншу  роботу,  А.В.  Ан-
друшко, Р.І. Кондратьєв зазначають, що, згідно з чинним 
законодавством,  під  час  переведення  на  іншу  роботу  на 
умовах,  передбачених  ст.  33 КЗпП  (виробнича  потреба), 
за працівником в усіх випадках зберігається середній за-
робіток. Законодавчо обмежено і строк переведення – до 
одного місяця. При переведенні внаслідок простою (ст. 34 
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КЗпП) обов’язково враховуються спеціальність і кваліфі-
кація працівника, а якщо він на новій тимчасовій роботі 
виконує норми виробітку, то за ним зберігається середній 
заробіток [8, с. 31]. Окрім цього, до випадків примусової 
праці відносять  і переведення працівника без його згоди 
на іншу роботу як дисциплінарне стягнення на підставі ві-
домчих положень чи статутів про дисципліну. 

На думку А.В. Андрушко, Р.І. Кондратьєва,  таке тлу-
мачення  є непереконливим. У теорії  трудового права  за-
гальновизнано й практикою підтверджено, що основним 
цільовим  призначенням  дисциплінарного  покарання  є 
виховання  працівника  та  запобігання  новим  можливим 
порушенням дисципліни праці з його боку. І тому дисци-
плінарне стягнення у формі переведення на  іншу роботу 
(частіше  тимчасово)  належить  до  категорії  спеціальної 
дисциплінарної  відповідальності  й  застосовується  тепер 
лише в  тих  галузях народного  господарства чи в  тих ві-
домствах і службах, де вимагається виключно високий рі-
вень виконавської дисципліни (наприклад різні види тран-
спорту, державна служба, органи прокуратури) [8, с. 32]. 

Під поняттям «простій» у законодавстві про працю ро-
зуміють тимчасове припинення роботи на підприємстві з 
причин виробничого характеру. Мається на увазі  відсут-
ність  сировини,  матеріалів,  електроенергії,  пошкоджен-
ня  обладнання  тощо. Відповідно  до  вимог  ст.  113 КЗпП 
України, час простою не з вини працівника, якщо він по-
передив  роботодавця  про  початок  простою,  оплачується 
з  розрахунку не  нижче  від  двох  третин  тарифної  ставки 
встановленого йому розряду (окладу). Із метою запобіган-
ня  непродуктивності  втрати  робочого  часу  й  зайвим  ви-
платам грошових сум чинне законодавство (ст. 34 КЗпП) 
зобов’язує  власника  або  уповноважений ним орган  тим-
часово перевести працівників, які простоюють не з своєї 
вини, на іншу роботу.

На  думку  В.В. Жернакова,  А.В.  Андрушко,  Р.І.  Кон-
дратьєва, ці положення не враховують виробничі інтереси 
підприємств та організацій,  і такий підхід суперечить не 
тільки нормам трудового законодавства, а й не відповідає 
економічним інтересам підприємства [9, с. 36; 8, с. 31].

Заперечуючи це  положення, О.І. Процевський  указує 
на  те, що в основу цієї позиції  автори поклали не права 
людини,  а  економічні  інтереси  підприємств  [10,  с.  102]. 
Свою  думку  автор  обґрунтовує  тим,  що  витрати  робо-
тодавця  ліквідовувати  негаразди  в  організації  праці  за 
рахунок  працівника,  ставити  економічні  інтереси  під-
приємства наперед його прав і свобод у сучасних умовах 
аморально, оскільки, відповідно до ст. ст. 23, 29 Загальної 
декларації прав людини 1948 р., кожна людина має право 
на вільний вибір роботи, на справедливі й сприятливі умо-
ви праці. Під час здійснення своїх прав  і свобод кожний 
має зазнавати тільки тих обмежень, які встановлені зако-
ном виключно з метою забезпечення належного визнання 
та поваги прав і свобод інших та забезпечення справедли-
вих  вимог моралі,  громадського  порядку,  загального  до-
бробуту в демократичному суспільстві. 

Залучення  працівників  до  виконання  робіт  має  здій-
снюватися  лише  у  випадку  їх  вільного  волевиявлення. 
Тому  ст.  ст.  32,  34  КЗпП  були  приведені  відповідно  до 
принципу  заборони  примусової  праці.  Відповідно  до  ст. 
32 КЗпП, переведення на іншу роботу на тому ж підпри-
ємстві,  в  установі,  організації,  а  також  переведення  на 
інше  підприємство,  в  установу,  організацію  або  в  іншу 
місцевість допускається тільки за згодою працівника. Так 
само в разі простою працівники можуть бути переведені 
на іншу роботу на тому ж підприємстві, установі, органі-
зації або на інше підприємство лише за їх згодою, що пе-
редбачено в ст. 34 КЗпП та відповідає принципу заборони 
примусової праці. 

Суперечить  принципу  заборони  примусової  праці  ч. 
2 ст. 33 КЗпП, оскільки закріплює право роботодавця на 
переведення  працівника  на  іншу  роботу,  не  обумовлену 

трудовим  договором,  без  його  згоди,  якщо  вона  не  про-
типоказана  працівникові  за  станом  здоров’я,  лише  для 
відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епі-
демій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обста-
вин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя 
чи нормальні життєві умови людей [11]. 

У науці трудового права не сформувалося єдиного ви-
значення поняття примусової праці, а лише характеризу-
ються окремі її аспекти та особливості.

Н.В. Кохан примусову працю розглядає як:  тимчасове 
виконання  роботи,  не  обумовленої  у  трудовому  договорі 
і без згоди працівника (винятком є особи, трудові функції 
яких за договором передбачають можливість виконання ін-
шої роботи; наприклад, штатні заступники, старші помічни-
ки); переведення працівників, яке здійснюється без їх згоди 
або на більший термін, ніж визначено в законодавстві, або 
без згоди осіб, передбачених ч. 3 ст. 33 КЗпП України [5].

О.А.  Ситницька  визначає  примусову  працю  не  лише 
як відкрито рабську працю, але й будь-які форми примусу 
людини  працювати  на  недобровільно  прийнятих  умовах 
або під загрозою будь-якого покарання [4, с. 161].

У  доповіді  Генерального  директора  МОП,  яка  була 
представлена  у  відповідності  з  механізмом  реалізації 
Декларації МОП про основоположні принципи і права у 
сфері праці на Міжнародній конференції праці зауважено, 
що юридичне значення при визначенні роботи чи служби 
примусовою  працею  є:  відсутність  добровільної  пропо-
зиції особи надати свої послуги для виконання роботи та 
можливість  застосування покарання чи насильства у  ви-
падку відмови від виконання такої роботи [12].

Ще  однією  обставиною,  яка  враховуватиметься  при 
визначенні  примусу  до  праці,  О.А.  Ситницька  називає 
факт застосування будь-якого покарання або недопущен-
ня до роботи, грошові утримання або позбавлення премії 
[4, с. 157].

О.  Дементьєв,  проаналізувавши  практику  Європей-
ського суду з прав людини, акцентує увагу на тому, що у 
його  розумінні  примусова  робота,  що  виходить  за  межі 
трудового договору, не буде визнана обтяжливою і такою, 
що порушує права, гарантовані ст. 4 Європейської конвен-
ції  про  захист  прав  людини  та  основних  свобод  1950  р. 
тоді,  коли  вона  є  частиною професії  особи  і  теоретично 
може сприяти  її професійному зростанню, а також якщо 
ця  робота  сприяє  дотриманню  будь-якого  іншого  права, 
передбаченого цією Конвенцією [13].

Отже,  з  метою  ефективного  й  повного  запобігання 
примусу до праці найманих працівників пропонуємо  за-
кріпити  в  новому Трудовому  кодексі України  норму,  ко-
трою визначити поняття примусової (обов’язкової) праці 
як будь-якої роботи (служби), що здійснюється без вільно-
го волевиявлення працівників, може загрожувати їхньому 
життю чи  здоров’ю  із  застосуванням насильства,  погроз 
покарання  особою  (органом),  до  компетенції  якої  нале-
жить організація праці.

Для повноти розкриття поняття примусової  (обов’яз- 
кової) праці визначимо її співвідношення із «необхідною» 
працею. 

У широкому розумінні, зауважує В.В. Жернаков, при-
мусова  праця  може  ототожнюватися  з  поняттям  «необ-
хідна праця». Такою вона буде тому, що, по-перше,  її не 
можна  обійти  або  без  неї  дійсно  не можна  обійтися,  та, 
по-друге, виконується під впливом зовнішніх факторів.

Поєднує  необхідну  й  примусову  працю  зовнішній 
вплив – обставини психологічного, економічного, право-
вого тощо характеру, які призводять до діяльності у формі 
праці. Тобто якою б не була праця (необхідна чи примусо-
ва),  її потрібно виконувати у зв’язку з певними обстави-
нами, які не завжди залежать від суб’єкта правовідносин.

Але водночас вищезазначений автор зауважує, що при-
мусова праця відрізняється від необхідної за такими озна-
ками:
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1)  у  необхідній  праці  немає  «автора»  примусу  –  це 
об’єктивні обставини, а в примусовій є суб’єкт примусу – 
особа або орган, у компетенцію якої входить організація 
праці в найширшому розумінні (у тому числі служба);

2)  у  необхідній  праці  немає  механізму  забезпечен-
ня  –  санкцій.  Вона  відбувається  завдяки  усвідомленню 
необхідності або корисності праці, у примусовій же праці 
є механізм примусу, який є її обов’язковим елементом та 
характеризується наявністю юридичного зв’язку між «по-
вноважним» і «зобов’язаним» суб’єктами;

3) необхідна праця має утилітарний характер – люди-
на одержує користь, вона необхідна для неї. Примусова ж 
праця не  завжди носить  такий характер  і  переважно ви-
конується в інтересах держави, суспільства, підприємства, 
роботодавця. Вона є необхідною не для людини, а для всіх 
інших;

4)  необхідна  праця  характеризується  значним  ступе-
нем  збігу  зовнішніх  та  внутрішніх  факторів щодо  її  ви-
конання.  Примусова  праця  характеризується  меншим 
ступенем збігу зовнішніх факторів та внутрішнього пере-
конання людини [9, с. 36–37].

Ми  погоджуємось  із  В.В.  Жернаковим,  що  поняття 
«примусова» та «необхідна» праця не є тотожними, оскіль-
ки залучення особи до примусової праці здійснюється без 
вільного волевиявлення під погрозою покарання органом, 

до компетенції якого належить організація праці, а необхід-
на праця виконується особою добровільно завдяки усвідом-
ленню її ефективності й корисності для самого себе.

Висновки. Проаналізувавши  співвідношення  приму-
сової праці з іншими правовими категоріями ми прийшли 
до таких висновків:

1)  Виконання  роботи,  яка  здійснюється  без  вільного 
волевиявлення осіб під впливом зовнішніх факторів із по-
грозою застосування санкцій органом, до компетенції яко-
го  належить  організація  праці,  є  одночасно примусовою 
та обов’язковою працею, оскільки ці поняття є синоніміч-
ними.

2)  Запропоновано  в  новому Трудовому  кодексі Укра-
їни  закріпити  норму,  котрою  визначити  поняття  приму-
сової  (обов’язкової)  праці  як  будь-якої  роботи  (служби), 
що здійснюється без вільного волевиявлення працівників, 
може загрожувати їхньому життю чи здоров’ю із застосу-
ванням насильства, погроз покарання особою  (органом), 
до компетенції якої належить організація праці.

3)  Недотримання  вільного  волевиявлення  особи  для 
виконання певного обсягу робіт із загрозою застосування 
до неї санкцій свідчить про залучення особи до примусо-
вої праці, а добровільне виконання роботи через усвідом-
лення її корисності та ефективності є необхідною працею, 
а тому це різні правові явища у одній правовій системі.
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У статті з’ясовується широке коло питань, пов’язаних із класифікацією допомог за правом соціального забезпечення України. Осо-
бливо автор звертає увагу на критерії класифікації соціальних допомог, зокрема, на організаційно-правові форми соціального забезпе-
чення, а також суб’єктів надання та одержання допомог. Обґрунтовується позиція щодо надання допомог винятково у грошовій формі.

Ключові слова: соціальні допомоги, соціальне забезпечення, соціальне страхування, державний бюджет.

В статье выясняется широкий круг вопросов, связанных с классификацией пособий по праву социального обеспечения Украины. 
Особенно автор обращает внимание на критерии классификации социальных пособий, в частности, на организационно-правовые фор-
мы социального обеспечения, а также субъектов предоставления и получения пособий. Обосновывается позиция о предоставлении 
пособий исключительно в денежной форме.

Ключевые слова: социальная помощь, социальное обеспечение, социальное страхование, государственный бюджет.

The article revealed a range of issues related to the classification of benefits under social security law Ukraine. Especially author notes 
the classification criteria for social benefits, particularly in the legal forms of social security, as well as entities providing and receiving benefits. 
Grounded position to provide benefits solely in cash.

Key words: social assistance, social security, social insurance state budget.

Актуальність теми. Останніми роками все більше на-
уковців звертається до проблем допомог за правом соці-
ального забезпечення. Це пов’язано із зростанням їх ролі у 
забезпеченні життєвого рівня громадян, які з об’єктивних 
причин втратили  засоби до  існування та потребують со-
ціальної підтримки  з  сторони держави. З метою  їх  соці-
ального  захисту  надаються  різноманітні  допомоги. Що-
правда, значення допомог у забезпеченні життєвого рівня 
громадян неоднорідна, тому останні потребують комплек-
сного аналізу щодо визначення їх місця та ролі у соціаль-
ному забезпечення громадян України. 

Метою дослідження є з’ясування найбільш загальних 
критеріїв класифікації соціальних допомог. З метою вирі-
шення такого завдання на підставі узагальнення та аналізу 
вітчизняного законодавства та наукових джерел передба-
чається з’ясування спільних та відмінних ознак окремих 
видів соціальних допомог.

Виклад основного матеріалу. Останніми  роками  до 
проблем соціальних допомог вчені звертались доволі час-
то. Але найбільше, як об’єкт наукових  інтересів,  їх при-
ваблювали поняття та правові засади допомогового забез-
печення.  Натомість  проблеми  класифікації  допомог  [1] 
залишились, по суті, поза сферою їх наукових інтересів. 

Разом з тим це питання потребує належного наукового 
з’ясування. Адже відомо, що класифікація зумовлює поділ 
соціальних допомог на окремі види з їх спільними та від-
мінними ознаками.

Зазвичай  у  науковій  літературі  виділяють  декілька 
критеріїв класифікації соціальних допомог.

За  підставами  їх  надання  (соціальними  ризиками)  та 
суб’єктами, що мають право на такі допомоги, виділяють 
допомоги  у  зв’язку  із  тимчасовою непрацездатністю,  по 
безробіттю,  від  нещасного  випадку  на  виробництві  чи 
професійного захворювання, допомоги малозабезпеченим 
сім’ям тощо. За джерелом надання розрізняють страхові 
та державні  (нестрахові) допомоги [2, c. 130]. Страхови-
ми  вважаються  допомоги,  які  надаються  коштом фондів 
загальнообов’язкового  державного  соціального  страху-
вання.  Натомість  державними  є  допомоги,  які  виплачу-
ються з державного бюджету України. 

Загалом,  така  класифікація  соціальних допомог  відо-
бражає сутність та юридичну природу цього виду соціаль-

ного забезпечення. Щоправда, поділ допомог на страхові 
та державні потребує деякого уточнення. 

Появу цих видів допомог пов’язують із двома організа-
ційно-правовими формами соціального забезпечення – це 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування  [3] 
та асигнування бюджетів різних рівнів [2, c. 223]. При цьо-
му  Конституція  та  законодавство  України  передбачають 
різні правові підстави щодо існування таких організацій-
но-правових форм соціального забезпечення.

Юридичну основу загальнообов’язкового державного 
соціального  страхування  закладено  в  Основному  законі 
держави, який у ст. 46 легалізує право на соціальний за-
хист,  яке  гарантується  загальнообов’язковим  державним 
соціальним  страхуванням  за  рахунок  страхових  внесків 
громадян,  підприємств,  установ  і  організацій,  а  також 
Основами законодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування [4]. Саме «Основи зако-
нодавства…» окреслили підстави надання та види страхо-
вих допомог. Тому не виникає сумнівів у тому, що соціаль-
не страхування – самостійна організаційно-правова форма 
соціального забезпечення громадян України.

Натомість  про  існування  іншої  організаційно-правової 
форми  соціального  забезпечення  –  асигнування  бюджетів 
різних рівнів – можна лише здогадуватись. Адже Конститу-
цією та  законами України така організаційно-правова фор-
ма соціального забезпечення не передбачена. У Конституції 
лише вказано, що право на соціальний захист, окрім соціаль-
ного страхування, гарантується також бюджетними та інши-
ми джерелами соціального забезпечення. А тому існують усі 
підстави щоб зупинитись на цьому питанні докладніше.

Вперше до проблеми організаційно-правових форм со-
ціального забезпечення звернувся один із засновників ра-
дянської школи права соціального забезпечення професор 
В.С. Андрєєв. Ним були з’ясовані ознаки, які характери-
зують будь-які форми соціального забезпечення та якими, 
принагідно зауважимо, науковці послуговуються  і в наш 
час [5, c. 2; 6, с. 62–63]. До таких ознак вчений відносив:

– спосіб акумулювання коштів, за рахунок яких здій-
снюється соціальне забезпечення;

– коло суб’єктів, які отримують соціальне забезпечення;
– види забезпечення, які надаються у межах певної ор-

ганізаційно-правової форми;
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– система органів, які надають соціальне забезпечення 
[7, c. 11].

Усе  це  ознаки,  які  характеризують  організаційно-
правові  форми  соціального  забезпечення,  зокрема  й 
соціальне  страхування,  основу  якого  складають  відпо-
відні  страхові  фонди.  До  таких  варто  віднести  фонди 
загальнообов’язкового  державного  соціального  страху-
вання та на випадок безробіття, які є відокремленими від 
державного  бюджету  некомерційними,  самоврядними  
(із власною системою управління) органами соціального 
забезпечення. Фінансовою основою таких фондів є кошти 
єдиного  соціального внеску,  який сплачують працівники 
та  роботодавці. Допомоги  з  цих фондів  називають  стра-
ховими  та  виплачують  з  компенсаційною  метою  взамін 
втраченого  заробітку  у  разі  настання  безробіття,  частко-
вого  безробіття,  тимчасової  непрацездатності,  вагітності 
та пологів тощо.

Разом  з  тим вітчизняна система соціального  забезпе-
чення передбачає допомоги, які надаються незалежно від 
втрати  заробітку  та поза будь-якими  зустрічними фінан-
совими  зобов’язаннями.  Йдеться  про  допомоги  малоза-
безпеченим сім’ям,  інвалідам з дитинства та  іншим осо-
бам і які за своєю природою не є страховими, оскільки не 
компенсують  втрачений  внаслідок  настання  соціального 
ризику  заробіток.  Окрім  того,  надаються  такі  допомоги 
органами державної влади, а в окремих, передбачених за-
конодавством випадках, функції із допомогового забезпе-
чення виконують органи місцевого самоврядування.

Так,  Законом України  про  державну  соціальну  допо-
могу малозабезпеченим сім’ям [8] передбачено у ст. 4 пра-
во  уповноваженого  представника  сім’ї  подати  заяву  про 
призначення такої допомоги до місцевої державної адмі-
ністрації  або  виконавчого  комітету  сільської,  селищної 
ради. При цьому виконавчий комітет зобов’язаний переда-
ти таку заяву до місцевої державної адміністрації. 

Виплата  такої  допомоги  відбувається  коштом  дер-
жавного  бюджету  у  формі  субвенцій,  які  передаються 
місцевим  бюджетам.  Тому  може  видатись, що  допомога 
малозабезпеченим сім’ям надається в межах такої органі-
заційно-правової форми, як асигнування бюджетів різних 
рівнів, а органи державної влади та місцевого самовряду-
вання – суб’єктами її призначення та виплати. 

Однак погодитись  з  таким твердженням можна лише 
частково.  Органи  місцевого  самоврядування  і  справді 
приймають  участь  у  призначенні  такої  допомоги. Проте 
тут  вони  виконують  делеговані  державою функції  із  со-
ціального забезпечення та надають допомоги державним 
коштом, а не коштом місцевих бюджетів. 

При  цьому  самі  органи  місцевого  самоврядування 
вправі самостійно, на добровільних засадах, надавати до-
помоги власним коштом. Так, Законом про державну до-
помогу малозабезпеченим сім’ям у ст. 11 передбачено пра-
во органів місцевого самоврядування за рахунок місцевих 
бюджетів  та  спеціально  створених  регіональних  фондів 
проводити  доплати малозабезпеченим  сім’ям понад  роз-
міри державної допомоги, зважаючи на регіональний про-
житковий мінімум.

Беручи до уваги таке законодавче положення, неважко 
зробити висновок, що органи місцевого  самоврядування 
не зобов’язані, проте можуть надавати допомоги власним 
коштом понад розміри державної допомоги, встановленої 
законодавством України. 

Таким чином, державні допомоги та допомоги органів 
місцевого самоврядування надаються у межах різних ор-
ганізаційно-правових форм соціального забезпечення, де 
поруч із державним існує й недержавне соціальне забез-
печення, яке здійснюється органами місцевого самовряду-
вання. 

Разом з тим характеристика недержавних організацій-
но-правових форм буде неповною, якщо оминути увагою 
соціальний захист коштом роботодавців.

Належного юридичного оформлення та розвитку така 
організаційно-правова  форма  соціального  забезпечення 
набула  із ухваленням Закону України про колективні до-
говори  та  угоди  [9],  який  наділив  роботодавців  правом 
скеровувати частину прибутку на соціальні потреби сво-
їх працівників. Разом з  тим надання таких допомог не  є 
обов’язком  роботодавця,  а  наслідком  домовленостей  з 
трудовим  колективом  та  залежить  від  його  матеріальної 
спроможності.

Таким  чином,  організаційно-правові  форми  відріз-
няються  за  своєю юридичною природою та мають  влас-
не  місце  у  системі  соціального  забезпечення.  І  за  цими 
ознаками  їх  можна  віднести  до  основних  та  додаткових 
форм реалізації  права  на  соціальні  допомоги. Основним 
формами  є  передусім  державне  соціальне  забезпечення 
та  загальнообов‘язкове державне  соціальне  страхування. 
Такими вони є з огляду на законодавство України, яке по-
кладає  на  державу  та  фонди  загальнообов’язкового  дер-
жавного соціального страхування обов’язок надавати до-
помоги  у  кожному  випадку  настання  страхового  ризику 
та  у  розмірах,  що  відповідають  державним  соціальним 
стандартам. 

До додаткових форм реалізації права на соціальні до-
помоги  належать  місцеве  (регіональне)  соціальне  забез-
печення та соціальне забезпечення коштом роботодавців. 
Законодавство  не містить  обов’язку щодо надання  ними 
допомог, а тому органи місцевого самоврядування та ро-
ботодавці надають їх на власний розсуд. 

Тому  і  допомоги,  зважаючи на  організаційно-правові 
форми соціального забезпечення, можна класифікувати на 
основні та неосновні. При цьому основні поділяються на 
страхові та державні, а неосновні – на допомоги органів 
місцевого самоврядування та допомоги, які надаються ко-
штом роботодавців.

Страхові допомоги також неоднорідні і поділяються на 
допомоги,  які  надаються Фондом  загальнообов’язкового 
державного  соціального  страхування  (допомоги  по 
тимчасовій  непрацездатності,  вагітності  та  пологами 
тощо)  та  допомоги,  які  виплачуються  коштом  Фонду 
загальнообов’язкового  державного  соціального  страху-
вання на випадок безробіття. До останніх варто віднести 
допомогу по безробіттю, у тому числі одноразову її випла-
ту для організації безробітним підприємницької діяльнос-
ті, а також допомогу по частковому безробіттю.

Серед  державних  допомог  варто  виділити  допомоги 
малозабезпеченим  сім’ям,  інвалідам  з  дитинства  та  ді-
тям-інвалідам, а також державні допомоги особам, які не 
мають  права  на  пенсії.  Усе  це  допомоги,  які  надаються 
сім’ям та  іншим особам, які  зазнали впливу соціального 
ризику у грошовій формі. Однак у науковій літературі по-
бутує позиція, що державні допомоги надаються ще й у 
негрошовій формі. При цьому до таких негрошових форм 
забезпечення  відносять  соціальну  підтримку  громадян 
похилого  віку  та  соціально-побутову  та  медичну  допо-
могу одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам  
[10, c. 358–359]. Відтак, може видатись, що допомоги за 
правом соціального забезпечення за формою надання по-
діляються  на  грошові  та  негрошові. Однак  така  позиція 
не видається бездоганною, оскільки важко погодитись  із 
негрошовим характером допомогового забезпечення.

У найзагальнішому варіанті допомоги можна визначи-
ти як безповоротні  грошові виплати, що надаються упо-
вноваженими державою органами особам, які зазнали со-
ціального ризику, з метою підтримання їхнього життєвого 
рівня за рахунок бюджетних та інших джерел соціального 
забезпечення. 

Отже,  допомоги  є  певною  грошовою  виплатою  осо-
бам, які  зазнали впливу соціального ризику та не мають 
або втратили засоби до існування. Тому важливою функ-
цією допомогового забезпечення є підтримання особи на 
рівні прожиткового мінімуму, який, принагідно зауважи-
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мо,  є  вартісною,  тобто  грошовою,  оцінкою  необхідних 
для особи продуктів харчування, непродовольчих товарів 
та послуг. Тому допомоги за правом соціального забезпе-
чення варто надавати саме у грошовій формі. Адже ніхто, 
окрім  самої  людини,  яка  зазнала  соціального  ризику,  не 
може у повній мірі окреслити коло її потреб. 

Відтак,  існують  усі  підстави,  аби  соціальну  підтримку 
громадян  похилого  віку  та  соціально-побутове  та медичне 
забезпечення одиноких непрацездатних громадян та інвалі-
дів віднести до іншого виду соціального захисту громадян. 
Тому і допомоги за правом соціального забезпечення не мож-
на класифікувати на грошові та негрошові (матеріальні).

Ще одним критерієм класифікації є суб’єкт, якому такі 
допомоги  надаються.  За  таким  критерієм  допомоги  за 
правом соціального забезпечення поділяються на  індиві-
дуальні та колективні.

Такий  поділ  допомог  за  правом  соціального  забезпе-
чення  зумовлений природою  соціальних  ризиків,  які  ле-
жать в основі їх надання.

Соціальні  ризики  є  складними  життєвими  обстави-
нами  об‘єктивного  характеру, що  спричиняють  зазвичай 
втрату людиною заробітку, погіршення стану здоров‘я або 
настання  інших  соціально  небезпечних  наслідків  і  при 
цьому не можуть бути подолані нею самостійно. 

За соціально небезпечними наслідками, що можуть на-
стати через відповідні життєві обставини, соціальні ризи-
ки можна поділити на:

– матеріальні;
– нематеріальні;
– такі, що спричиняють одночасно як матеріальні, так 

і нематеріальні наслідки.
Матеріальними є усі ризики,  з настанням яких особа 

втрачає заробіток (дохід) або ж коли рівень матеріальної 
забезпеченості  нижчий  за  передбачений  законодавством 
України.  До  таких  наслідків  приводять  малозабезпече-
ність, догляд за дитиною та інші обставини.

Нематеріальними є соціальні ризики, що спричиняють 
наслідки, які не пов’язані із втратою доходу чи заробітку, 
наприклад, хвороба, порушення рухової активності особи 
у зв’язку із старістю чи втратою здоров’я.

І, нарешті, третю групу ризиків цього виду утворюють 
обставини, які спричиняють одночасно матеріальні та не-
матеріальні втрати особи, до яких належать тимчасова не-
працездатність, інвалідність, наслідком настання яких є не 

лише  втрата  заробітку,  але  й  погіршення  стану  здоров’я 
працівника. 

Ризики, які зумовлюють виникнення права на соціаль-
ні допомоги, призводять до матеріальних втрат або ж за-
свідчують відсутність засобів, які б були достатніми для 
існування. 

У першому випадку це безробіття, вагітність та поло-
ги, догляд до досягнення дитиною трирічного віку,  тим-
часова непрацездатність, нещасний випадок на виробни-
цтві. Усе це обставини, які призводять до втрати особою 
заробітку та  зумовлюють  її  соціальне  забезпечення. При 
цьому допомоги, які надаються, є індивідуальними, адже 
компенсація втраченого заробітку (доходу) завжди носить 
індивідуальний характер.

Відсутність в особи засобів, які були б достатніми для 
існування, є ознакою настання ризику малозабезпеченості. 

Такий ризик відомий ще з радянських часів. Щоправ-
да,  з  ним  пов’язували  виникнення  права  на  допомогу  у 
багатодітних сімей, які виховували трьох і більше дітей.

З переходом до ринкових відносин ситуація докорінно 
змінилася. Тепер будь-яка сім’я, зокрема  і та, яка не має 
утриманців, ризикує залишитися без засобів до існування, 
тому держава змушена запроваджувати програму держав-
ної соціальної підтримки малозабезпечених сімей.

Відтак,  суб‘єктом  допомогового  забезпечення  є  ціла 
сім‘я.  Така  позиція,  як  видається,  повністю  відповідає 
Сімейному  кодексу  України  [11],  який  у  ст.  ст.  75,  198 
та 199 передбачив взаємні  зобов’язання подружжя щодо 
власного утримання та утримання дітей. Очевидно, що не 
може виникнути ситуації, коли хтось із подружжя – мало-
забезпечена особа, а інший – ні. Малозабезпеченою може 
бути лише сім’я загалом. Навіть якщо це одинока особа чи 
декілька осіб, які разом проживають, пов’язані спільним 
побутом мають взаємні права та обов’язки [12]. Таким чи-
ном, суб’єктом одержання допомоги є сім’я, тобто колек-
тивний суб’єкт.

Висновки. Отож, допомоги за правом соціального за-
безпечення неоднорідні, тому класифікуються за різними 
критеріями –  за організаційно-правовими формами соці-
ального  забезпечення,  підставами  виникнення  права  на 
соціальні допомоги, метою надання і, нарешті, суб’єктами 
одержання. Такий поділ  зумовлений  їх правовою приро-
дою  та  вказує  на  різноманітність  допомогового  забезпе-
чення в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Пилипенко П.Д., Синчук С.М. Право соціального забезпечення України : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] /  

П.Д. Пилипенко, С.М. Синчук ; за ред. П.Д. Пидипенка ; 4-те вид., переробл. і доп. – К. : Ін Юре, 2014. – 384 с.
2. Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23. – Ст. 121.
3. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : [учебник] / И.М. Сирота. – Х. : Одиссей, 2000. – 384 с. 
4. Сташків Б.І. Вступ до права соціального забезпечення : [навч. посіб.] / Б.І. Сташків. – Чернігів : Десна, 2014.
5. Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР : [учебник] / В.С. Андреев. – М. : Юрид. лит., 1980.
6. Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 35. – Ст. 290.
7. Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.
8. Лазор Л.І. Право соціального забезпечення в Україні : [підручник] / Л.І. Лазор ; за заг. ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. –  

Харків : ФІНН, 2009. – 434 с. 
9. Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – Ст. 1291.



193

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 349.6:540.456

ПРАВОВА ОхОРОНА БОЛІТ В УКРАЇНІ

LEgAL PrOTECTION Of SwAMPS IN uKrAINE
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аспірант кафедри цивільного права 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Стаття присвячена правовій охороні боліт в Україні. Проведений аналіз чинного законодавства України та наукових джерел щодо 
правовідносин у сфері охорони боліт в Україні. У статті підкреслюється, що болото – це цілісний природно-територіальний комплекс, 
який складається із земельної ділянки та взаємопов’язаних з ним природних компонентів – води, торфу і притаманних йому флори та 
фауни, тому правова охорона боліт має здійснюватися з урахуванням його специфіки.

Ключові слова: болото, охорона боліт, заходи охорони боліт, природні ресурси боліт.

Статья посвящена правовой охране болот в Украине. Проведен анализ действующего законодательства Украины и научных ис-
точников относительно правоотношений в сфере охраны болот в Украине. В статье подчеркивается, что болото – это целостный при-
родно-территориальный комплекс, состоящий из земельного участка и взаимосвязанных с ним природных компонентов – воды, торфа 
и присущих ему флоры и фауны, поэтому правовая охрана болот должна осуществляться с учетом его специфики.

Ключевые слова: болото, охрана болот, меры охраны болот, природные ресурсы болот.

The article is devoted to legal protection of swamps in Ukraine. The analysis of the current legislation of Ukraine and scientific sources on rela-
tions in the area of swamps in Ukraine. The article emphasizes that swamp – a holistic natural territorial complex consisting of land and associated 
with physiological components – water, peat and inherent flora and fauna, as the legal protection of swamps should take into account its specificity.

Key words: swamp, protection of swamps, measures of swamps, natural resources swamps.

РОЗДІЛ 6.
ЗЕМЕЛьНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРиРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Одним  із  компонентів  на-
вколишнього  природного  середовища,  особливим  за 
структурою  і  функціональним  призначенням  об’єктом 
біосфери,  виступають  болота.  Болота  є  специфічними 
природними  комплексами,  формування  та  функціону-
вання яких у першу чергу визначаються надмірним зво-
ложенням,  геолого-геоморфологічними умовами  та  біо-
ресурсним потенціалом.

Болотні угіддя являють собою не тільки унікальні еко-
логічні системи, але і цінні родовища корисних копалин. 
Освоєння  болотних  родовищ  відбувається  дуже  стрімко. 
Відкриття найбагатших покладів нафти і газу в заболоче-
них  районах  та  збільшення  площ  орних  земель  вимагає 
осушення  боліт.  При  цьому  виникає  загроза  їх  повного 
знищення. Але як природний ландшафт болота становлять 
невід’ємну частину біосфери та відіграють основну роль 
у  гідрологічному  балансі  ряду  місцевостей.  При  цьому 
досі багато аспектів функціонування болотних екосистем 
залишаються невідомими. Тому болото вимагає всебічної 
охорони та  захисту з боку держави. Особливо актуальна 
охорона боліт в Україні, тому що сумарна площа болотних 
угідь нашої країни є значною.

Стан дослідження проблеми. Серед  усіх  елементів 
правового  режиму  боліт,  охорона  боліт  займає  особливе 
та  самостійне  місце.  Основою  системи  заходів  охорони 
боліт  в Україні  є  детально  врегульована  законодавством 
система заходів та вимог охорони земель, вод, надр, лісів. 
Законодавче регулювання охорони боліт базується на за-
гальних еколого-правових законодавчих актах, серед яких 
закони України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про охорону земель», «Про екологічну ме-
режу», кодекс України про надра, Водний кодекс України, 
Лісовий кодекс України та Земельний кодекс України.

Сьогодні в Україні відсутні наукові та теоретичні до-
слідження правової охорони боліт в Україні. Будь-які са-
мостійні,  комплексні  дослідження  питань  правової  охо-
рони боліт як окремих природних об’єктів навіть на рівні 

фахових наукових публікацій нині відсутні. Детально про-
аналізована на рівні дисертаційного дослідження правова 
охорона водно-болотних угідь, що мають загальнодержав-
не та міжнародне значення, у роботі: Фролова Н.В. Пра-
вова  охорона  водно-болотних  угідь  загальнодержавного 
та  міжнародного  значення  :  дис.  …  канд.  юрид.  наук  : 
спец.  12.00.06  / Наталя Валентинівна Фролова.  – Одеса, 
2010.  –  206  с. При  цьому  дане  дослідження  спрямоване 
на  визначення  механізмів  охоронилише  щодо  водно-бо-
лотних угідь, як складових елементів екомережі України. 
Питання, що стосуються правового регулювання охорони 
боліт в Україні, поверхнево висвітлюється у підручниках з 
екологічного права та земельного права.

Окремі  положення  щодо  правової  охорони  боліт  ві-
дображені  на  сторінках  юридичної  літератури  такими 
ученими, як О.А. Вічаренко, А.П. Гетьман, О.А. Грицан,  
П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга, М.О. Фролов, Н.В. Фролова 
та інші дослідники.

Мета статті  –  визначення  сутності  та  особливостей 
правової охорони боліт в Україні; проведення аналізу за-
конодавства  України  і  наукових  джерел  щодо  правової 
охорони боліт; систематизація і класифікація основних за-
ходів охорони боліт.

Виклад основного матеріалу. Важливе  значення  в 
обґрунтуванні  необхідності  посилення  правової  охорони 
боліт має ще і те, що болото є частиною природного комп-
лексу,  частиною  єдиної  та  неподільної  природи.  Непра-
вильне  відношення  до  охорони  боліт,  порушення  вимог 
їхньої експлуатації  завдає великої шкоди не лише самим 
болотам, а й іншим об’єктам природи, здоров’ю та життю 
людей,  їхнім майновим та екологічним інтересам та еко-
номічним інтересам держави.

Основним  природним  компонентом  боліт  є  земельні 
ділянки, на яких вони розташовані. Саме тому з’ясування 
суті  правової  охорони боліт має базуватися на  аналізі,  у 
першу чергу,  інституту охорони земель та системи захо-
дів  охорони  земель.Конституцією України  [1]  (ст.  14)  та 
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Земельним кодексом України [2] (ст. 1) закріплено фунда-
ментальне положення про те, що земля перебуває під осо-
бливою охороною держави. Це положення можна вважати 
головними принципом, на якому повинна будуватися сис-
тема правових норм щодо охорони земель, що зосереджені 
у спеціальному розділі Земельного кодексу України «Охо-
рона земель» (ст. 162-172) та інших нормативно-правових 
актах земельного та екологічного законодавства України.

Охорона  земель,  відповідно  до  ст.  162  Земельного 
кодексу  України,  включає  систему  правових,  організа-
ційних,  економічних  та  інших  заходів,  спрямованих  на 
раціональне використання земель, запобігання необґрун-
тованому  вилученню  земель  сільськогосподарського  та 
лісогосподарського  призначення,  захист  від  шкідливого 
антропогенного впливу, відтворення  і підвищення родю-
чості  ґрунтів,  підвищення  продуктивності  земель  лісо-
господарського  призначення,  забезпечення  особливого 
режиму  використання  земель  природоохоронного,  оздо-
ровчого,  рекреаційного  та  історико-культурного  призна-
чення.  Законодавче  поняття  акцентує  увагу  на  існуючих 
та  можливих  негативних  діях  (впливах),  на  подолання, 
недопущення, усунення яких слід спрямувати діяльність з 
охорони земель та визначає охорону земель через катего-
рію «заходи». Такий же підхід зустрічається і в ряді науко-
вих джерел [3, с. 277]. У наукових дослідженнях поняття 
охорони земель визначають також через категорію «право-
відносин» [4, с. 221] або ж норм, які об’єднуються в окре-
мий інститут земельного права (в об’єктивному розумінні)  
[5,  с.  26].  Разом  з  тим  зміст  даної  категорії  зберігається 
незмінним.

Одночасно М.О. Фролов наголошує, що при правово-
му, етимологічному, аксіологічному аналізі змісту ст. 162 
ЗК України, треба констатувати, що дана стаття не дає по-
вного уявлення про охорону земель різних категорій  і за 
своїм спрямуванням зорієнтована перш за все на охорону 
земель  сільськогосподарського  призначення,  визначаючи 
правові  засади  охорони  земель  інших  категорій  (несіль-
ськогосподарських земель) досить побіжно та поверхнево 
[6, с. 74].

У ст. 162 Земельного кодексу України не враховано, що 
землі можуть охоронятися у комплексі з іншими природ-
ними ресурсами.Так, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охоро-
ну навколишнього природного середовища»  [7] встанов-
лює, що державній охороні і регулюванню використання 
на  території  України  підлягають:  навколишнє  природне 
середовище як сукупність природних і природно-соціаль-
них умов та процесів, природні ресурси, як залучені в гос-
подарський  обіг,  так  і  невикористовуванні  в  економіці  в 
даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс 
та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші 
природні комплекси. Це зумовлює виокремлення боліт се-
ред інших природних комплексів, які підлягають охороні.

На комплексність правової охорони  земель як право-
вого інституту вказує і О.І. Крассов, наголошуючи, що ви-
користання земель несприятливо впливає не тільки безпо-
середньо на землі, а й на інші об’єкти природи: води, ліси, 
надра, рослинний та тваринний світ, атмосферне повітря. 
З іншого боку, на стан земель впливає господарська діяль-
ність людини, яка напряму не пов’язана з  землекористу-
ванням [8, с. 277], а викликає незадовільний стан навко-
лишнього природного середовища взагалі.

Звичайно,  охорону  боліт  можна  розглядати  з  різних 
точок  зору,  але  визначення  цього  поняття  повинно  бути 
єдиним та відображати всі складові охорони боліт, як при-
родного територіального комплексу. Тому правову охоро-
ну боліт треба розцінювати як систему правових, еконо-
мічних,  організаційних,  технологічних  та  інших  заходів, 
спрямованих на забезпечення раціонального використан-
ня  цілісного  природно-територіального  комплексу,  який 
складається  із  земельної  ділянки  та  взаємопов’язаних  з 
нею природних компонентів – води, торфу і притаманних 

їм флори та фауни; захисту його від надмірного антропо-
генного  впливу;  захисту  від  забруднення  побутовими  та 
іншими відходами, сміттям, нафтовими, хімічними та ін-
шими забруднюючими речовинами; захисту від необґрун-
тованого осушування.

Основна мета охорони боліт –  збереження  їх як при-
родно-територіального  комплексу,  який  складається  із 
земельної ділянки та взаємопов’язаних природних компо-
нентів – води, торфу  і притаманних  їй флори та фауни  і 
підтримки балансу поживних речовин на болотних тери-
торіях, що визначається екологічними факторами. Правові 
заходи з охорони боліт передбачають збереження біорізно-
маніття, боротьбу з повенями, запобігання змін клімату, а 
також збереження лікувально-оздоровчих та рекреаційних 
властивостей. Вони спрямовані на збереження просторо-
вої, видової, популяційної та ценотичної різноманітності і 
цілісності природних ресурсів в межах цих угідь, охорону 
умов їх місцезнаходження, збереження від знищення, за-
хист від шкідників та хвороб.

Тому правова охорона боліт в Україні повинна вклю-
чати  запровадження  у  законодавстві  України  посиленої 
їх  охорони  та  проведення  заходів  щодо  раціонального 
використання,  відтворення  та  збереження  боліт.  Можна 
виокремити дві  групи заходівправової охорони боліт. До 
першої групи відносяться заходи, які спрямовані на охо-
рону  самих  боліт  як  цілісних  природних  комплексів,  до 
другої – ті, які забезпечують охорону окремих природних 
ресурсів в межах цих угідь.

До першої групи варто віднести такі заходи щодо охо-
рони боліт:

1)  заходи щодо  забезпечення раціонального  викорис-
тання боліт;

2) заходи щодо відтворення або відновлення боліт, по-
рушеного внаслідок забруднення чи псування;

3) заходи щодо запобігання шкідливому впливу техно-
генних та природних факторів на якісний стан боліт;

4) заходи щодо запобігання негативного впливу госпо-
дарської діяльності на болотах.

Громадяни та юридичні особи, які використовують бо-
лото, зобов’язані дотримуватися обов’язків, що закріплені 
в  чинному  законодавстві  України  зі  збереження,  відтво-
рення болота, підтримання його в належному стані, необ-
хідному для забезпечення його цільового використання.

Правова охорона боліт як природних комплексів поля-
гає у виділенні цих територій з метою обмеження на них 
господарської діяльності, зокрема в оголошенні на цих те-
риторіях заповідного режиму. З метою охорони та відтво-
рення природних ресурсів боліт здійснення окремих видів 
використання  природних  ресурсів  може  бути  обмежене 
або  повністю  заборонено  на  територіях  боліт.  На  жаль, 
законодавство України не перераховує в окремому норма-
тивно-правовому акті конкретні  заходи щодо охорони та 
відтворення боліт,  тому правова охорона цих природних 
комплексів  здійснюється  на  загальних  підставах  з  тією 
особливістю,  що  болота  підлягають  особливій  охороні 
як складові елементи екомережі України. Особливий охо-
ронний статус боліт як складових екомережі України ба-
зується на визнанні найважливіших екологічних функцій 
цих угідь як регуляторів водного режиму, а також як місць 
перебування різної фауни, насамперед, водоплавної птиці, 
проростання характерних видів флори. Болота є ресурсом 
найбільшого  економічного,  культурного,  наукового  і  ре-
креаційного значення, втрата якого була б непоправною.

Друга  група  правових  заходів  з  охорони  боліт  вклю-
чає заходи з охорони природних ресурсів, які закрiпленi в 
кодексі України про надра, Водному кодексі України, Лі-
совому кодексі України, законах України«Про рослинний 
світ», «Про тваринний світ». До цієї групи належать:

1) заходи щодо раціонального використання, охорони 
та відтворення природних рослинних ресурсів на терито-
рії боліт (ст. 26 ЗУ «Про рослинний світ» [9]):
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– встановлення правил і норм охорони, використання 
та відтворення природних рослинних на території ресур-
сів боліт;

–  заборона  та  обмеження  використання  природних 
рослинних ресурсів на території боліт у разі необхідності;

– проведення екологічної експертизи та інших заходів з 
метою запобігання загибелі природних рослинних ресур-
сів території боліт в результаті господарської діяльності;

– організація наукових досліджень, спрямованих на за-
безпечення здійснення заходів щодо охорони та відтворен-
ня природних рослинних ресурсів на території боліт, тощо.

2)  заходи  щодо  охорони  водних  природних  ресурсів 
боліт від  забруднення побутовими та  іншими відходами, 
сміттям, нафтовими, хімічними та іншими забруднюючи-
ми речовинами (ст. 99 ВК України [10]);

3) заходи щодо охорони лісових ресурсів боліт від пожеж;
4)  заходи  щодо  недопущення  самовільної  розроб-

ки  торфовищ,  раціонального  використання  торфу,  що  є 
основним видом корисних копалин у межах боліт (ст. 56 
КУпН[11]);

За характером заходи з охорони боліт можна поділити на:
1. Заходи попереджувального характеру.
До заходів попереджувального характеру належить за-

ходи, які спрямовані на збір інформації про стан природних 
болотних комплексів, прогнозування їхніх змін, вироблен-
ня пропозицій щодо  системи  заходів,  які  варто  здійснити 
в майбутньому, розробка обов’язкових стандартів, правил 
та норм, які забезпечують охорону та раціональне викорис-
тання природних компонентів боліт. Вони реалізуються у 
процесі здійснення таких функцій державного управління, 
як планування, стандартизація, моніторинг тощо. Ця група 
функцій  державного  управління  містить  найбільшу  кіль-
кість правил, вимог та інших дій із забезпечення безпеки та 
раціонального використання боліт.

2. Заходи відновлювального характеру.
До основних заходів відновлювального характеру на-

лежать:  ренатуралізація,  регенерація,  реабілітація  болот-
них комплексів.

3. Контрольно-обмежувальні заходи.
Однією  із  важливих  самостійних функцій  державно-

го  управління  у  забезпеченні  охорони  боліт  в  Україні  є 
здійснення  контролю  за  болотними  угіддями.  Контроль 
за використанням та охороною боліт в Україні полягає в 
діяльності  органів  державної  влади,  місцевого  самовря-
дування, громадських організацій, спрямованої на додер-
жання  громадянами  та  юридичними  особами,  які  вико-
ристовують болото, обов’язків, що закріплені в чинному 
законодавстві України по збереженню, відтворенню боліт, 
підтриманню їх у належному стані та притягнення винних 
осіб до відповідальності.

До обмежувальних заходів належать:
– обмеження скидання стічних вод (ст. 71 ВК України 

[10]);
– обмеження у використанні об’єктів тваринного світу 

(ст. 38 ЗУ «Про тваринний світ» [12]). 
3. Стимулюючі заходи за використанням боліт.
Стимулюючі  заходи  у  сфері  охорони  боліт  тісно 

пов’язані  із  запровадженням  заохочувальних  та  диспо-

зитивних методів правового регулювання використання 
боліт.

4. Заходи юридичної відповідальності за порушення за-
конодавства щодоохорони та використання боліт в Україні.

У системі заходів охорони і раціонального використан-
ня боліт в Україні важливу роль відіграє юридична відпо-
відальність.  Юридична  відповідальність  проявляється  в 
обов’язку виконувати певні приписи і нести покарання за 
наслідки своїх неправомірних дій.

Зважаючи на те, що болото є комплексним природним 
об’єктом, а правове регулювання будується за поресурсо-
вим принципом, природні ресурси боліт включають: над-
рові  ресурси  боліт;  лісові  ресурси  боліт;  водні  ресурси 
боліт;  ресурси флори  та  фауни  боліт.  Виходячи  з  цього, 
можна виділити такі заходи з охорони боліт:

– заходи охорони надрових ресурсів боліт (корисні ко-
палини);

– заходи охорони лісових ресурсів боліт;
– заходи охорони водних ресурсів боліт;
– заходи охорони рекреаційних ресурсів боліт;
– заходи охорони ресурсів флори та фауни (рослинний 

татваринний світ) боліт.
Висновки.  Отже,  враховуючи  вищевикладене  поло-

ження чинного законодавства та існуючі наукові доробки, 
можна виділити такі особливості правової охорони боліт 
в Україні:

1) правова охорона боліт є складовою правової охоро-
ни земель;

2) об’єктом правової охорони боліт в Україні виступає 
цілісний природно-територіальниц комплекс, що склада-
ється із земельної ділянки та взаємопов’язаними природ-
ними компонентами – водою, торфом і притаманними їй 
флорою та фауною, які нерозривно пов’язані між собою і 
взяті під охорону законодавством України;

3) подвійний правовий режим інституту охорони боліт: 
з одного боку, охорона окремих природних компонентів, 
що входять до складу боліт, регулюється природоресурс-
ним  законодавством  (земель  –  земельним,  надр  –  гірни-
чим,  вод  –  водним,  лісові  ресурси  –  лісовим  тощо),  а  з 
іншого  боку  –  спеціальним  законодавством  про  болото, 
адже охороні підлягають не тільки окремі компоненти, а й 
екологічні взаємозв’язки між ними, тобто болото в цілому. 
На  даний  час  в Україні  не  розроблений  та  неприйнятий 
нормативно-правовий акт, який би регулював раціональне 
використання та охорону боліт в Україні;

4)  запровадження  в  законодавстві  України  посиленої 
охорони боліт  та проведення організаційно-правових  за-
ходів щодо збереження боліт;

5)  система  заходів правової  охорони боліт  є  різнома-
нітною. У кожному конкретному випадку потрібно засто-
совувати той чи інший захід правової охорони боліт.

Навіть  встановлений  особливий  режим охорони,  від-
творення  і  використання  боліт  не  завжди  гарантує  їхнє 
збереження та раціональне використання. Оскільки боло-
та виконують корисні функції для збереження екологічної 
рівноваги певної території, життєво необхідним є подаль-
ше розширення та удосконалення організаційно-правових 
заходів щодо охорони боліт в Україні.
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УДК 349.428

ГРОМАДСьКІ СЛУхАННЯ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ГРОМАДСьКих ІНТЕРЕСІВ У МІСТОБУДІВНОМУ ЗОНУВАННІ

РuBLIC LISTENINg AS guArANTEE Of PrOVIdINg  
Of PuBLIC INTErESTS IS IN TOwN-PLANNINg ZONINg

Ільків Н.В.,
доцент кафедри господарсько-правових дисциплін

Львівського державного університету внутрішніх справ

На основі аналізу містобудівного законодавства у статті досліджено питання проведення громадських слухань під час розгляду про-
ектів містобудівної документації на місцевому рівні. Зроблено висновок про визначальне значення громадських слухань у містобудівному 
зонуванні з метою врахування громадських інтересів. Обґрунтовано необхідність дотримання законності для урахування громадських 
інтересів при містобудівному зонуванні.

Ключові слова: громадські слухання, містобудівне зонування, громадський інтерес.

На основе анализа градостроительного законодательства исследованны вопросы проведения общественных слушаний во время 
рассмотрения проектов градостроительной документации на местном уровне. Сделан вывод об определяющем значении обществен-
ных слушаний в градостроительном зонировании с целью учета общественных интересов. Обоснована необходимость соблюдения 
законности для учета общественных интересов при строительстве отдельных объектов градостроительства.

Ключевые слова: общественные слушания, градостроительное зонирование, общественный интерес.

On the basis of analysis of town-planning legislation investigational questions of realization of the public listening are during consideration of 
projects of town-planning documentation at local level. Drawn conclusion about the qualificatory value of the public listening in the town-planning 
zoning with the aim of taking into account of public interests. The necessity of observance of legality is reasonable for taking into account of public 
interests at the town-planning zoning.

Key words: public listening, town-planning zoning, public interest.

Постановка проблеми. У процесах побудови право-
вої держави та громадянського суспільства в Україні усе 
більшої ваги набуває формування системи взаємозв’язку 
і взаємозалежності приватних та публічних інтересів. За-
лучення громадян до містобудівних процесів є свідченням 
демократичності  функціонування  державних  інституцій, 
людиноцентристської сутності держави, воно дає можли-
вість  якнайповніше  враховувати  інтереси  громадян  при 
плануванні і забудові територій. За проектами містобудів-
ної документації місцевого рівня передбачено проведення 
обов’язкових громадських слухань. Громадяни мають пра-
во надавати свої пропозиції, які підлягають обов’язковому 
розгляду, і впливати таким чином на зміст відповідних до-
кументів, та врахування приватних інтересів та інтересів 
територіальної громади у них.

Ці  обставини  обумовлюють  актуальність  питань, 
пов’язаних з визначенням правових та організаційних за-
сад  громадських  слухань  при  здійсненні  містобудівного 
зонування.

Метою статті є  виявлення  особливостей  інституту 
громадських  слухань при прийнятті  рішень  у  сфері міс-
тобудівного зонування та визначення основних напрямів 
вдосконалення  правового  регулювання  у  цій  сфері  сус-
пільних відносин.

Стан дослідження теми. Питання участі громадськос-
ті  в  реалізації  державної  політики  у  різних  сферах  сус-
пільного життя неодноразово були предметом досліджен-

ня  таких  науковців,  як  В.П.  Акіменко,  О.М.  Бандурка, 
І.Д.  Главуш,  В.С.  Єременко,  С.В.  Конаненко,  А.Р.  Ноз-
драчьов,  Г.В.  Мороз,  О.Д.  Поліщук,  В.Н.  Садовский,  
В.П. Симоненко, А.Н. Яворенков та ін. Проте спеціальні 
дослідження інституту громадських слухань у містобудів-
ному зонуванні практично відсутні.

Виклад основного матеріалу. Закон «Про місцеве само-
врядування  в Україні»  [1]  надає  територіальним  громадам 
право  проводити  громадські  слухання,  зазначаючи  у  ч.  4  
ст. 13, що порядок організації громадських слухань визнача-
ється статутом територіальної громади. Тобто Закон не ви-
значає порядку проведення громадських слухань і делегує це 
право представницьким органам місцевого самоврядування, 
які уповноважені приймати Статути територіальної громади.

Однак питання участі громадськості у вирішенні міс-
тобудівних проблем дістало окреме правове регулювання 
у  законах України  в  галузі містобудування.  Зокрема,  За-
коном України  «Про  основи містобудування»  [2]  у  ст.  5 
визначено,  що  при  здійсненні  містобудівної  діяльності 
повинні бути забезпечені участь громадян, об’єднань гро-
мадян в обговоренні містобудівної документації, проектів 
окремих  об’єктів  і  внесення  відповідних  пропозицій  до 
державних  органів,  органів  місцевого  самоврядування, 
підприємств, установ і організацій. У Законі України «Про 
архітектурну діяльність» [3] (ст. 25) зазначено, що грома-
дяни та громадські організації, які не беруть безпосеред-
ньої участі у створенні об’єктів архітектури, мають право: 
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отримувати в органах влади інформацію щодо підготовки 
і прийняття рішень з планування, забудови та реконструк-
ції  населених  пунктів,  окремих  територій  і  конкретних 
об’єктів архітектури, дотримання при цьому вимог зако-
нодавства  про  збереження  пам’яток  історії  та  культури, 
довкілля;  брати  участь  в  обговоренні  архітектурних  рі-
шень проектів у встановленому порядку.

Ще одним важливим нормативно-правовим актом є За-
кон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
[4], який у ст.3 визначає планування і забудову територій як 
діяльність державних органів, органів місцевого самовря-
дування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає …  
взаємоузгодження державних, громадських та приватних 
інтересів  під  час  планування  і  забудови  територій;  а  у  
ст.  21  закладає  правові  основи  проведення  громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів.

Громадські слухання дедалі частіше виділяють в якості 
необхідного етапу в процесі містобудівного зонування, що 
завершується прийняттям містобудівної документації.

Порядок  розроблення  містобудівної  документації  з 
планування території на місцевому рівні визначено у По-
рядку розроблення містобудівної документації» [5] (р.IV). 
У ньому до функцій замовника розроблення містобудівної 
документації  з  планування  території  на  місцевому  рівні 
віднесено, зокрема, забезпечення проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті 
містобудівної документації на місцевому рівні. У проце-
сі  аналізу  громадських  інтересів  у проекті містобудівної 
документації  на  місцевому  рівні  важливу  участь  бере  і 
розробник  містобудівної  документації  шляхом  розгляду 
пропозицій громадськості до проекту генерального плану, 
плану зонування території, детального плану території у 
процесі проведення громадських слухань щодо врахуван-
ня громадських інтересів; доопрацьовує у разі необхіднос-
ті проект містобудівної документації за результатами роз-
гляду на архітектурно-містобудівній раді та громадських 
слухань щодо урахування громадських інтересів.

Згідно з п. 11 ст. 21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної  діяльності»,  порядок  проведення  громад-
ських  слухань  визначає  Кабінет  Міністрів  України.  По-
становою Кабінету Міністрів України № 555 затверджено 
«Порядок  проведення  громадських  слухань щодо  враху-
вання громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної  документації  на  місцевому  рівні»  (далі  – 
Порядок № 555) [6].

У  Порядку  №  555  чітко  зазначена  сфера  його  регу-
лювання: він визначає механізм проведення громадських 
слухань щодо  урахування  громадських  інтересів  під  час 
розроблення проектів містобудівної документації на міс-
цевому рівні, лише: генеральних планів населених пунк-
тів,  планів  зонування  та  детальних  планів  територій.  З 
формально-правової точки зору, така вказівка є свого роду 
розмежуванням у правовому регулюванні відносин з при-
воду проведення громадських слухань між статутами те-
риторіальних громад та цією постановою.

Однак Закон «Про регулювання містобудівної діяльнос-
ті» та постанова № 555 вступають у суперечність з іншим 
актом містобудівного  законодавства.  Згідно  зі  ст.5  Закону 
України  «Про  архітектурну  діяльність»  «порядок  громад-
ського обговорення містобудівної документації та проектів 
будівництва, а також порядок урахування в них пропозицій 
громадськості визначаються законом», а не підзаконним ак-
том. На сьогодні такий закон не прийнято. Таким чином, іс-
нує необхідність вирішення питання про розмежування по-
нять «громадські слухання» та «громадське обговорення» 
у сфері містобудування і визначення їх предмету або, кра-
щий варіант, – взаємоузгодження цих нормативно-правових 
актів та інтеграція правового регулювання цих відносин в 
єдиному нормативно-правовому акті.

Таке  різноманіття  у  регулюванні  відносин  з  приводу 
проведення громадських слухань призводить до різнотлу-

мачення і проблем у правозастосуванні. На практиці з ме-
тою розмежування  громадських  слухань  в порядку  ст.13 
Закону України «Про місцеве самоврядування» та місто-
будівного законодавства у повідомленні чітко вказується, 
що вони проводяться відповідно до містобудівного зако-
нодавства.  Щодо  законодавчого  положення  з  відсилкою 
до порядку громадського обговорення, то питання поки не 
виникають у зв’язку з відсутністю закону, однак подеку-
ди ставиться під сумнів легітимність проведення громад-
ських  обговорень  містобудівної  документації  відповідно 
до Порядку № 555.

Важливо, що  ч.2  ст.21  Закону України  «Про  регулю-
вання  містобудівної  діяльності»  встановлено  «затвер-
дження на місцевому рівні цієї містобудівної документації 
без проведення громадських слухань щодо проектів такої 
документації  забороняється»,  тобто  громадські  слухання 
по проектах містобудівної документації на місцевому рів-
ні проводяться  в  обов’язковому порядку  з метою дотри-
мання права людини на безпечне для життя і здоров’я до-
вкілля, прав і законних інтересів власників та користувачів 
земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна.

Гарантією  права  територіальної  громади  на  громад-
ські  слухання  є  обов’язок  сільських,  селищних,  міських 
рад та їх виконавчих органів забезпечити: оприлюднення 
прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, 
економічними та екологічними наслідками; оприлюднен-
ня проектів містобудівної документації на місцевому рівні 
та  доступ  до  цієї  інформації  громадськості;  реєстрацію, 
розгляд  та  узагальнення  пропозицій  громадськості  до 
проектів  містобудівної  документації  на  місцевому  рівні 
(у разі її утворення); узгодження спірних питань між гро-
мадськістю і замовниками містобудівної документації на 
місцевому рівні через погоджувальну комісію; оприлюд-
нення  результатів  розгляду пропозицій  громадськості  до 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

Оприлюднення  проектів  містобудівної  документації 
на місцевому  рівні  є  підставою для  подання  пропозицій 
громадськості до відповідного органу місцевого самовря-
дування. Збір та узагальнення цих пропозицій спрямова-
ні на виконання такого завдання громадських слухань, як 
отримання  інформації  від  громади щодо  можливості  за-
твердження  правил  забудови  представницьким  органом 
місцевого самоврядування.

Оприлюднення  розроблених  в  установленому  зако-
нодавством порядку проектів містобудівної документації 
здійснюється  не  пізніше  ніж  у  місячний  строк  з  дня  їх 
подання  розробником  до  виконавчого  органу  сільської, 
селищної,  міської  ради  шляхом  розміщення  матеріалів 
(планшетів,  макетів)  у  визначеному  органом  місцевого 
самоврядування  місці  та  інформування  громадян  через 
розповсюдження  брошур  і  повідомлень,  засоби  масової 
інформації, що поширюються на відповідній території, а 
також розміщення інформації на офіційному веб-сайті від-
повідного органу місцевого самоврядування.

Попри поширеніші способи доведення до відома проек-
тів містобудівної документації (наприклад, «ознайомлення 
з детальним планом території в приміщенні міської ради у 
відділі містобудівного кадастру в к. 319 з 14 по 25 вересня 
2015  року»;  «розміщення  на  офіційній  Інтернет-сторінці 
Черкаської  міської  ради  (www.rada.cherkasy.ua)  в  розділі 
«Розвиток міста»»  (Черкаська міська рада);  «в управлінні 
містобудування та архітектури департаменту містобудівно-
го комплексу  та  земельних відносин Чернівецької міської 
ради за адресою: …, каб.303 (тел. …) у понеділок та четвер 
з 15 до 18 години до  (дата)  з дня першого опублікування 
цього повідомлення»), має місце і такий спосіб, як публічне 
представлення згаданої документації (наприклад, сесійний 
зал Львівської міської ради, дата, година).

У Порядку № 555 також встановлено правила подан-
ня пропозицій до проектів містобудівної документації для 
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розгляду  на  громадських  слуханнях.  Підставою  для  по-
дання пропозицій до проектів містобудівної документації 
відповідному органу місцевого самоврядування є повідо-
млення про початок процедури їх розгляду.

Зважаючи  на  обов’язковість  громадських  слухань  у 
процедурі  містобудівного  проектування,  ініціатива  про-
ведення  громадських  слухань  належить  замовникам.  Зо-
внішньою формою виразу такої ініціативи стає, як прави-
ло, розпорядження міського голови. Наприклад, на сайті 
Ужгородської міської ради міститься повідомлення такого 
змісту:  «Відповідно  до  розпорядження  міського  голови  
№ 189 від 15.05.2015 р. розпочато процедуру громадських 
слухань по плану зонування території міста Ужгород».

Пропозиції  до  проектів  містобудівної  документації  на 
місцевому рівні мають право надавати: 1) повнолітні дієз-
датні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої 
розроблено відповідний проект містобудівної документації 
на місцевому рівні; 2) юридичні особи, об’єкти нерухомого 
майна яких розташовані на території, для якої розроблено 
відповідний  проект  містобудівної  документації  на  місце-
вому рівні; 3) власники та користувачі земельних ділянок, 
розташованих на території, щодо якої розробляється доку-
ментація, та на суміжній з нею; 4) представники органів са-
моорганізації населення, діяльність яких поширюється на 
відповідну територію; 5) народні депутати України, депута-
ти відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані іншими особами, або подані після 
встановленого органом місцевого самоврядування строку, 
залишаються без розгляду.

Цей  перелік  є  логічним  і  досить  демократичним, 
оскільки,  крім прив’язки  до  території, жодних  спеціаль-
них вимог чи-то  квоти для подання пропозицій не  вста-
новлює. Але  разом  з  тим,  відповідно  до  ч.6  ст.  21  Зако-
ну України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані у меж-
ах відповідних законодавчих та нормативно-правових ак-
тів, будівельних норм, державних стандартів  і правил та 
надаватися у строки, визначені для проведення процедури 
громадських слухань.

При цьому важливо, щоб у питанні врахування громад-
ської думки було дотримано як принципу здорового глуз-
ду, так  і принципу виконання лише законних вимог гро-
мадян. Законодавство встановлює зазначені вище гарантії 
для  врахування  «законних  інтересів  і  вимог»  громадян, 
власників сусідніх будівель і споруд. Однак завжди вини-
кають питання про те, які вимоги та інтереси є законними, 
а  які  –  ні.  Так,  мають  місце  вимоги мешканців  сусідніх 
з будівельним майданчиком будівель про заборону будів-
ництва з особистих міркувань – не подобається, псується 
вигляд з вікна, мешканці вважають земельну ділянку сво-
єю, бо протягом тривалого часу здійснюють користування 
нею. Щодо таких вимог виникають обґрунтовані сумніви 
в їх законності. Разом з тим мають місце і законні вимоги 
громадян.  Для  прикладу  можна  навести  такі:  відновити 
після завершення будівництва об’єкти благоустрою і озе-
леніння, переглянути проект будівництва, коли внаслідок 
будівництва порушуються конкретні санітарні норми, ви-
моги, пов’язані з організацією будівельного процесу тощо 
[7, c. 45].

Таким  чином,  для  урахування  громадських  інтересів 
при містобудівному зонуванні важливим є дотримання за-
конності.

Дані положення є достатньо демократичними, оскіль-
ки  хоча  громадські  слухання  і  не  є  формою  здійснення 
влади населенням,  тим не менш вони надають кожному, 
кого  може  стосуватися  передбачуване  рішення,  можли-
вість приймати участь у його обговоренні незалежно від 
наявності  спеціальних  знань  або  приналежності  до  пев-
них  організацій.  Кінцева  мета  такого  обговорення  –  на-
дання рекомендацій по суспільно значимим питанням або 
отримання громадської оцінки правового акта.

Пропозиції  громадськості  в  межах  громадських  слу-
хань  підлягають  реєстрації  органом  місцевого  самовря-
дування  та  розглядаються  розробником  і  замовником 
проектів містобудівної документації у місячний строк. За 
результатами розгляду пропозицій заявнику надається від-
повідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

У  разі  наявності  пропозицій  громадськості,  рішення 
про врахування яких розробник і замовник не можуть при-
йняти самостійно або мають місце спірні питання, особи, 
які  забезпечують  роботу  з  розгляду  пропозицій  громад-
ськості,  повідомляють  про  це  відповідному  органу  міс-
цевого самоврядування для прийняття останнім рішення 
щодо  утворення  погоджувальної  комісії.  Кількість  пред-
ставників  громадськості  повинна  становити  не  менш  як 
50  і не більш як 70 відсотків  загальної чисельності чле-
нів комісії, з них не менш як 30 відсотків – представників 
всеукраїнських  громадських  організацій  та  професійних 
об’єднань.

Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її 
створення  розглядає  спірні  питання  та  ухвалює рішення 
про врахування або мотивоване відхилення цих пропози-
цій  (зауважень).  Рішення  комісії  приймається  більшістю 
присутніх членів та оформлюється відповідним протоко-
лом. Урегульовані комісією спірні питання між сторонами 
є підставою для внесення  змін до проекту містобудівної 
документації.

У  разі  неспроможності  комісії  врегулювати  спірні 
питання між сторонами остаточне рішення приймає від-
повідний  орган  місцевого  самоврядування  під  час  за-
твердження  містобудівної  документації.  Прийняте  від-
повідним  органом  місцевого  самоврядування  рішення  є 
підставою для внесення  змін до проекту відповідної до-
кументації.

З цієї норми прямо слідує, що підставою для внесення 
змін у проект правил забудови, є результати громадських 
слухань  по  проекту  правил  забудови.  Доопрацювання 
(внесення змін) передбачає взаємозв’язок проекту відпо-
відного рішення (акту) з пропозиціями учасників громад-
ських  слухань.  Важливим  є  закріплення  положення  про 
внесення  змін  на  підставі  саме  урегульованих  погоджу-
вальною комісією спірних питань.

Разом з тим варто було б  закріпити необхідність від-
значення у рішенні усіх пропозицій, які надійшли, та дана 
їм  оцінка,  а  у  випадку  відхилення  пропозицій  повинна 
бути мотивована відмова.

Положення про те, що у разі неспроможності комісії 
врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рі-
шення приймає  відповідний орган місцевого  самовряду-
вання  під  час  затвердження  містобудівної  документації, 
вказує  на  те, що,  навіть  при  одноголосному  запереченні 
територіальної громади проти пропонованого проекту ге-
нерального  плану  цей  проект  може  бути  представлений 
на затвердження і згодом затверджений представницьким 
органом місцевого самоврядування.

Оприлюднення  результатів  розгляду  пропозицій  гро-
мадськості  до  проектів  містобудівної  документації  здій-
снюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом 
опублікування у засобах масової інформації, що поширю-
ються  на  відповідній  території,  а  також  розміщення  та-
ких рішень на офіційних веб-сайтах відповідних органів 
місцевого самоврядування. Затвердження проектів місто-
будівної  документації  без проведення процедури розгля-
ду  пропозицій  громадськості  забороняється,  а  матеріали 
щодо  розгляду  таких  пропозицій  є  невід’ємною  складо-
вою частиною зазначеної документації.

Недостатньо  прописана  процедура  громадських  слу-
хань викликає на практиці різнотлумачення. Чітке тлума-
чення Постанови вказує, що засідання проводяться лише 
у разі створення погоджувальної комісії. А подані пропо-
зиції  громадськості,  згідно  з  п.11  постанови,  «розгляда-
ються  розробником  і  замовником  проектів містобудівної 
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документації у місячний строк. За результатами розгляду 
пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахуван-
ня або обґрунтована відмова».

Однак аналіз діяльності органів місцевого самовряду-
вання свідчить про проведення засідань і на попередньому 
етапі. Наприклад, протоколи, розміщені на сайті Ужгород-
ської міської  ради  свідчать про проведення  громадських 
слухань  у  формі  засідань  з  запрошенням  громадськості. 
Аналогічне вбачається з розміщених на сайті Чернівецької 
міської ради протоколів громадських слухань. Попри по-
відомлення, розміщені на сайті Львівської міської ради та-
кого змісту: «Із 21 вересня по 21 жовтня 2015 року трива-
тиме громадське слухання щодо врахування громадських 
інтересів під час внесення змін в детальний план території 
… у м. Львові»,  з матеріалів розгляду пропозицій, пода-
них у рамках громадського слухання, також можна зроби-
ти висновок про проведення засідань (навіть у більшості 
випадків за відсутності пропозицій, які мають поступати 
у встановленому порядку).

Вважаємо, що хоча проведення таких засідань не пе-
редбачено Порядком, однак є досить позитивним явищем, 
яке потребує  запровадження у  законодавство,  а  не  таєм-
ний розгляд пропозицій і винесення рішення зацікавлени-
ми суб’єктами (замовником і розробником).

Громадські слухання можуть і повинні стати формами 
прямого  і  зворотного  зв’язку  між  громадянами  та  пред-
ставницькими  і  виконавчими  органами  місцевого  само-
врядування,  впливу  громадян  і  громадськості  на  зміст 
рішень у містобудівній сфері, що приймаються органами 
місцевого  самоврядування  з  урахуванням  їх  сприйняття 
як обов’язкової стадії правотворчого процесу, метою якої 
є достовірний (що викликає довіру), коректний і легітим-
ний  висновок про  згоду  або незгоду  (причинах незгоди) 
територіальної  громади  з  проектом  містобудівної  доку-
ментації, винесеним на громадські слухання.

Висновки. Громадські слухання покликані стати ефектив-
ним правовим інструментом серед засобів, які служать реаліза-
ції громадських інтересів територіальної громади і приватних 
інтересів у містобудівному зонуванні. Детальне регулювання 
процедури проведення громадських слухань з питань містобу-
дівного зонування є гарантією права територіальної громади 
на отримання необхідної інформації при проведенні громад-
ських слухань та можливість прийняття участі у них.

Положення різних законодавчих актів, які визначають 
засади  участі  громадськості  в  містобудівній  діяльності, 
необхідно  інтегрувати  в  єдиному  нормативно-правовому 
акті, розробленому на основі теоретичних та практичних 
напрацювань у цій сфері.
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ЗЕМЕЛьНО-ТЕхНІЧНА ЕКСПЕРТиЗА ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ВиРІШЕННЯ ЗЕМЕЛьНих СПОРІВ. ОСОБЛиВОСТІ

LANd-TEChNICAL fOrENSIC ExAMINATION AS A TOOL  
rESOLVINg LANd dISPuTES. fEATurES

Савчак В.В., 
магістрант юридичного факультету

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Судова експертиза є формою використання спеціальних знань у процесі встановлення обставин цивільної, господарської чи кримі-
нальної справи. В свою чергу, виконання такого виду експертизи, як земельно-технічна судова експертиза, потребує від експерта глибо-
ких знань у сфері землевпорядкування та, окрім того, знання геодезії. Проведення земельно-технічних експертиз повинно відбуватися із 
використанням сучасних вимірювальних пристроїв.

Ключові слова: судова експертиза, земельно-технічна експертиза, топографо-геодезична зйомка, обміри земельних ділянок, про-
фесійна геодезична діяльність.

Судебная экспертиза является формой использования специальных знаний в процессе установления обстоятельств гражданского, 
хозяйственного или уголовного дела. В свою очередь, выполнение такого вида экспертизы, как земельно-техническая судебная экспер-
тиза, требует от эксперта глубоких знаний в области землеустройства и, кроме того, знания геодезии. Проведение земельно-технических 
экспертиз должно происходить с использованием современных измерительных устройств.

Ключевые слова: судебная экспертиза, земельно-техническая экспертиза, топографо-геодезическая съемка, обмеры земельных 
участков, профессиональная геодезическая деятельность.

Forensics is a form of drawing on expertise in the process of establishing the circumstances of civil, economic or criminal case. In turn, the 
performance of this kind of expertise as a land-tech forensics expert requires deep knowledge in the field of land management, and also knowl-
edge of geodesy. Land holding and technical expertise must be made using modern measuring devices.

Key words: forensic examination, land-technical forensic examination, topographic surveying, land measurements, professional surveying 
activities.
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Актуальність теми. Використання  знань  фахівців  у 
певній галузі науки з метою встановлення істини у судовій 
справі здавна користувалося популярністю. За літератур-
ними даними, ще в часи візантійського імператора Юсти-
ніана (V–VI ст.) в законодавстві знаходило відображення 
дослідження почерку в судових цілях. У Росії вже в XV ст. 
порівняння рукописів використовувалося при встановлен-
ні достовірності документів [1, с. 6].

Обізнані особи, які володіють спеціальними знаннями 
в галузі науки, мистецтва, техніки або ремесла і які залу-
чаються  судом  для  проведення  дослідження  фактичних 
обставин, називаються судовими експертами, а відповідна 
експертиза – судовою [2, с. 36].

На сьогодні в Україні судова експертиза є особливим 
видом доказів, що значиться в нормах усіх процесуальних 
законів України, зокрема, Цивільного процесуального ко-
дексу України [3] (ст. 66), Господарського процесуального 
кодексу  України  [4]  (ст.  42),  Кодексу  адміністративного 
судочинства України [5] (ст. ст. 81–85) та Кримінального 
процесуального кодексу України [6] (параграф 5).

Ст.  1  Закону України  «Про  судову  експертизу»  вста-
новлює, що судова експертиза – це дослідження експертом 
на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ 
і процесів, які містять інформацію про обставини справи, 
що перебуває у провадженні органів досудового розсліду-
вання чи суду [7].

Зазначимо, що результат роботи судового експерта по-
винен  базуватися  на  принципах  об’єктивності,  повноти, 
доступності та достовірності та поряд з цим балансувати 
між інтересами сторін у справі та власне суду.

На шляху до об’єктивної і повної оцінки всіх обставин 
поставленого перед експертом завдання, зокрема, в межах 
земельно-технічної  експертизи  [8],  є  виконання  топогра-
фо-геодезичної  зйомки  досліджуваного  об’єкту  (окремо 
взятої місцевості, земельної ділянки), яка є одним із видів 
робіт із землеустрою.

Виклад основного матеріалу. Виходячи  із положень 
п. 6.1 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвер-
дження Інструкції про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень та Науково-методич-
них рекомендацій з питань підготовки та призначення су-
дових експертиз та експертних досліджень» від 08.10.98 р. 
№ 53/5 (далі – Інструкція про призначення та проведення 
судових експертиз та експертних досліджень), основними 
завданнями земельно-технічної експертизи, серед іншого, 
є визначення фактичного землекористування земельними 
ділянками,  визначення  відповідності  фактичного  земле-
користування,  а  також  порушень  меж  та  накладання  зе-
мельних  ділянок  відповідно  до  правовстановлювальних 
документів на ці земельні ділянки та вимог нормативно-
правових актів, визначення відповідності фактичного роз-
ташування  будівель,  споруд  та  інших  об’єктів  відносно 
меж земельних ділянок правовстановлювальним докумен-
там та технічній документації із землеустрою та землеко-
ристування тощо [9]. 

Для виконання подібних завдань судовий експерт по-
винен не лише дослідити наявні правовстановлюючі до-
кументи  на  земельні  ділянки  (державні  акти,  витяги  з 
Державного  земельного  кадастру,  технічні  паспорти, 
цивільно-правові  договори  та  ін.),  а  також  встановити 
межі таких земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 
співставити отриману  інформацію  із наявною у матеріа-
лах справи. При цьому, враховуючи, що визначення меж 
земельних  ділянок  проводиться  у  державній  системі  ко-
ординат з використанням сучасних приладів (на території 
Закарпатської області орієнтовно з 2002 р.), судовий екс-
перт, виконуючи свої обов’язки по здійсненню експерти-
зи, повинен бути максимально точним.

Поряд з цим чинне законодавство України не зобов’язує 
судового експерта використовувати окремо взяті прилади 
або ж програмне забезпечення. 

Керуючись п. 3.1 Методичних рекомендацій по прове-
денню судово-будівельних експертиз з приводу порушен-
ня меж суміжного землекористування 2006 р. [10], зйомка 
ділянок  проводиться  за  допомогою  сталевої  стрічки  або 
рулетки, що повинна пройти повірку в органах Держстан-
дартизації.

Таким  чином,  виконання  земельно-технічної  експер-
тизи допускається шляхом виконання обмірів  земельних 
ділянок сталевою стрічкою або рулеткою, що, власне, і ви-
конується судовими експертами у більшості випадків.

Однак судовий експерт, як учасник процесу, несе осо-
бисту відповідальність за висновки, яких він досяг під час 
проведення судової експертизи. Тому покладатися на ре-
зультати обмірів, виконаних мірною стрічкою, не завжди 
є безпечним для самого судового експерта. Зокрема, мірна 
стрічка може провисати,  або ж бути викладеною під ку-
том, що призводить до спотворення довжин ліній земель-
ної ділянки.

До прикладу, при визначенні відповідності фактично-
го  землекористування  правовстановлюючим  документам 
на земельні ділянки (передусім державні акти), результат 
обміру земельних ділянок судовим експертом з викорис-
танням рулетки не дає змоги належним чином оцінити та 
порівняти його із державним актом на право власності на 
земельну ділянку, межі якої визначалися шляхом виконан-
ня топографо-геодезичної зйомки.

В  свою  чергу,  топографо-геодезичні  роботи  є  видом 
робіт із землеустрою [11], дана діяльність спрямована на 
визначення параметрів фігури, гравітаційного поля Землі, 
координат точок земної поверхні та їх змін у часі, створен-
ня і використання державної геодезичної і гравіметричної 
мереж України, мережі постійно діючих станцій супутни-
кового  спостереження,  топографічних,  тематичних  карт 
(планів),  створення  та  оновлення  картографічної  основи 
для державних кадастрів, банків (баз) геопросторових да-
них та геоінформаційних систем [12].

Найпоширенішим у землевпорядній сфері є програм-
ний  комплекс  для цифрової  картографії  та  землевпоряд-
кування Digitals/Delta®  [13,  с.  45],  який визначає площу 
об’єкту з точністю до 1 м2. При цьому топографо-геоде-
зична зйомка земельних ділянок здійснюється приладами 
глобальної супутникової радіонавігаційної системи коор-
динатно-часового забезпечення GPS та тахеометрами, що 
допускають максимальну абсолютну похибку теодолітно-
го ходу до 0,05 м.

Таким чином, судовий експерт, виконуючи обміри зе-
мельних ділянок мірною стрічкою, навряд чи отримає точ-
ність обмірів, яку можна було б прирівняти до точності, 
отриманої в результаті проведення топографо-геодезичної 
зйомки  тахеометром. Тому в подібних випадках, на наш 
погляд, актуальним є визначення меж земельних ділянок 
такими способами і методами, з використанням яких ви-
конувалися  роботи  для  виготовлення  правовстановлюю-
чих  документів  на  земельні  ділянки,  тобто  з  повторним 
проведенням  топографо-геодезичної  зйомки  земельних 
ділянок за  їх фактичним користуванням, що дасть змогу 
судовому експерту отримати достовірну  інформацію про 
досліджувані об’єкти. 

Про  це,  зокрема,  зазначають  у  своїх  публікаціях  
Р.Б. Каплін та С.В. Радченко [14, с. 507–508]. Дослідники 
зауважують,  що  фактичне  розташування  меж  і  конфігу-
рацій  земельних  ділянок  у  всіх  випадках  відображуєть-
ся  в  геодезичній  зйомці,  в  якій,  окрім  площі  та  зовніш-
ніх лінійних розмірів ділянок, є бажаним, щоб містилися 
прив’язування існуючих будівель до меж. Найбільш повне 
і  об’єктивне  дослідження,  зазначають  дослідники,  може 
бути проведене в разі можливості порівняння даних квар-
тальної зйомки за попередні роки та геодезичної зйомки, 
бажано всього кварталу.

В межах порушеного в даній публікації питання також 
працює С.В. Сукаленко  [15], який зазначає, що виявити та 
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встановити  самостійно  зовнішні  межі  досліджуваної  зе-
мельної ділянки без залучення відповідних землевпорядних 
організацій експерту дуже важко. Для цього необхідно про-
вести зйомку земельної ділянки з наступним вирахуванням 
координат  поворотних  точок  меж  і  площі  ділянки,  потім 
перенести в натуру (на місцевість) або відновити всі пово-
ротні точки меж земельної ділянки геодезичними методами з 
прив’язуванням їх до пунктів державної геодезичної мережі 
та закріпленням довгостроковими межовими знаками.

Таким  чином,  питання  проведення  топографо-геоде-
зичної зйомки про виконання земельно-технічної експер-
тизи є актуальним у відповідному колі спеціалістів. При 
цьому, аналогічно до позиції зазначених дослідників, вва-
жаємо, що земельно-технічна експертиза повинна ви-
конуватися за допомогою топографо-геодезичної зйом-
ки місцевості (земельної ділянки), що дає більш точне 
уявлення про розміри та конфігурацію об’єкта дослі-
дження, аніж рулетка.

При  цьому  яким  саме  чином  судовий  експерт  може 
здійснювати топографо-геодезичну зйомку досліджуваного 
об’єкту, є питанням не менш актуальним від вже названого.

Передусім зазначимо, що згідно  з положеннями ст. 5 
Закону України «Про топографо-геодезичну та картогра-
фічну  діяльність»  [12],  професійною  топографо-геоде-
зичною  і  картографічною  діяльністю  можуть  займатися 
особи, які мають вищу освіту за спеціальностями та квалі-
фікаціями у галузі геодезії. Юридичні особи можуть вико-
нувати подібні роботи у разі, якщо у їх складі за основним 
місцем роботи є сертифікований інженер-геодезист, що є 
відповідальним за якість результатів топографо-геодезич-
них і картографічних робіт.

Тобто  виконання  топографо-геодезичних  робіт  здій-
снюється  спеціалізованими  фізичними  та  юридичними 
особами, у яких є наявним сертифікат інженера-геодезис-
та.  Іншими словами, діяльність у  сфері  виконання  топо-
графо-геодезичних робіт підлягає сертифікації. 

Про це у своєму дослідженні відзначають Р.Б. Капліна 
та С.В. Радченко, які стверджують, що фактичне розташу-
вання меж і конфігурація земельних ділянок у всіх випад-
ках відображуються в геодезичній зйомці, що виконується 
спеціалізованою організацією [14, с. 508].

Поряд з цим п. 6.4 Інструкції про призначення та про-
ведення судових експертиз та експертних досліджень до-
пускає  можливість  виконання  топографо-геодезичних 
робіт  судовим  експертом  самостійно.  При  цьому  у  разі 
неможливості  експертом  виконати  топографо-геодезич-
ні роботи результати таких робіт повинні бути надані на 
дослідження органом (особою), який (яка) призначив(ла) 
експертизу (залучив(ла) експерта) [9].

Однак на шляху судового експерта до  здійснення то-
пографо-геодезичних  робіт  на  власних  началах  стоїть  

ст. 5 Закону України «Про топографо-геодезичну та карто-
графічну діяльність», яка зобов’язує його отримати серти-
фікат інженера-землевпорядника в Державному агентстві 
земельних ресурсів України.

Окрім того, п. 2.3 Інструкції про призначення та про-
ведення  судових  експертиз  та  експертних  досліджень 
встановлює,  що  експерту  забороняється  вирішувати  пи-
тання, які виходять за межі спеціальних знань експерта та 
з’ясування питань права [9].

Також аналогічних висновків досягнуто у підрозділі 2 
Розділу ІІІ Методичних рекомендацій по організації і про-
веденню судових будівельно-технічних експертиз  (спеці-
альності:  10.7  «Розподіл  земель  та  визначення  порядку 
користування земельними ділянками» і 10.14 «Оцінка зе-
мельних ділянок») [16] та п. 5.3 Методичних рекомендацій 
по організації і проведенню судових будівельно-технічних 
експертиз  по  цивільних  справах  [17].  Зокрема,  йдеться 
про те, що для експерта не є предметом досліджень вста-
новлення в натурі межі земельної ділянки та встановлення 
меж між сусідніми земельними ділянками.

Вважаємо  також  актуальним  зазначити, що  навчання 
(стажування)  та  в  наступному  відповідна  кваліфікація 
судових  експертів  та  інженерів-геодезистів  здійснюється 
в різних відомчих органах. Зокрема, видачу свідоцтва су-
дового  експерта  проводить Центральна  експертно-квалі-
фікаційна комісія Міністерства юстиції України, а видачу 
кваліфікаційних сертифікатів інженерів-геодезистів – ква-
ліфікаційні  комісії при Державному агентстві  земельних 
ресурсів України.

Таким чином, становлення судового експерта як ква-
ліфікованого інженера-геодезиста є складним процесом 
в силу того, що виконання топографо-геодезичних ро-
біт, як і проведення судових експертиз, є окремими ви-
дами професійної діяльності з особливим правовим ре-
гулюванням, цілями та метою діяльності тощо.

Висновки. Земельно-технічна експертиза часто явля-
ється єдиним виходом з тривалих земельних або майнових 
спорів. Земельно-технічна експертиза є досить трудоміст-
ким й складним у технічному плані дослідженням та з ме-
тою отримання точних результатів потребує застосування 
сучасного  геодезичного  обладнання,  зокрема,  шляхом 
проведення  топографо-геодезичних  зйомок  досліджува-
них земельних ділянок. 

З огляду на сучасне нормативно-правове регулювання, 
а  також  відомче  підпорядкування,  топографо-геодезична 
діяльність  є  спеціальним  видом  професійної  діяльності, 
що підлягає сертифікації. Тому, на наш погляд, при прове-
денні  земельно-технічних  судових  експертиз  доцільніше 
залучати відповідних кваліфікованих осіб – інженерів-ге-
одезистів в режимі співпраці між суб’єктами господарю-
вання. 
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ІСТОРиКО-ПРАВОВА хАРАКТЕРиСТиКА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ  
ТА НАГЛЯДУ У СФЕРІ ОхОРОНи НАДР

hISTOrICAL ANdLEgAL ChArACTErISTICS OfCONTrOL  
ANd SuPErVISIONIN ThE SPhErE OfPrOTECTION Of MINErAL rESOurCES
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здобувач кафедри екологічного права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті проведено аналіз питання історико-правової характеристики екологічного контролю та нагляду у сфері охорони надр. Розгля-
нуто еволюцію основних контрольно-наглядових відносин в процесі розвитку екологічного законодавства. Автором виокремлено історико-
правові етапи розвитку екологічного контролю та нагляду у сфері охорони надр, які мали місце на територіях у складі сучасної України.

Ключові слова: історико-правовий аналіз, екологічний контроль, нагляд, охорона надр, періодизація, етапи.

В статье представлена историко-правовая характеристика экологического контроля и надзора в сфере охраны недр. Выделены 
основные историко-правовые этапы развития экологического контроля и надзора в сфере охраны недр, которые имели место на терри-
ториях в составе современной Украины. Рассмотрена эволюция основных подходов к надзору и контролю над использованием недр в 
процессе развития экологического законодательства. 

Ключевые слова: историко-правовой анализ, экологический контроль, надзор, охрана недр, периодизация, этап.

The article presents the historical and legal characteristic of the environmental control and supervision in the field of mineral resources. The 
basic law of historical stages of development of environmental monitoring and supervision in the sphere of subsoil, which took place in the ter-
ritories as part of the modern Ukraine. The evolution of the main approaches to supervision and control over the use of mineral resources in the 
development of environmental legislation.

Key words: historical and legal analysis, environmental monitoring, supervision, protection of mineral resources, periodization, stage.

Актуальність теми.  Проведення  наукового  аналізу 
питання  історико-правової  характеристики  екологічного 
контролю та нагляду у сфері охорони надр дозволить ство-
рити цілісну структуровану картину формування в Україні 
екологічного контролю та нагляду в сфері охорони надр, 
розглянути  еволюцію  основних  контрольно-наглядових 
відносин в процесі розвитку екологічного законодавства. 

Теоретичною  основою  досліджень  у  галузі  гірничого 
та  екологічного  права  є  праці  відомих  вчених  правознав-
ців України: В.І. Андрейцева, А.П. Гетьмана, О.А. Грицан, 
І.І. Каракаша, Р.С. Кіріна, І.М. Козьякова, М.В. Краснової, 
Н.Р. Малишевої, О.Ю. Макаренка, О.М. Олійника, О.О. По-

грібного, С.В. Размєтаєва, А.К. Соколової, О.П. Шем’якова, 
В.К. Філатової,  І.В. Хохлової  та  ін. Поряд  з цим питання 
історико-правової  характеристики  екологічного  контролю 
та нагляду у сфері охорони надр залишається не повністю 
вивченим на сучасному етапі розвитку екологічної науки та 
законодавства, а тому потребує дослідження. 

Мета статті  полягає  у  проведенні  виокремлення  іс-
торично-правових етапів розвитку екологічного контролю 
та нагляду у сфері охорони надр, які мали місце на терито-
ріях у складі сучасної України. 

Виклад основного матеріалу. Письмові пам’ятки права 
України включно до ХVІІ ст. не містили вимог, які безпо-
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середньо б торкалися контролю та нагляду в сфері охоро-
ни надр. 

Безпосереднє  здійснення  контрольно-наглядових  по-
вноважень  період  Козацької  держави  здійснювали  особи, 
які отримували право власності або оренди певних терито-
рій від гетьмана або козацької громади [1, с. 6]. Так, відо-
мо 14 Універсалів Івана Мазепи про виділення українській 
шляхті та козацькій старшині земель під устаткування ру-
день, селітряних заводів, ковальських цехів [2, с. 41].

Після входження земель Лівобережної та Слобідської 
України до складу Російської імперії на них поширилась 
дія Указу Петра  І  від  10  грудня  1719  р.  «Про  створення 
Берг-Колегії для ведення нею справ про руди та мінерали 
і  свободу  рудопошукового  та  рудокопного  підприємни-
цтва» (Берг-Колегія). 

Відповідно  до  зазначеного  Указу,  функція  гірничого 
нагляду  надавалася  Берг-Колегії:  «Єдиним  суддею  над 
всіма справами і особами, щоб ніякі губернатори, воєводи 
та  інші начальники в рудокопні  справи не вступали  і не 
втручалися» [3, с. 166].

Монарх,  як  верховний  власник  надр,  проголошував 
право  гірської  свободи  –  безперешкодного  пошуку  руд  і 
корисних копалин на будь-яких землях держави. За видо-
бування руд користувач сплачував у державну казну деся-
ту частину від свого прибутку. 

Губернаторам  заборонялося  втручатися  у  справи  гір-
ничої  промисловості.  До  компетенції  Берг-Колегії  нале-
жало  надання  технічної  допомоги  власникам  заводів  та 
копалин при їх будівництві та експлуатації, розгляд скарг 
на власників заводів [4, с. 100]. Фактично в Указі 1719 р. 
закріплювалися основна ідея та принципи контролю і на-
гляду за видобуванням корисних копалин. 

Згодом в 1806 р. з метою управління гірничою справою 
утворюється Гірничий департамент, який був віднесений 
до відання Міністерства фінансів. На Гірничий департа-
мент покладався  загальний нагляд  за  гірничозаводською 
промисловістю,  керівництво  казенними  копалинами  та 
металургійними заводами, контроль діяльності приватних 
гірничих заводів, зібрання гірничих податей. 

Також в цей історичний період був затверджений про-
ект Гірничого положення, яким закладалися нові принци-
пи управління гірничою галуззю – гірничі населені пунк-
ти  відділялися  від  інших й повинні  були перебувати під 
управлінням спеціальних органів [5]. 

Вся територія Російської Імперії розділялася на 12 гір-
ських областей, кожна з яких включала одну або декілька 
губерній. У кожній області залежно від конкретних умов 
організовувалося декілька гірських округів, у функції яких 
входив нагляд за приватною гірською промисловістю. Ке-
рівництво  роботами  в  гірських  округах  здійснювалося 
гірськими управліннями, яким безпосередньо були підпо-
рядковані казенні гірські заводи, копальні і промисли. 

Із XVIII ст. запроваджуються спеціально уповноважені 
державні органи, які наділялися контрольно-наглядовими 
функціями, в тому числі і за охороною природи в гірничій 
справі [6, с. 78–79].

Прийняття нового Гірничого Статуту в 1857 р. та Ве-
лика  селянська реформа 1861 р.  сприяли швидкому роз-
витку  в Російській  імперії  капіталістичних  відносини  та 
промислового  виробництва,  внаслідок  чого  відбувалась 
реорганізація системи управління гірничим наглядом. 

До відання Гірничого департаменту в цей період були 
передані  всі підприємства, пов’язані не лише  з добуван-
ням корисних копалин, але й з їх обробкою, у тому числі 
металообробкою [7, с. 63].

Так,  з 1880 р.  усі  власники надр  зобов’язувалися по-
відомляти гірниче управління про початок гірничих робіт 
та їх припинення, а також про особу, відповідальну за ве-
дення гірничих робіт. 

Інша  частина  українських  земель  (Східна  Галичина, 
Буковина та Закарпаття) входили до складу Австрійської 

(Австро-Угорської з 1867 р.) імперії та, відповідно, пере-
бували в сфері дії австрійської системи права. 

Досить тривалий проміжок часу згадані українські те-
риторії мали менш розвинену промислову  інфраструкту-
ру  порівняно  із  західними  регіонами  Австро-Угорщини. 
Сприятлива  ситуація  для  розвитку  капіталістичних  від-
носин  і,  як  наслідок,  гірничо-видобувної  справи  та  про-
мислового виробництва почалась складуватись на землях 
Західної України після революції 1848–1849 рр.

Початок правового регулювання охорони надр та гір-
ничовидобувної справи в Австрійській (а потім і в Австро-
Угорській) імперії поклав державний Гірничий закон 1854 р.  
[8, с. 12].

Так,  70–90-ті  роки  стали  періодом  становлення  фа-
брично-заводської промисловості, розбудови матеріально-
технічної бази для подальшого технологічного перевороту. 
Швидкими темпами розвивалася нафтова та озокеритова 
промисловість,  нарощувався  видобуток  бурого  вугілля, 
виробництво солі.

Для реалізації управлінських та контролюючих функ-
цій держави в нових галузях промисловості були створе-
ні  гірничі староства, які діяли як органи гірничої влади. 
Загальне управління використанням надр в Австрійській 
імперії  здійснювали Міністерство крайового розвитку та 
гірництва, Міністерство  публічних  (суспільних,  держав-
них) робіт, а з 1871 р. – гірничі управління [9, с. 65].

Відповідно до Закону від 21 липня 1871 р. «Про вста-
новлення повноважень гірничої влади», Краківське гірни-
че староство розповсюджувало свою діяльність на коро-
лівство Галичини і Лодомерії (Володимирії), а Віденське 
гірниче  староство  –  на  воєводство  Буковини.  У  1872  р. 
було  створене  Львівське  окружне  гірниче  управління. 
Воно підпорядковувалося Краківському вищому гірничо-
му староству, до його компетенції входило: нагляд за ді-
яльністю підприємств гірничої промисловості, видача до-
зволів на ведення геологорозвідувальних і розвідувальних 
робіт, на розробку родовищ корисних копалин, складання 
звітів  і оглядів про стан гірничої промисловості, про до-
бування корисних копалин в окрузі. На основі Львівського 
в  1886  р.  було  створене  Станіславське  окружне  гірниче 
управління. Також здійснювало свою діяльність Окружне 
гірниче управління в Дрогобичі.

Краківське  гірниче  староство  направляло  в  місцеві 
спеціальні управлінські органи (Станіславівське окружне 
гірниче управління, Дрогобицьке окружне гірниче управ-
ління)  різноманітні  локальні нормативні  акти,  інструкції 
тощо.

У державному Гірничому законі 1854 р. було система-
тизовано  законодавство,  норми  якого  діяли  на  території 
всієї  Австро-Угорщини.  В  подальшому  на  основі  згада-
ного закону формується вертикаль галузевих підзаконних 
нормативно-правових актів. 

Наступний  період  розвитку  правового  інституту 
контролю та нагляду за охороною надр починається після 
Жовтневої революції. Одним із перших законів радянської 
влади  був  Декрет  «Про  землю»,  прийнятий  26  жовтня 
1917 р. Цим Декретом право виключної власності держа-
ви встановлювалося на всі надра, ліси й води. 

Першим радянським органом контролю та нагляду за 
використанням надр була Вища Рада Народного Господар-
ства РСФРС (далі – ВРНГ РСФСР) відповідно до Декре-
ту Ради Народних Комісарів РСФСР від 30 квітня 1920 р.  
«Про надра землі» [10]. Гірнича рада ВРНГ РСФСР та її 
органи  наділялися  повноваженнями  щодо  експлуатації 
надр, розподілу видобутих корисних копалин, нагляду за 
гірничопромисловими операціями. 

1 квітня 1922 р. Рада Народних Комісарів УСРР ухва-
лила Постанову «Про гірничий догляд»  [11]. Відповідно 
до п. 1  зазначеної Постанови, «гірничий догляд утворю-
ється, аби стежити за точним виконуванням усіма гірни-
чими  підприємствами  законів  та  розпоряджень  Уряду  в 
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гірничій галузі та задля здійснення технічного догляду за 
веденням  гірничопромислових  операцій  у  відношенні  їх 
правильності, доцільності й безпеки». 

7  липня  1923  р.  Постановою  Всеросійського  Цен-
трального Виконавчого Комітету РСФСР затверджується 
нове «Положення про надра землі та порядок їх розробки» 
[12], дія якого поширюється і на територію України. 

У складі Головного Управління гірничої промисловос-
ті  ВРНГ  РСФСР  було  утворено  Центральне  управління 
гірничого  нагляду  (далі  – ЦУГН),  задачі  якого  полягали 
в забезпеченні найшвидшої відбудови зруйнованої Грома-
дянською війною гірничодобувної промисловості, нагляд 
за виконанням гірничими підприємствами законів в облас-
ті гірничої справи, нагляд за виконанням правил безпеки 
ведення гірничих робіт, технічний нагляд. 

В 1927 р. була створена державна гірничо-технічна ін-
спекція, на місцях – окружні, губернські, районні та діль-
ничні  гірничотехнічні  інспекції. Контроль над охороною 
надр в цей період залишився в компетенції ЦУГН.

Перший  кодифікований  акт  надрового  законодавства 
в СРСР був прийнятий 9 листопада 1927 р. [13]. Інститу-
ту гірничого нагляду в Гірничому положенні Союзу РСР 
(далі – ГП СРСР) присвячувався окремий розділ. Нагляд 
визначався як спостереження за недопущенням гірничих 
робіт в місцевостях і на землях, закритих для їх здійснен-
ня, а також за недопущенням самовільного здійснення ро-
біт без відповідних дозволів. 

1 серпня 1928 р. Постановою Президії ВУЦВК і РНК 
УСРР було затверджено Гірничий кодекс УСРР (далі – ГК 
УСРР).  Зміст  українського ГК УСРР 1928 р.  і  ГП СРСР 
1927 р. практично нічим не відрізнялися як за обсягом, так 
і за спрямуванням.

В  1938  р.  створюється  державна  гірничотехнічна  ін-
спекція, яка виконувала функцію контролю та нагляду за 
безпечним, безаварійним веденням гірничих робіт, раціо-
нальним використанням родовищ корисних копалин. Ді-
яльність державної гірничотехнічної інспекції носила ви-
ключно відомчий характер.

З 1939 р. створюється орган в сфері геологічного ви-
вчення надр – Комітет у справах геології при РНК СРСР. 
Зазначений орган наділяється функцією державного гео-
логічного контролю та нагляду відносно всіх видів та ета-
пів геологічних робіт, його компетенція розповсюджуєть-
ся на всі організацій на території СРСР. 

Через певний час Комітет у справах геології при РНК 
СРСР реформують у Міністерство геології СРСР, згодом – 
в Міністерство геології та охорони надр СРСР.

Швидке  зростання  промисловості  та  підвищення  ін-
тенсивності експлуатації корисних копалин в країні обу-
мовлюють необхідність посилення контролю та нагляду в 
сфері охорони надр. У зв’язку з такою ситуацією в 1947 р. 
було створене Головне управління державного гірничого 
нагляду при Раді Міністрів СРСР. Повноваження Головно-
го управління державного гірничого нагляду при Раді Мі-
ністрів СРСР значно розширено в порівняні з попередніми 
органами в сфері контролю та нагляду за охороною надр.

Наступний історичний період становлення державного 
нагляду та контролю за охороною надр починається в 50-ті 
роки. Створюється орган Ради Міністрів УРСР – Держав-
ний Комітет Ради Міністрів Української РСР з нагляду за 
безпечним веденням робіт у промисловості та гірничому 
нагляду. Постановою Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 
1958 р. № 1743 затверджується «Положення про Держав-
ний Комітет Ради Міністрів Української РСР з нагляду за 
безпечним веденням робіт у промисловості та гірничому 
нагляду (далі – Держгіртехнагляд УРСР)».

Міністерство геології УРСР з 1968 р. наділялося функ-
цією державного геологічного контролю за проведенням 
геологорозвідувальних  робіт,  здійснювало  реєстрацію 
геологорозвідувальних робіт, що проводилися організаці-
ями і підприємствами незалежно від відомчої підлеглості. 

Також була  створена  служба  геологічного  контролю, що 
здійснювала державний геологічний контроль. 

З метою поліпшення стану безпеки під контроль Держ-
гіртехнагляду УРСР згодом було передано додатково най-
більш потенційно небезпечні виробництва металургійної, 
хімічної, нафтохімічної, нафтопереробної промисловості, 
підприємства атомної енергетики, діючі, а також ті, що бу-
дувалися, дослідні ядерні реактори та установки.

Передумовою для формування нової правової основи 
радянського законодавства, спрямованого на охорону до-
вкілля, стало прийняття 30 червня 1960 р. Верховною Ра-
дою УРСР Закону УРСР «Про охорону природи», в якому 
охороні надр присвячувався окремий розділ ІІІ.

Контроль здійснення заходів щодо охорони природи і 
раціонального використання природних багатств і нагляд 
за додержанням правил по охороні природи в республіці 
покладалися на Державний комітет Ради Міністрів УРСР 
по охороні природи, Ради депутатів трудящих та їх вико-
навчі та розпорядчі органи відповідно до їх компетенції . 

У складі Державного комітету Ради Міністрів УРСР по 
охороні природи також діяла Державна інспекція з охоро-
ни надр і атмосферного повітря. В областях були утворе-
ні обласні інспекції Державного комітету Ради Міністрів 
УРСР з охорони природи.

В  1976  р.  приймається  Кодекс  Української  РСР  про 
надра. Спеціально уповноваженим органом для здійснен-
ня державного гірничого нагляду в УРСР стає Державний 
комітет Ради Міністрів УРСР з нагляду за безпечним ве-
денням робіт в промисловості й гірничому нагляду та його 
органи на місцях. 

24  серпня 1978 р. Постановою Ради Міністрів СРСР 
приймається  Положення  про  державний  геологічний 
контроль ведення робіт по геологічному вивченню надр. 
Державний контроль дотримання правил проведення гео-
логічних робіт при розробці  родовищ корисних копалин 
здійснюється  органами  державного  гірничого  нагляду. 
Органами державного геологічного контролю стає Управ-
ління  державного  геологічного  контролю  Міністерства 
геології  СРСР  та  територіальні  відділення  державного 
геологічного контролю по зонам. 

Таким  чином,  радянський  період  характеризувався 
чисельністю  варіантів  організаційної  структури  органів 
екологічного контролю та нагляду в сфері охорони надр, 
постійній  зміні один одного. Такий підхід до організації 
екологічного контролю та нагляду спричинював його не-
послідовність  та  дублювання функцій  різних  державних 
органів, що негативно відображувалось на ефективності. 

Проголошення Україною суверенітету та незалежності 
фактично стало початком наступного етапу розвитку сис-
теми контролю та нагляду в сфері охорони надр. 

Функція державного контролю використання і охоро-
ни надр покладається на Міністерство охорони навколиш-
нього природного середовища України. В 1993 р. в його 
складі утворюється Державна екологічна  інспекція, при-
значена  здійснювати  безпосередній  державний  контроль 
раціонального використання та охорони надр. 

Паралельно  з Міністерством охорони навколишнього 
природного середовища України у цей період діє Держав-
ний комітет України по геології і використанню надр, що 
за  часів  незалежності  вперше  був  створений  23  вересня 
1991 р. 

Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  17  бе-
резня 1993 р. затверджується Положення про державний 
геологічний контроль ведення робіт по геологічному ви-
вченню  надр  України.  Відповідно  до  цього  Положення, 
органами державного геологічного контролю визначалися 
Головне  управління  державного  геологічного  контролю 
ведення робіт по геологічному вивченню надр Державно-
го комітету України по геології і використанню надр та те-
риторіальні  інспекції державного геологічного контролю 
ведення робіт з геологічного вивчення надр. 
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Майже  через  рік  приймається  нове  Положення  про 
державний геологічний контроль ведення робіт по геоло-
гічному вивченню та використанню надр України. Функ-
ція державного нагляду за виконанням маркшейдерських 
та геологічних робіт з метою забезпечення безпеки вико-
ристання надр та охорони об’єктів при розробці корисних 
копалин, а також за повнотою вилучення запасів корисних 
копалин  покладалася  на  Державний  комітет  України  по 
нагляду  за  безпечним  веденням  робіт  в  промисловості  і 
гірничому нагляду відповідно до Постанови Кабінету Мі-
ністрів від 23 вересня 1991 р. № 219. 

Постановою  Кабінету  Міністрів  України  4  травня 
1993  р.  на  його  основі  створюється  Державний  комітет 
України по нагляду  за охороною праці. На підставі Ука-
зу Президента України від 9 березня 1998 р. реорганізо-
вується у Комітет по нагляду за охороною праці України 
як центральний орган виконавчої влади, підпорядкований 
Міністерству  праці  та  соціальної  політики  України,  а  у  
2003 р. – перетворюється у Державний комітет з нагляду 
за охороною праці.

З  метою  розмежування  функцій  щодо  управління  в 
галузі  використання  і  охорони  надр між  органами  дер-
жавної  виконавчої  влади України,  згідно  з Указом Пре-
зидента України «Про управління в галузі використання 
і охорони надр України» від 30 квітня 1992 р. № 287, на 
Державний  комітет  по  геології  і  використанні  надр по-
кладається  контроль  дотримання  суб’єктами  підпри-
ємницької  діяльності  ліцензійних  умов  при  здійсненні 
надрокористування,  виконання державних програм  гео-
логорозвідувальних  робіт,  геологічних  завдань  і  замов-
лень.  Державний  комітет  України  по  нагляду  за  без-
печним  веденням  робіт  у  промисловості  та  гірничому 
нагляду в  галузі використання  і охорони надр здійснює 
державний нагляд за проведенням робіт по геологічному 
вивченню надр, їх використанням та охороною, а також 
за використанням та переробкою мінеральної сировини. 
Контрольних повноважень Мінприроди в сфері охорони 
надр Указ президента не передбачав.

У 1994 р. було прийнято діючий Кодекс України про 
надра. Окремим розділом «Державний контроль і нагляд 
за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх ви-
користанням  та  охороною»  була  закріплена  існуюча  на 
сьогодні  система органів контролю використання надр в 
Україні. 

Відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 
1999 р. № 1573, на основі колишнього Міністерства охоро-
ни навколишнього природного середовища та ядерної без-
пеки України, Комітету з питань геології та використання 

надр, Комітету України з питань гідрометеорології утворе-
но Міністерство екології та природних ресурсів України. 

З вересня 2003 р. Міністерство екології та природних 
ресурсів України реорганізовано у Міністерство охорони 
навколишнього природного  середовища України  та Дер-
жавний комітет ресурсів України.

Міністерство  охорони  навколишнього  природного  се-
редовища України, відповідно до Указу Президента України  
№ 1085 від 9 грудня 2010 р. «Про оптимізацію системи цен-
тральних органів виконавчої влади», знову реорганізоване в 
Міністерство екології та природних ресурсів України.

Державна  служба  гірничого  нагляду  та  промислової 
безпеки України відповідно до Положення про Державну 
службу гірничого нагляду та промислової безпеки Украї-
ни, затвердженого Указом Президента України від 6 квіт-
ня 2011 р. № 408/2011, є центральним органом виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовується і координується Ка-
бінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних 
ситуацій України.

Державна служба геології та надр України, відповідно 
до Указу Президента України «Про Положення про Дер-
жавну службу геології та надр України» від 6 квітня 2011 
р. № 391/2011 – центральний орган виконавчої влади, ді-
яльність якого спрямовується  і координується Кабінетом 
Міністрів України  через Міністра  екології  та  природних 
ресурсів України, входить до системи органів виконавчої 
влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфе-
рі геологічного вивчення та раціонального використання 
надр. 

Висновки. Виходячи  із  викладеного вище, було вио-
кремлено: 1) період Козацької доби (ХVІІ ст.), що характе-
ризується появою перших письмових джерел, які містять 
відомості правове регламентування порядку використання 
природних ресурсів; 2) імперський період (ХVІІІ – поча-
ток ХХ ст.). Особливістю даного історичного етапу є пере-
бування українських земель у правовому полі двох різних 
держав – Російської імперії та Австрійської (Австро-Угор-
ської з 1867 р.) імперії; 3) радянський період (ХХ ст.), ха-
рактерною особливістю якого було постійне нарощування 
обсягів видобутку корисних копалин на території України 
як  частини  СРСР  в  силу  особливостей  загальнодержав-
ної  економічної  політики  (курс  на  індустріалізацію,  піс-
лявоєнна  відбудова  народного  господарства,  екстенсивні 
засади  розвитку  радянської  промисловості  тощо);  4)  на-
ціональний  період  (з  1991  р.  –  дотепер),  обумовлений 
набуттям  Україною  незалежності  та  розбудовою  націо-
нальної системи вищих органів державної влади та управ-
ління, зростанням ролі органів місцевого самоврядування. 
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чення. Розглянуто особливості охорони земель лісогосподарського призначення. Автор акцентує увагу на системі заходів щодо охорони 
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся необходимости обеспечения комплексной правовой охраны земель лесохозяйственно-
го назначения. Исследованы особенности охраны земель лесохозяйственного назначения. Автор акцентирует внимание на системе мер 
правовой охраны земель лесохозяйственного назначения.
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Topical issues of legal protection of lands of forest fund in the conditions of modern land reform are in a complex considered. The special at-
tention is paid to system of measures of legal protection of lands of forest fund. The author focuses on the system of measures for the protection 
of land for forestry purposes.
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Актуальність теми.  Землі  лісогосподарського  при-
значення займають важливе місце серед категорій земель 
України та мають особливий правовий режим. В умовах 
реалізації  земельної  реформи  останнім  часом  з’явилася 
низка проблем у сфері охорони земель лісогосподарського 
призначення. Важливого значення набувають заходи щодо 
охорони земель лісогосподарського призначення, які скла-
даються у  відповідну  систему й у  сукупності  складають 
зміст охорони земель лісогосподарського призначення.

Проблема  використання  та  охорони  земель  лісогос-
подарського  призначення  розглядалася  в  роботах  таких 
вчених,  як  М.В.  Шульга,  П.Ф.  Кулинич,  О.П.  Чопик,  
М.І. Краснов та ін.

Метою статті є вивчення низки питань правової охоро-
ни земель лісогосподарського призначення, а також розро-
блення пропозицій щодо підвищення ефективності системи 
заходів, які спрямовані на охорону земель даної категорії.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 1 Зе-
мельного  кодексу України,  земля  є  основним національ-
ним  багатством, що  перебуває  під  особливою  охороною 
держави. Принципи державної політики у сфері охорони 
земель  визначено  у  ст.  3  Закону  України  «Про  охорону 
земель». До основних принципів Закон відносить: забез-
печення охорони земель як основного національного ба-
гатства Українського народу; пріоритет вимог екологічної 
безпеки у використанні землі як просторового базису, при-
родного ресурсу і основного засобу виробництва; відшко-
дування  збитків,  заподіяних  порушенням  законодавства 
України  про  охорону  земель;  нормування  і  планомірне 
обмеження  впливу  господарської  діяльності  на  земельні 
ресурси;  поєднання  заходів  економічного  стимулювання 
та юридичної  відповідальності  в  галузі  охорони  земель; 
публічність у вирішенні питань охорони земель тощо.

До  земель України належать  усі  землі  в межах  її  те-
риторії,  в  тому  числі  острови  та  землі,  зайняті  водними 
об’єктами, які за основним цільовим призначенням поді-
ляються на відповідні категорії. Самостійне місце у складі 
земельного фонду України займають землі лісогосподар-
ського призначення. Саме  як  окрема  зазначена  категорія 
була виділена та закріплена «Основами земельного зако-
нодавства Союзу РСР і союзних республік», прийнятими 
Верховною Радою СРСР  від  13  грудня  1968  р.  [1]. Слід 
зауважити, що «Основи  земельного  законодавства…» на 
той  час  по-новому  визначили  єдиний  земельний  фонд, 

вказавши, що  «вся  земля  складає  єдиний  державний  зе-
мельний фонд», і передбачили у складі цього фонду шість 
категорій земель, що розрізняються по основному цільо-
вому призначенню. При цьому, окрім раніше відомих за-
конодавству категорій земель, виділили такі категорії, як 
землі державного водного фонду і землі державного лісо-
вого фонду [2, с. 7].

Так,  відповідно  до  «Основ  земельного  законодавства 
Союзу РСР і союзних республік», кожній категорії земель 
земельного фонду присвячується розділ, яким регулюють-
ся питання щодо встановлення правового режиму окремої 
категорії. Землям державного лісового фонду присвячено 
розділ V, і відповідно до ч. 1 ст. 43, такими землями визна-
ються землі, покриті лісом, а також не покриті лісом, але 
призначені для потреб лісового господарства.

До закріплення даної категорії «Основами землі лісо-
вого фонду» разом з лісами охоплювалися поняттям «Дер-
жавний лісовий фонд» як сукупність природних об’єктів 
(ліси  і  земля),  яка  була  природною  базою  ведення  лісо-
вого господарства. На землях лісового фонду складалися 
відносини як лісокористування, так і землекористування. 
При  лісокористуванні  (заготівка  деревини,  лісових  ма-
теріалів,  грибів,  ягід  і  т.  п.)  землекористування  носило 
службовий  по  відношенню  до  лісокористування  харак-
тер, оскільки головним об’єктом користування при цьому 
є продукти лісу у всіх їх проявах. Земля виступала лише 
в якості операційного базису здійснення діяльності щодо 
лісокористування [2, с. 19–20].

Треба зауважити, що зазначене питання (зміст поняття 
«лісовий фонд») нерідко визивало наукову дискусію серед 
науковців радянських часів. В літературі висловлювалась 
точка зору, що лісовий фонд (за чинним та той час зако-
нодавством) необхідно розглядати у  таких  значеннях:  як 
частину земної поверхні за земельним законодавством і як 
частину  неподільного  лісового  комплексу  за  лісовим  за-
конодавством [3, с. 51]. Інші вчені уподібнювали поняття 
лісу та державного лісового фонду, виходячи з того, що всі 
природні  ресурси  в СРСР  являли  об’єкт  виключної  дер-
жавної власності [4, с. 10]. Наступний підхід зводився до 
того, що лісовий фонд розглядався як частина землі, по-
крита лісом, що означало умовний поділ лісового фонду 
на два об’єкти – ліс та землю [5, с. 12]. В теперішніх умо-
вах, як слушно підкреслює Г.А. Гарварт, цікавою видаєть-
ся та обставина, що у Лісовому кодексі України 2006 р. ви-
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значення лісового фонду взагалі відсутнє, а ст. 4 Кодексу 
вказує лише на належність до складу лісового фонду лісо-
вих ділянок, захисних насаджень лінійного типу, площею 
не менше 0,1 га [6, с. 69].

Відносини щодо охорони земель на той час спрямовані 
насамперед на забезпечення належного стану земель сіль-
ськогосподарського призначення, на жаль, не враховуючи 
специфіку  інших  категорій  земель,  у  тому  числі  земель 
лісового фонду.

Землі  лісогосподарського  призначення,  як  вже  зазна-
чалось,  займають  самостійне місце  у  складі  державного 
земельного фонду і відіграють важливу економічну, еколо-
гічну, соціальну роль у житті суспільства. Загальна площа 
земель лісогосподарського призначення в Україні станом 
на 2004 р. становила 

9 400,2 тис. га, у 2006 р. ці показники вже змінилися до 
10,8 млн. га, з яких вкрито лісовою рослинністю 9,5 млн. 
га, що становить 15,7% території України [7]. Крім того, 
планувалось  що  реалізація  Концепції  реформування  та 
розвитку  лісового  господарства  сприятиме  переведенню 
лісового господарства на засади сталого розвитку та ефек-
тивному управлінню лісовим господарством і призведе до 
збільшення площі лісів держави у 2015 р. на 1 млн.  га  і 
становитиме 10,5 млн. га.

Підставою  для  виділення  земель  лісогосподарського 
призначення в окрему категорію є наступні їх особливос-
ті: проростання на їх території лісової рослинності, веден-
ня лісового господарства, у тому числі шляхом здійснення 
відтворення лісів, підвищення їх продуктивності, якісного 
складу і збереження біорізноманіття. Тому правові норми, 
що визначають правовий режим земель лісогосподарсько-
го призначення, направлені на встановлення порядку ви-
користання для потреб лісового господарства виділених і 
наданих з цією метою нелісових земель і земель, на яких 
виростає лісова рослинність [8, с. 296].

Поняття  земель даної категорії міститься в  ст.  55 Зе-
мельного кодексу України, згідно з якою до земель лісо-
господарського призначення належать землі, вкриті лісо-
вою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, 
нелісові землі, які надані та використовуються для потреб 
лісового господарства. Згідно з визначенням, характерною 
ознакою даної категорії земель є їх призначення для здій-
снення певної діяльності, а саме використання як засіб ви-
робництва в лісовому господарстві.

Ст.  5  Лісового  кодексу  України  містить  більш  повне 
визначення земель лісогосподарського призначення. Так, 
до земель лісогосподарського призначення належать лісо-
ві  землі, на яких розташовані лісові ділянки,  та нелісові 
землі,  зайняті  сільськогосподарськими  угіддями,  водами 
й  болотами,  спорудами,  комунікаціями,  малопродуктив-
ними землями тощо, які надані в установленому порядку 
та  використовуються  для  потреб  лісового  господарства. 
Отже, до складу  земель лісогосподарського призначення 
входять лісові землі: а) вкриті лісовою рослинністю; б) не 
вкриті лісовою рослинністю та нелісові землі.

Лісова  ділянка,  відповідно  до  ст.  1  Лісового  кодексу 
України, – ділянка лісового фонду з визначеними межами, 
виділена  для  ведення  лісового  господарства  та  викорис-
тання лісових ресурсів без вилучення її у землекористува-
ча або власника землі. Лісові ділянки можуть бути вкриті 
лісовою рослинністю, а також постійно або тимчасово не 
вкриті  лісовою  рослинністю  (внаслідок  неоднорідності 
лісових  природних  комплексів,  лісогосподарської  діяль-
ності або стихійного лиха тощо). До не вкритих лісовою 
рослинністю лісових ділянок належать лісові ділянки, за-
йняті  незімкнутими лісовими культурами,  лісовими роз-
садниками  і  плантаціями,  а  також  лісовими шляхами  та 
просіками,  лісовими  протипожежними  розривами,  лісо-
вими осушувальними канавами і дренажними системами.

Земельна  лісова  ділянка  –  земельна  ділянка  лісового 
фонду України з визначеними межами, яка надається або 

вилучається у землекористувача чи власника земельної ді-
лянки для ведення лісового господарства або  інших сус-
пільних потреб відповідно до земельного законодавства.

До  земель  лісогосподарського  призначення  не  нале-
жать  землі,  зайняті:  а)  зеленими насадженнями у межах 
населених пунктів,  які не віднесені до категорії лісів;  в) 
окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сіль-
ськогосподарських  угіддях,  присадибних,  дачних  і  садо-
вих ділянках.

В  літературі  неодноразово  приділялася  увага  питан-
ням щодо складу та структури земель лісогосподарського 
призначення. Так, О.Чопик у своїх працях вказує на роз-
біжність  між  нормами  ЗК України  та  ЛК України,  адже 
Земельний  кодекс,  на  її  думку,  звужує  поняття  лісових 
земель, а отже, і земель лісогосподарського призначення, 
включаючи в їх склад лише землі, вкриті лісовою рослин-
ністю. Хоча в ч. 5 ст. Лісового кодексу України прямо за-
значається, що лісові ділянки можуть бути постійно або 
тимчасово не вкриті лісовою рослинністю [9, с. 69]. З цьо-
го приводу К.Ю. Корнєєва зазначає, що визначення земель 
лісогосподарського призначення, що міститься у ст. 55 ЗК 
України, носить загальний характер та мало придатне для 
практичного застосування. Лісовий кодекс більш детально 
розкриває сутність земель лісогосподарського призначен-
ня через їх склад [10, с. 87].

Відносини в галузі використання і охорони земель лі-
согосподарського призначення регулюються земельним та 
лісовим  законодавством  України.  Віднесення  земельних 
ділянок до складу земель лісогосподарського призначення 
здійснюється  відповідно  до  земельного  законодавства.  З 
цього приводу П.Ф. Кулинич зазначає, що лісові відноси-
ни як суспільні відносини щодо володіння, користування 
та розпорядження лісами, спрямовуються на забезпечен-
ня  охорони,  відтворення  та  стале  використання  лісових 
ресурсів  з  урахуванням  екологічних,  економічних,  со-
ціальних  та  інших  інтересів  суспільства,  в  переважній 
більшості випадків проявляються як земельно-лісові від-
носини. Це обумовлено тим, що земля, земельні ділянки 
є, по-перше, операційним базисом для закладення та зрос-
тання лісових насаджень,  та, по-друге,  земельна ділянка 
разом з наявною на ній лісовою рослинністю та  іншими 
природними ресурсами складає єдиний природний комп-
лекс  –  ліс.  Саме  тому  лісові  (земельно-лісові)  суспільні 
відносини регулюються,  головним чином, нормами двох 
галузей права – лісового та земельного [11, с. 17].

Правова  охорона  земель  лісогосподарського  призна-
чення має певну специфіку, яка залежить в першу чергу, 
від  об’єкта  охорони.  Землі  лісогосподарського  призна-
чення  виступають  засобом  виробництва  у  лісовому  гос-
подарстві,  тож  їх  охорона  спрямована  на  збереження  не 
тільки якостей землі, а й збереження природних якостей 
лісів, які на них знаходяться, тим самим поліпшуючи лі-
сову  продукцію  й  лісогосподарське  виробництво.  Таким 
чином,  охорона  земель  лісогосподарського  призначення 
підпорядковується  правовому  режиму  лісів,  відповідно 
до якого встановлюються види та порядок використання 
земель лісогосподарського призначення. З іншого боку, в 
залежності від якості земель вирішуються питання щодо 
використання лісів,  а саме вирощування породи лісів,  їх 
сертифікація, строки вирощування тощо.

Отже, правовідносини у галузі охорони земель лісогос-
подарського призначення й лісів, які на них знаходяться, 
складаються у відповідну систему та носять комплексний 
характер. В той же час мають загальну мету та завдання 
щодо охорони як земель, так і лісів.

Завданнями охорони земель є забезпечення збережен-
ня та відтворення земельних ресурсів, екологічної ціннос-
ті природних і набутих якостей земель.

Охорона  земель  включає:  а)  обґрунтування  і  забез-
печення  досягнення  раціонального  землекористування; 
б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та 
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чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших 
потреб;  в)  захист  земель  від  ерозії,  селів,  підтоплення, 
заболочування,  вторинного  засолення,  переосушення, 
ущільнення,  забруднення  відходами  виробництва,  хіміч-
ними та радіоактивними речовинами та від інших неспри-
ятливих природних і техногенних процесів; г) збереження 
природних водно-болотних угідь; ґ) попередження погір-
шення естетичного стану та екологічної ролі антропоген-
них ландшафтів; д) консервацію деградованих і малопро-
дуктивних сільськогосподарських угідь.

Головна риса охорони земель лісогосподарського при-
значення полягає в тому, що відповідні земельні ділянки 
пов’язані  із лісовими ресурсами, які на них знаходяться, 
отже, охорона та захист цих земель повинні здійснювати-
ся з урахуванням особливостей лісів. 

Відомо, що лісі  як природний об’єкт  виконують  такі 
основні  функції  –екологічну,  економічну  та  культур-
но-оздоровчу.  Найголовнішою  є  екологічна  функція,  з 
втратою  якої  неможливо  існування  інших.  В  екологіч-
ному  відношенні  ліс  є  комплексом  екологічних  систем, 
об’єднуючих  в  одне  ціле  рослинний  і  тваринний  світи, 
земельні  і  водні  ресурси,  виконує  ґрунтозахисні,  водо-
захисні, санітарно-оздоровчі функції, є місцем існування 
звірів  і  птиць,  комах  та  інших  тварин.  Значення лісових 
ресурсів  в  розвитку природи  і життя  людини,  загроза  їх 
поступового виснаження та знищення підвищує актуаль-
ність завдань щодо охорони лісових багатств [12, с. 245]. 
Всі зазначені якості необхідно враховувати при здійсненні 
охорони земель лісогосподарського призначення.

З особливостями правової охорони земель лісогоспо-
дарського призначення пов’язано також питання щодо по-
ділу лісів, які на них знаходяться, на відповідні категорії. 
За площею лісів  та  запасами деревини Україна  є держа-
вою з дефіцитом лісових ресурсів. Ліси  займають більш 
як 15,7% території України (9,58 млн. га) і розташовані в 
основному на півночі (Полісся) та заході (Карпати). Опти-
мальним, за європейськими рекомендаціями, є покажчик 
лісистості 20%, для досягнення якого необхідно створити 
більше 2 млн. га нових лісів. Загальна площа вкритих лі-
совою рослинністю земель збільшилася з 1961 р. із 7,1 до 
9,5 млн. га (на 33,8%) [13].

Відповідно до ст.  39 Лісового кодексу ліси України, 
за  екологічним  і  соціально-економічним  значенням  та 

залежно  від  основних  виконуваних  ними  функцій  по-
діляються  на  такі  категорії:  1)  захисні  ліси  (виконують 
переважно  водоохоронні,  ґрунтозахисні  та  інші  захисні 
функції);  2)  рекреаційно-оздоровчі  ліси  (виконують  пе-
реважно  рекреаційні,  санітарні,  гігієнічні  та  оздоровчі 
функції); 3) ліси природоохоронного, наукового, істори-
ко-культурного  призначення  (виконують  особливі  при-
родоохоронні,  естетичні,  наукові функції  тощо);  4)  екс-
плуатаційні ліси.

Таким чином, поділ лісів на категорії, умови та ознаки 
віднесення їх до таких категорій, а також виділення осо-
бливо захисних лісових ділянок має першорядне значення 
для правової охорони земель лісогосподарського призна-
чення, крім того, залежно від цієї класифікації встановлю-
ється правовий режим використання зазначених земель.

Охорона  земель  лісогосподарського  призначення  та-
кож  залежить  від  правильної  та  грамотної  організації 
лісового  господарства,  ведення  якого  повинно  здійсню-
ватися  із збереженням якісних характеристик земель. Як 
слушно зазначав М.І. Краснов, використання земель лісо-
господарського  призначення  здійснюється  за  правилами 
ведення лісового господарства, в цьому випадку, на його 
думку,  мова  йде  в  основному  про  охорону  землі  від  не-
гативного впливу на  землю робот по заготівлі деревини, 
від побічних лісових користувань,  заготівлі другорядних 
лісових матеріалів. Отже, в цьому випадку охорона земель 
пов’язана із запобіганням негативних для земель лісового 
фонду наслідків ведення лісового господарства [14, с. 41].

Висновки. Землі лісогосподарського призначення по-
требують  особливої  комплексної  охорони,  яка  полягає  в 
тому, що охорони потребують не тільки землі, а й власне 
ліси, які на них знаходяться. Заходи щодо охорони земель 
лісогосподарського призначення складаються у відповід-
ну систему і направлені на збереження, відновлення та по-
ліпшення як земель зазначеної категорії, так і лісів, які на 
них знаходяться, й у сукупності складають зміст охорони 
земель лісогосподарського призначення. Серед основних 
завдань  охорони  земель  лісогосподарського призначення 
можна виділити: збереження якісного та кількісного стану 
земель з урахуванням особливостей лісів, які знаходяться 
в їх межах; охорона та захист власне лісів, які виростають 
на землях лісогосподарського призначення для задоволен-
ня інтересів і потреб суспільства. 
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Стаття присвячена дослідженню діючої системи управління у Національній гвардії України. На підставі аналізу законодавства та 
наукової літератури розкрито структуру, елементи та функціональне призначення суб’єктів управління у Національній гвардії України. 
Автором запропоновано термін «система управління в Національній гвардії України» та надано його дефініцію.

Ключові слова: Національна гвардія України, система управління, державне управління, керуючий вплив, система, компетенція.

Статья посвящена исследованию действующей системы управления в Национальной гвардии Украины. На основании анализа за-
конодательства и научной литературы раскрыты структура, элементы и функциональное назначение субъектов управления в рассма-
триваемом органе. Автором предложен термин «система управления в Национальной гвардии Украины» и раскрыта его дефиниция.

Ключевые слова: Национальная гвардия Украины, система управления, государственное управление, управляющее воздействие, 
система, компетенция.

This article investigates current system of governance in the National Guard of Ukraine. Structure, elements and functionality of the subjects 
of governance of this state agency have been disclosed, based on the analysis of legislation and scientific literature. The author offered and gave 
a definition of the term «system of governance in the National Guard of Ukraine».

Key words: National Guard of Ukraine, system of governance, state governance, system, competence.

Управління військовою системою у нинішній ситуації, 
що  склалася  на  сході  України,  можна  охарактеризувати 
як сферу державної діяльності, що на сьогодні не здатна 
оперативно, ефективно та у найкоротший час забезпечити 
охорону  суспільства  та  державного  суверенітету  від  не-
правомірних посягань ззовні.

У  науковому  співтоваристві  неодноразово  досліджу-
вались питання щодо організації та здійснення управлін-
ня в різних за напрямками діяльності органах державної 
влади.  Варто  зазначити,  що  зазначене  питання  отрима-
ло  своє  відображення  у  наукових  працях  таких  вчених:  
В.Б. Авер’янова, В.Г. Атаманчука, О.М. Бандурки, Д.М. Бах- 
раха,  Ю.П.  Битяка,  В.К.  Колпакова,  О.М.  Музичука,  
В.Я. Малиновського, В.М. Плішкіна, В.В. Цвєткова та ін. 
Однак дослідження саме системи управління у Національ-
ній гвардії України на сьогоднішній день не проводилося. 
Саме тому метою статті є характеристика системи управ-
ління  у  Національній  гвардії  України,  з’ясування  змісту 
цієї категорії, структури та основних її елементів.

Інтерес до відродження кардинально нового військового 
формування з правоохоронними функціями виник у зв’язку 
з  потребою  суспільства  та  держави  в  ефективному  вну-
трішньому захисті. Попередня модель системи управління 
Внутрішніми військами України, на жаль, не здатна була на 
належному  рівні  забезпечити  припинення  терористичної 
діяльності  із  знешкодження  незаконних  воєнізованих  або 
збройних  формувань  (груп),  терористичних  організацій, 
організованих груп та злочинних організацій, іншими сло-
вами – гарантувати національну безпеку України.

Проаналізувавши  велику  кількість  наукових  праць, 
можна  констатувати,  що  сьогодні  проблемам  побудови 
ефективної  системи  управління  в  Національній  гвардії 
України практично не приділялася увага. Враховуючи це, 
актуальність теми даного дослідження має не лише теоре-
тичне, а й практичне значення.

Життєдіяльність  будь-якого  органу  державної  вла-
ди  залежить від організованої  системи управління, що  є 
ключовим  інструментом  механізму  держави,  за  допомо-
гою якого і відбувається реалізація відповідних завдань і 

функцій такого органу. Інститут державного управління є 
діяльністю  держави  (органів  державної  влади),  спрямо-
ваний  на  створення  умов  для  як  найповнішої  реалізації 
функцій держави, основних прав і свобод громадян, узго-
дження різноманітних груп інтересів у суспільстві та між 
державою  і  суспільством,  забезпечення  суспільного  роз-
витку відповідними ресурсами [1, с. 157]. Термін «управ-
ління» має безліч вдалих загальнотеоретичних дефініцій, 
серед яких можна виокремити такі:

1. Управління – це внутрішня якість цілісної системи, 
основними елементами якої є суб’єкт (керівний елемент) 
і об’єкт (керований елемент), що постійно взаємодіють на 
засадах самоорганізації (самоврядування).

2. Управління передбачає не тільки внутрішню взаємо-
дію елементів,  які  складають  її  систему, але  і припускає 
здійснення управлінських функцій міжсистемного харак-
теру. В останньому випадку система вищого порядку ви-
ступає в ролі суб’єкта управління щодо системи нижчого 
порядку, яка є об’єктом управління.

3. Управління по суті – це керівний вплив суб’єкта на 
об’єкт,  змістом  якого  є  упорядкування  системи,  забезпе-
чення її функціонування відповідно до закономірностей її 
існування і розвитку.

4. Управління – це адміністративна установа або від-
діл якоїсь установи (організації), що відає певною галуззю 
господарської, наукової, військової діяльності.

5. Управління – це цілеспрямований, планований, ко-
ординований  і свідомо організований процес, що сприяє 
досягненню максимального  ефекту  при мінімальних  ви-
тратах ресурсів, зусиль і часу [2, с. 10]. Як бачимо, прак-
тично усім наведеним дефініціям притаманна ознака сис-
темності.

Під поняттям «система» прийнято розуміти порядок, 
зумовлений  правильним,  планомірним  розташуванням 
і  взаємним  зв’язком  частин  чого-небудь  [3,  с.  1320]. Усі 
види управлінських систем, на думку В.М. Плішкіна, ма-
ють  такі  універсальні  ознаки:  1)  сукупність  елементів;  
2) кожна система володіє певною якістю, що не притаман-
но окремим її частинам, але випливає із їх властивостей; 
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3) будь-яка система та її частина не можуть розглядатися 
ізольовано одна від одної; 4) зв’язки системи з частинами, 
що її складають, сильніші за зв’язки системи в цілому або 
її елементів з іншими системами; 5) кожна система є час-
тиною системи більш високого рівня; 6) усі системи не є 
незмінними [4, с. 158-159].

Щодо поняття «державне управління», то у наукових 
колах надаються абсолютно різні дефініції, ознаки та еле-
менти цього інституту. Важливість розгляду різних науко-
вих підходів надає підґрунтя до  їх ретельного аналізу та 
можливості виведення власної позиції з зазначеного кола 
питань.

Наприклад,  для  В.Б.  Авер’янова  державне  управлін-
ня  –  це  особливий  та  самостійний  різновид  діяльності 
держави, що  здійснює  окрема  система  спеціальних  дер-
жавних органів – органів виконавчої влади [5, с. 6].

У свою чергу, В.В. Цвєтков наголошує, що державне 
управління  –  це форма  практичної  реалізації  виконавчої 
влади [6, с. 17-37].

В.К. Колпаков  зазначає, що будучи частиною соціаль-
ного управління, державне управління зберігає його харак-
теристики. Водночас воно має численні особливості, що ві-
дображають його специфіку і дозволяють детермінувати як 
самостійний вид управління. Ці особливості дістають вияв 
у  основних  компонентах  системи  державного  управління 
(суб’єкті, об’єкті, керуючому впливі) та інтегративних влас-
тивостях, що притаманні йому як системному управлінню. 
Крім цього, В.К. Колпаковим запропоноване наступне ви-
значення державного управління: «…під державним управ-
лінням треба розуміти специфічну діяльність держави, що 
дістає  вияв  у  функціонуванні  її  органів,  які  безперервно, 
планомірно, владно і в рамках правових установлень впли-
вають на суспільну систему з метою її вдосконалення від-
повідно до державних інтересів».

Серед ознак державного управління вчений виокрем-
лює такі: 1) виконавчо-розпорядчий характер; 2) підзакон-
ність; 3) масштабність і універсальність; 4) ієрархічність; 
5) безпосередньо організуючий характер [7].

У той же час Ю.П. Битяк розмежовує поняття держав-
ного  управління  з  виконавчою  гілкою  влади,  а  тому  на-
голошує, що державне управління – це самостійний вид 
державної  діяльності, що має  організований,  виконавчо-
розпорядчий, підзаконний характер, особливої групи дер-
жавних органів (посадових осіб) щодо практичної реалі-
зації функцій та завдань держави в процесі повсякденного 
і  безпосереднього  керівництва  економічним,  соціально-
культурним та адміністративно–політичним будівництвом 
[8, с. 261].

З  вищенаведеною  точкою  зору  складно  погодитися, 
адже  процес,  який  охоплює  державне  управління,  від-
бувається через  систему органів  виконавчої  гілки влади. 
Обґрунтовуючи цю думку, наведемо позицію В.Г. Атаман-
чука, який вважає, що основу – «стрижень» організацій-
ної  структури державного управління –  складають орга-
ни  виконавчої  влади. У  сукупності  вони  являють  собою 
найбільш об’ємну і складну частину державного апарату, 
зосереджують у собі практично всю управлінську інфор-
мацію  і  найважливіші  засоби  державного  примусу.  Таке 
їхнє положення об’єктивно обумовлено тим, що вони по-
кликані надавати безпосередній  керуючий вплив на  сус-
пільні процеси, свідомість, поведінку і діяльність людей.

Під терміном «державне управління» вчений пропонує 
розглядати  практичний,  організуючий  вплив  держави  на 
суспільну життєдіяльність людей з метою її впорядкуван-
ня,  збереження  або  перетворення,  який  спирається  на  її 
владну силу. Окрім цього, він пропонує розглядати систе-
му державного управління у єдності трьох складових еле-
ментів: суб’єкта управління або його окремого керуючого 
компонента  (органу  державної  влади,  посадової  особи, 
учасника управління); створюваного і реалізованого їм ке-
руючого впливу; об’єктів впливу, головним чином у вигля-

ді діяльності організацій, установ, підприємств, окремих 
громадян (у тому числі ті, що входять до складу суб’єкта 
управління) [9, с. 115, с. 169].

На відміну від позиції В.Г. Атаманчука, В.К. Колпаков 
виокремлює ще один, четвертий компонент управлінської 
системи – зворотний зв’язок (інформація для суб’єкта про 
результативність керуючого впливу та зміни в об’єкті) [7].

Проаналізувавши наукові позиції вчених, можна пере-
йти до розгляду системи управління в Національній гвар-
дії України.

Система  управління  в  Національній  гвардії  України 
так само, як і будь-який інший правоохоронний орган дер-
жави, охоплює чотири основні компоненти системи дер-
жавного  управління:  суб’єкт,  об’єкт,  керуючий  вплив  та 
зворотній зв’язок.

Зупинимося  на  розгляді  першого  елемента  системи 
державного управління – суб’єкта. 

Відповідно до ст.1 Закону України «Про Національну 
гвардію України», Національна гвардія України є військо-
вим формуванням з правоохоронними функціями, що вхо-
дить до системи Міністерства внутрішніх справ України і 
призначено для виконання завдань із захисту та охорони 
життя,  прав,  свобод  і  законних  інтересів  громадян,  сус-
пільства і держави від злочинних та інших протиправних 
посягань,  охорони  громадського  порядку,  забезпечення 
громадської безпеки тощо.

До складу Національної гвардії України входять: 1) го-
ловний орган військового управління Національної гвар-
дії України; 2) оперативно-територіальні об’єднання Наці-
ональної гвардії України; 3) з’єднання, військові частини 
і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні військові 
частини  (центри), бази, установи та  заклади, що не вхо-
дять до складу оперативно-територіальних об’єднань На-
ціональної гвардії України [10].

Рисою, яка характеризує Національну  гвардію Украї-
ни як орган, що входить до системи суб’єктів державного 
управління, – це наявність компетенції на реалізацію деле-
гованих державою повноважень. Під поняттям «компетен-
ція» (від лат. сompete – добиваюсь, відповідаю, підхожу), 
розуміється коло повноважень, наданих законом, статутом 
або іншим актом конкретному органу або посадовій особі; 
знання і досвід у певній галузі [11, с. 613]. В.Б. Авер’янов, 
наприклад,  вказує  на  те,  що  компетенція  є  головною 
складовою змісту правового статусу кожного органу, яка 
доповнюється  такими  важливими  елементами,  як  його 
завдання, функції,  характер  взаємозв’язків  з  іншими  ор-
ганами (як по «вертикалі», так і по «горизонталі»), місце 
в ієрархічній структурі органів виконавчої влади, порядок 
вирішення установчих і кадрових питань [12, с. 247].

Формами  реалізації  компетенції  уповноважених 
суб’єктів Національної гвардії України є: управлінські рі-
шення, вказівки начальника певного підрозділу, військове 
керівництво,  а  у  деяких  випадках  застосування  примусу 
з метою відвернення негативних наслідків  з боку право-
порушників.

Розглядаючи  систему  управління  у  військовому фор-
муванні  з  правоохоронними  функціями,  доцільно  розді-
лити її на два види: внутрішнє управління (управління в 
структурі цього органу) та зовнішнє управління (вплив на 
об’єктів, що знаходяться поза структурою цього органу).

Наведений поділ  системи управління  в Національній 
гвардії  України,  дозволяє  перейти  до  розгляду  другого 
компонента  державного  управління  –  об’єкта.  Як  вірно 
відзначає О.М. Бандурка, «об’єкт управління – це те, на 
що  спрямований  свідомий,  планомірний,  організований, 
систематичний вплив суб’єкта управління. Метою такого 
впливу є спрямування об’єкта по шляху певного розвитку, 
надання йому стану впорядкованості, якісного визначен-
ня, відповідності певним вимогам чи ознакам» [13, с. 11].

Внутрішня  та  зовнішня  системи  управління  в  На-
ціональній  гвардії  України  відрізняються  об’єктами,  на 
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які впливає розглядуваний суб’єкт. Такий владний вплив 
спрямований на окреслені у законах України різні за на-
прямками  сфери  діяльності,  які  перебувають  під  контр-
олем Національної  гвардії  України.  У  першому  випадку 
вплив  буде  здійснюватися  на:  підконтрольні  військові 
частини,  бази,  установи,  заклади,  військовослужбовців, 
працівників  Національної  гвардії  України,  тощо.  Відпо-
відно, у зовнішньому управлінні об’єктом буде виступати: 
суспільство в цілому, окремі громадяни, громадський по-
рядок, інші органи державної влади.

Керівний вплив виступає третім елементом державно-
го управління, за допомогою якого відбувається реалізація 
компетенції уповноважених суб’єктів Національної гвар-
дії України. 

Відповідно до ст.ст. 6, 7 Закону України «Про Націо-
нальну гвардію України», військово-політичне та адміні-
стративне  керівництво  Національною  гвардією  України 
здійснює Міністр внутрішніх справ України. Безпосеред-
нє військове керівництво здійснює командувач Національ-
ної гвардії України, який одночасно є начальником голов-
ного органу військового управління Національної гвардії 
України [10].

Указом Президента України «Про питання  головного 
органу військового управління Національної гвардії Укра-
їни» окреслено основні повноваження командувача Наці-
ональної гвардії України, серед яких: здійснення безпосе-
реднього військового керівництва Національною гвардією 
України, організація виконання покладених на неї завдань 
і  функцій;  організація  забезпечення  головним  органом 
військового управління Національної гвардії України реа-
лізації державної політики у сфері національної безпеки і 
оборони України; спрямування і контроль за здійсненням 
заходів  щодо  підготовки  Національної  гвардії  України, 
підтримання  її у постійній бойовій та мобілізаційній го-
товності, комплектування її особовим складом, прийняття 
громадян  України  на  військову  службу  до  Національної 
гвардії України, визначення потреб і ресурсів, необхідних 

для виконання покладених на Національну гвардію Укра-
їни завдань; представлення головного органу військового 
управління НГУ у відносинах з іншими органами держав-
ної  влади,  підприємствами,  установами,  організаціями, 
тощо [14].

Як  вірно  зазначає  В.К.  Колпаков,  саме  в  керуючому 
впливі  суб’єкта  на  об’єкт  і  закладена  сутність  управлін-
ської  діяльності,  смисл  і  зміст  взаємодії  її  компонентів 
(насамперед суб’єкта  і об’єкта). Для формування керую-
чих команд суб’єкт потребує інформації про те, правильно 
чи неправильно «зрозумів об’єкт його попередні команди, 
наскільки точно їх виконано чи достатній від них одержа-
но ефект. Тому суб’єкт діагностує, досліджує, вивчає стан 
об’єкта, тобто встановлює і підтримує так звані зворотні 
зв’язки [7].

Зворотним зв’язком є ніщо  інше, як контроль суб’єктів 
управління за підпорядкованими об’єктами управління. Так, 
компетенцією  щодо  контролю  наділений  головний  орган 
військового управління Національної  гвардії України, який 
уживає  заходів  з  контролю  за  діяльністю  територіальних 
управлінь Національної  гвардії  України,  з’єднань,  військо-
вих частин, вищих навчальних закладів, навчальних військо-
вих частин (центрів), баз, установ та закладів Національної 
гвардії України, а командувач Національної гвардії України у 
межах своїх повноважень має право видавати накази, дирек-
тиви, розпорядження та доручення, організовувати і контр-
олювати  їх  виконання  [14].  Крім  цього,  повноваженнями 
щодо здійснення військово-політичного та адміністративно-
го  керівництва  Національною  гвардією України  наділений 
Міністр внутрішніх справ [10].

Підводячи  підсумок  вищенаведеному,  під  поняттям 
«система управління в Національній гвардії України» вар-
то розуміти сукупність владних, управлінських дій, здій-
снюваних  суб’єктами  Національної  гвардії  України,  які 
спрямовані на відповідних підпорядкованих об’єктів з ме-
тою досягнення загальної мети – ефективного військового 
будівництва та національної безпеки країни.
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ІНСТиТУТ ВиКРиВАЧІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМи ВиЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

ThE whISTLEBLOwErS IN uKrAINE: dEfINITION PrOBLEMS

Бенедик В.І.,
кандидат юридичних наук, завідувач сектору

НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування
Національної академії правових наук України

Статтю присвячено проблемам визначення поняття викривачів, їхній характеристиці як міжгалузевого інституту правової системи 
України. Проводиться аналіз підходів до розуміння сутності поняття «викривач» у контексті міжнародного та вітчизняного досвіду. Вста-
новлюється значення інституту викривачів для адміністративного права.

Ключові слова: викривач, права викривачів, правовий статус викривачів.

Статья посвящена проблемам определения понятия разоблачителей, их характеристике как межотраслевого института правовой 
системы Украины. Проводится анализ подходов к пониманию сущности понятия «разоблачитель» в контексте международного и отече-
ственного опыта. Устанавливается значение института разоблачителей для административного права.

Ключевые слова: разоблачитель, права разоблачителей, правовой статус разоблачителей.

The article deals with the problems of the definition of whistle-blowers and their characterization as an inter-branch institute of the legal sys-
tem of Ukraine. Different approaches to understanding the essence of the «whistleblower» concept are analyzed in the context of international 
and domestic experience. The importance of whistleblowers for Administrative Law is defined.

Key words: whistleblower, whistleblower rights, legal status of the whistleblower.

1 Концепція, згідно з якої особу, яка сприяє у справі з боку обвинувачення, може 
бути винагороджено частиною стягнення, накладеного на винну сторону.
2 Ці  справи  були  пов’язані  не  лише  з  корупцією. Наприклад:  справа  «Дослі-
дження сифілісу Таскігі» щодо експериментів над населенням; справа Франка 
Серпіко про корупцію у поліції Нью-Йорка; загальновідомий Вотергейтський 
скандал; справа Карен Сілквуд щодо порушень на атомній електростанції кор-
порації Kerr-McGee та інші.
3 Перший міжнародно-правовий документ проти корупції.

Постановка проблеми. Проблема засилля корупції в 
різноманітних її проявах гостро постає не лише в Україні, 
але й у всьому світі. Запобігання та протидія цьому яви-
щу на  різних  рівнях  –  складний,  тривалий,  але  необхід-
ний процес, який не може бути ефективним без долучення 
до  нього  кожної  особи  в  суспільстві,  без  формування  у 
свідомості  людей  категорично негативного  ставлення до 
корупції. Тому особливого значення набуває новий для ві-
тчизняного права інститут викривачів – осіб, що надають 
допомогу в запобіганні і протидії корупції, як запобіжник 
виникнення та поширення корупції у суспільстві.

Розробленість проблеми.  Дослідженням  проблеми 
визначення поняття викривачів,  їхнього правового стату-
су, захисту їхніх прав у своїх працях торкалися такі вчені, 
як А. Бобіта, М. Буроменський, В. Гвоздецький, Д. Забро-
да, Н. Кушакова-Костицька, О. Нестеренко, О. Сердюк та 
ін.  Проте  низка  питань щодо  сутності  категорії  «викри-
вач», її співвідношення із суміжними поняттями, місця та 
ролі у вітчизняному праві не знайшли свого висвітлення.

Метою статті є аналіз підходів до розуміння сутності, 
визначення поняття та ролі викривачів як міжгалузевого 
інституту в системі вітчизняного права.

Виклад основного матеріалу.  Першою  країною,  яка 
усвідомила важливість ролі викривачів у боротьбі з коруп-
цією та ухвалила закон про їхній захист, стали Сполучені 
Штати Америки. Одним  із  перших  законів,  які  захищали 
заявників  про  корупцію,  був  прийнятий  ще  у  1863  році 
(United States False Claims Act) [1] під час Громадянської Ві-
йни. Він реалізовував юридичну концепцію qui tam1 і заохо-
чував громадян робити заяви про корупцію, гарантуючи їм 
відсоток від суми, отриманої державою завдяки розкриттю 
відповідної справи. Закон також захищав осіб від неспра-
ведливих звільнень через їх заяви про факт корупції.

Поняття  «викривач»  в  українській  мові  є  фактично 
аналогом  англійського  терміну  «whistleblower»  (дослів-
но – «той, що дмухає у  свисток»). За  ініціативи  громад-

ського активіста Ральфа Нейдера, цей термін став широко 
застосовуватися  з  початку  1970-х  років  [2].  Нейдер  за-
мінив  ним  слова  «донощик»  («snitch»)  та  «інформатор» 
(«informer»), які мають, як і в українській мові, негативне 
смислове забарвлення. Низка гучних викриттів, які мали 
місце в США наприкінці 60-х, у 70-х роках ХХ сторіччя2, 
спричинивши  сильний  резонанс  у  суспільстві,  змусили 
конгрес закріпити правові гарантії для викривачів.

Сьогодні захист осіб, які надають допомогу в запобі-
ганні та протидії корупції, є одним із основних елементів 
антикорупційної політики і успішно реалізовується у бага-
тьох державах. Важливість цього інституту для боротьби 
із  корупційними  проявами  підтверджується  також  між-
народним  правом.  Насамперед,  таке  правило  закріплене 
у Конвенції Організації Об’єднаних Націй  проти  коруп-
ції3  [3]  як  базовому  і  головному  міжнародно-правовому 
акті  у  сфері  антикорупційної  діяльності,  а  саме  статтею 
33  передбачено,  що  кожна  держава-учасниця  розглядає 
можливість  включення  до  своєї  внутрішньої  правової 
системи належних заходів для забезпечення захисту будь-
яких осіб, які добросовісно і на обґрунтованих підставах 
повідомляють компетентним органам про будь-які факти, 
пов’язані зі злочинами, передбаченими цією Конвенцією, 
від будь-якого несправедливого поводження.

Також  положення  щодо  необхідності  захисту  таких 
осіб  міститься  у  статті  22  Кримінальної  конвенції  Ради 
Європи про боротьбу з корупцією [4], згідно з якою кожна 
Сторона вживатиме таких заходів, які можуть бути необ-
хідними  для  забезпечення  ефективного  й  належного  за-
хисту осіб, які повідомляють про передбачені Конвенцією 
корупційні злочини, або в інший спосіб співробітничає із 
органами слідства та кримінального переслідування, а та-
кож свідків, які дають показання щодо цих злочинів.

Подібна вимога передбачена статтею 9 Цивільної кон-
венції Ради Європи про боротьбу з корупцією [5], відпо-
відно до якої кожна Сторона передбачає у своєму внутріш-
ньому  законодавстві  належний  захист  проти  будь-якої 
необґрунтованої санкції щодо працівників, які мають до-
статні підстави підозрювати корупцію та які добросовісно 
доповідають про свої підозри відповідальним особам або 
компетентним органам.

Варто зазначити, що у зв’язку з набранням для України 
чинності Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу 
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4 Згідно із Законом України від 14 травня 2013 р. № 224-VII
5 Втім, він складається лише з однієї статті, що суперечить законодавчій техніці.

з  корупцією  з  1  січня  2006  року  Україна  стала  сороко-
вим членом Групи держав проти корупції (Group of States 
Against  Corruption,  GRECO)  [6,  c.  269],  яка  спрямовує 
свою діяльність на вдосконалення компетентності її чле-
нів в боротьбі з корупцією для вжиття заходів через дина-
мічний процес спільного оцінювання методів проведення 
та однакового впливу згідно з їхніми зобов’язаннями у цій 
сфері (ст.1 Статуту GRECO) [7].

Робота Групи дозволяє визначати недоліки антикоруп-
ційної  політики  та  стимулювати  розвиток  законодавчих, 
адміністративних і виконавчих систем держав за допомо-
гою спеціальної процедури оцінювання, що охоплює со-
бою декілька  етапів.  Так, щодо України  29 жовтня  2007 
року GRECO оприлюднила Оціночний звіт, який базував-
ся на Спільних 1-му та 2-му раундах оцінювання України 
та містив 25 рекомендацій для неї. З того моменту, в меж-
ах встановленої процедури оцінювання, GRECO прийняла 
Звіт щодо виконання рекомендацій, а також чотири Додат-
кові звіти до нього на основі наданої Україною інформації 
у так званих Ситуативних Звітах та під час обговорень на 
пленарних засіданнях GRECO [8, c. 2].

Зокрема, щодо Рекомендації XXI, яка стосувалася необ-
хідності ухвалення Україною чітких правил для усіх дер-
жавних посадових осіб щодо інформування про підозри у 
вчиненні корупційних діянь та запровадження захисту від 
негативних наслідків для осіб, які добросовісно  інформу-
ють  про  такі  випадки  (викривачів), GRECO  констатувала 
частковість її виконання, вказавши одночасно на позитив-
ність загального доробку держави у вказаній сфері [8, c. 13].

Також,  поміж  інших,  платформою  співробітництва  у 
сфері запобігання та протидії корупції є Організація еко-
номічного  та  соціального  розвитку  (ОЕСР)  і,  зокрема,  її 
Антикорупційна мережа для Східної Європи та Централь-
ної Азії. В рамках роботи ОЕСР у 2003 році представни-
ки  урядових  делегацій  Вірменії,  Азербайджану,  Грузії, 
Російської Федерації, Таджикистану та України схвалили 
Стамбульський план дій по боротьбі з корупцією Антико-
рупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії 
ОЕСР. Головними принципами Стамбульського плану дій 
є розвиток ефективної і прозорої системи державної служ-
би, посилення боротьби з хабарництвом та забезпечення 
чесності в бізнесі, підтримка активної участі громадськос-
ті у реформах [9]. 

Визначальною  для  України  щодо  зазначеної  пробле-
матики  є  її  участь  у  програмі  «Східне партнерство»,  за-
початкованій у  2009 році  з метою створення необхідних 
умов для прискорення процесу політичного об’єднання і 
подальшої економічної  інтеграції між Європейським Со-
юзом  і  зацікавленими  країнами-партнерами  за  рахунок 
надання підтримки політичним та соціально-економічним 
реформам  у  країнах-партнерах,  сприяючи  їхньому  збли-
женню з Європейським Союзом [10].

Робота  в  межах  Східного  партнерства  реалізується 
за чотирма тематичними платформи, які визначають цілі 
та  завдання  партнерів  у  відповідних  сферах  політики,  а 
також  призначені  для  відкритого  обговорення  й  аналізу 
отриманих результатів. Так, перша тематична платформа 
«Демократія, належне врядування та стабільність» покли-
кана  сприяти  демократичним  та  економічним  реформам 
у  країнах-партнерах.  Її метою є  розвиток  стабільних де-
мократичних інститутів (включаючи стандарти виборчого 
процесу, законодавство щодо ЗМІ, антикорупційні заходи) 
та  ефективних  державних  структур,  активне  залучення 
громадських організацій у цей процес; забезпечення ста-
більності суверенітету та територіальної цілісності країн-
партнерів шляхом  багатосторонніх  заходів,  спрямованих 
на зміцнення довіри та створення систем своєчасного по-
передження [11].

Якісно новий рівень співробітництва між Україною та 
Європейським  Союзом  був  позначений  підписанням  27 
червня 2014 року Угоди про асоціацію, Розділ  I  якої  ви-
значає систему загальних принципів, серед них, зокрема, 
верховенство права, належне врядування,  боротьба  з  ко-
рупцією, боротьба з різними формами транснаціональної 
організованої злочинності й тероризмом, сприяння стало-
му  розвитку  і  ефективній  багатосторонності  визнаються 
головними для посилення відносин між сторонами Угоди 
(ст. 3) [12].

Окрема увага проблемам корупції присвячена в Розді-
лі III Угоди «Юстиція, свобода та безпека». Так, Сторони 
надаючи  особливого  значення  утвердженню  верховен-
ства  права  та  укріпленню  інституцій  усіх  рівнів  у  сфері 
управління загалом та правоохоронних і судових органів 
зокрема,  спрямовують  співробітництво  на  «зміцнення 
судової влади, підвищення її ефективності, гарантування 
її незалежності та неупередженості та боротьбу з коруп-
цією»  (ст.14);  а  також  вирішення  проблем,  пов’язаних  з 
«корупцією як у приватному, так  і державному секторі», 
одночасно  підтверджуючи  свою  відданість  ефективному 
виконанню Конвенції ООН проти  корупції  2003  року  та 
інших відповідних міжнародних документів (п. d ч. 2, ч. 4 
ст. 22) [12]. Варто зазначити, що успішна реалізація Укра-
їною цього блоку завдань дозволить, серед іншого, значно 
покращити спроможність реалізувати Угоду в цілому (на-
приклад,  завдяки  досягненню  більшої  ефективності  ді-
яльності органів виконавчої влади  і надійні  захищеності 
положень Угоди судами) [13, c. 18].

В  Україні  початок  забезпечення  прав  викривачів  по-
значився прийняттям Закону «Про доступ до публічної ін-
формації» [14], який у статті 11 передбачив захист особи, 
що оприлюднює інформацію. Норма статті спрямована на 
захист  добросовісних  посадовців,  які  розголосили  сус-
пільно важливу інформацію, але при цьому порушили свій 
обов’язок лояльності до роботодавця та обов’язок збере-
ження  у  таємниці  довіреної  їм  інформації.  За  загальним 
правилом, порушення такого обов’язку веде до притягнен-
ня до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної 
відповідальності. Однак якщо посадова чи службова осо-
ба добросовісно діяла в інтересах суспільства, то вона по-
винна  бути  захищена  від  відповідальності  та  покарання 
[15, c. 188].

Наступним  важливим  кроком  стали  Засади  держав-
ної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2014–2017 роки [16], які визначили необхід-
ність втілення в життя інституту доброчесних викривачів 
фактів корупції та їх захисту від переслідування, а також 
встановлення  обов’язку  публічних  службовців  повідо-
мляти про підозру в корупції (абз. 7 п. 1 розділу 3). Задля 
реалізації  цих  цілей  передбачалося  ухвалити  закон  про 
захист осіб, які доброчесно повідомляють про корупцій-
ні правопорушення (викривачів), встановивши обов’язок 
повідомлення та захист викривачів, створення внутрішніх 
і зовнішніх каналів подання інформації, системи захисту 
викривачів від утисків та переслідування, а також заходи 
стимулювання повідомлень про корупцію, покладення на 
спеціально  уповноважений  орган  функцій  з  проведення 
моніторингу та аналізу практики застосування  закону та 
вжиття заходів щодо його належного застосування, запро-
вадження  санкцій  за  приховування  фактів  корупційних 
правопорушень;  а  також  організувати  широку  загально-
національну інформаційну кампанію з роз’яснення поло-
жень закону.

Відповідно, на виконання поставлених Антикорупцій-
ною стратегією завдань Закон України від 7 квітня 2011 р.  
№ 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»4 
було  доповнено  новою  статтею  20,  норми  якої  були  по-
кликані  врегулювати  питання  державного  захисту  осіб, 
що надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, а 
згодом, на зміну першому, прийнято Закон України «Про 
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запобігання  корупції»,  у  якому  захисту  викривачів  було 
присвячено Розділ VIII5.

Яке ж легальне визначення поняття «викривач» надає 
законодавець? Особою, яка надає допомогу в запобіганні 
і  протидії  корупції  (викривачем),  відповідно  до  частини 
1  ст.  53  Закону України  «Про  запобігання  корупції»  ви-
знається «особа, яка за наявності обґрунтованого переко-
нання, що інформація є достовірною, повідомляє про по-
рушення вимог цього Закону іншою особою» [17]. Варто 
звернути увагу, що таке визначення істотно відрізняється 
від визначення у редакції Закону України «Про засади за-
побігання  і  протидії  корупції»,  який  встановлював,  що 
викривачем  є  «особа,  яка  добросовісно  (за  відсутності 
корисливих мотивів, мотивів неприязних стосунків, пом-
сти, інших особистих мотивів) повідомляє про порушення 
вимог цього Закону іншою особою» (ч. 1 ст. 20) [18]. Як 
бачимо, у новому законі була вилучена вимога щодо від-
сутності у викривача корисливих мотивів, мотивів непри-
язних стосунків, помсти, інших особистих мотивів. Проте, 
на нашу думку, таке рішення законодавця викликає сумні-
ви. Як слушно зауважує у своїй роботі А. Бобіта, поняття 
викривача варто було б сформулювати, поєднавши ці два 
визначення, оскільки кожне з них містить істотні ознаки, 
різні сторони цього поняття [19, c. 119].

Ставлячи на меті визначити поняття «викривач», вва-
жаємо за необхідне звернути увагу на відповідну міжна-
родну практику і досвід, а саме якості основи для визна-
чення поняття слід враховувати зміст, закладений у статті 
33 Конвенції ООН проти корупції (далі – Конвенція) [3], 
яка прямо наголошує на добросовісності та обґрунтова-
ності  повідомлень про  корупцію. Така  добросовісність, 
у  широкому  розумінні,  має  місце,  коли  розголошення 
було  спрямовано  саме  на  досягнення  суспільно  важли-
вої мети – припинення чи запобігання правопорушенню, 
відвернення  шкоди  здоров’ю  чи  безпеці  громадян,  до-
вкіллю, притягнення винуватих осіб до відповідальності 
тощо.  Добросовісність  («добрі  наміри»)  відсутня,  коли 
мотивом  розголошення  є  досягнення  особистих  цілей 
[15, c. 194].

Крім  того,  варто  зауважити, що в  сенсі  ст.  33  викри-
вачі (заявники) повідомляють про факти, пов’язані зі зло-
чинами, визнаними як такими Конвенцією. Дані злочини 
перераховані  у  Главі  III  Конвенції,  серед  яких:  підкуп 
національних державних посадових осіб  (ст.  15);  підкуп 
іноземних  державних  посадових  осіб  і  посадових  осіб 
міжурядових  організацій  (ст  16);  розкрадання,  неправо-
мірне  привласнення  або  інше  нецільове  використання 
майна державною посадовою особою (ст. 17); зловживан-
ня впливом (ст. 18); зловживання службовим становищем  
(ст.  19);  незаконне  збагачення  (ст.  20);  підкуп  у  приват-
ному  секторі  (ст.  21);  розкрадання  майна  в  приватному 
секторі (ст. 22); підмивання доходів, здобутих злочинним 
шляхом  (ст.  23);  приховування  (ст.  24);  перешкоджання 
здійсненню правосуддя (ст. 25).

Отже,  в  рамках  Конвенції  ООН  проти  корупції  діє 
принцип криміналізації діянь корупційного характеру, що 
означає  встановлення  кримінальної  відповідальності  у 
вигляді покарання за їх вчинення. У вітчизняному законо-
давстві, так чи  інакше, перераховані діяння визначені як 
злочини в Кримінальному кодексі України [20]. Таким чи-
ном, зміст поняття «викривач» у контексті норм Конвенції 
значно  звужується,  обмежуючись  тільки  тими  особами, 
що повідомляють про корупційні діяння, за які передбача-
ється виключно кримінальна відповідальність.

На  сьогоднішній  день  у  вітчизняному  антикорупцій-
ному  законодавстві фактично  існує два  суміжних понят-
тя – «корупційне правопорушення» та «правопорушення, 
пов’язане з корупцією». Корупційне правопорушення – це 
«діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, за-
значеною у частині першій  статті  3 цього Закону,  за  яке 
законом встановлено кримінальну,  дисциплінарну  та/або 
цивільно-правову відповідальність» (абз. 4 ч. 1 ст. 1) [17]. 
У свою чергу, правопорушення, пов’язане з корупцією, – 
це  «діяння,  що  не  містить  ознак  корупції,  але  порушує 
встановлені цим Законом вимоги,  заборони  та  обмежен-
ня, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 
3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, 
адміністративну,  дисциплінарну  та/або  цивільно-право-
ву відповідальність» (абз. 9 ч. 1 ст. 1) [17]. Таким чином, 
національне законодавство у сфері протидії корупції роз-
ширює сферу потенційних заявників-викривачів, виводя-
чи тим самим поняття «викривач» за межі кримінального 
права та процесу, поширюючи його на відносини, врегу-
льовані нормами адміністративного права.

Виходячи  з  аналізу  положень  Конвенції  та  Закону 
України «Про запобігання корупції», можна дійти висно-
вку, що викривачем може бути будь-яка особа. Тобто об-
межень, як, наприклад, у ст. 11 Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації» щодо суб’єкта – посадової 
чи службової особи – немає.

Також однією із найважливіших, на нашу думку, ознак 
викривачів  є  наявність  обґрунтованого  переконання,  що 
інформація  є  достовірною. Тобто  особа повинна повідо-
мляти  інформацію,  яка  базується  не  на  припущеннях,  а 
на фактах,  які  знаходять  своє  підтвердження,  наприклад 
у  різного  роду  документах. Проте,  якщо  інформація  ви-
явиться недостовірною, особа повинна буде довести, що 
на момент поширення у неї не було підстав сумніватися 
у достовірності поширених нею відомостей [15, c. 198].

Висновок. Отже, виходячи із вищевикладеного, логіч-
ним було б сформулювати поняття «викривач» таким чи-
ном: «викривач – особа, яка за наявності обґрунтованого 
переконання, що інформація є достовірною, добросовісно 
(за  відсутності  корисливих мотивів, мотивів  неприязних 
стосунків, помсти, інших особистих мотивів) повідомляє 
спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії коруп-
ції про вчинення іншою особою корупційного правопору-
шення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією».
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У статті висвітлено теоретичні питання суб’єктів фінансового права і фінансово інвестиційних правовідносин. З’ясовано, що у фінан-
сово-інвестиційних відносинах як первинний суб’єкт цих відносин держава наділена спеціальної юрисдикцією. Зроблено висновок про 
те, що розумне балансування між дотриманням власних фінансово-правових традицій та рецепцією міжнародних дасть Україні шанс 
стати фінансово-інвестиційним центром Східної Європи, заповнити прогалини нормативного регулювання фінансово-інвестиційної сфе-
ри, інвестувати в людину як найвищу соціальну цінність, підняти соціальну сферу, економіку і моральний дух суспільства з метою його 
подальшого процвітання.

Ключові слова: публічні фінанси, фінансове право, фінансові правовідносини, інвестиційна діяльність, інвестиційні відносини, дер-
жавне фінансове регулювання.

В статье освещены теоретические вопросы субъектов финансового права и финансово-инвестиционных правоотношений. Вы-
яснено, что в финансово-инвестиционных отношениях как первичный субъект этих отношений государство обладает специальной 
юрисдикцией. Сделан вывод о том, что разумное балансирование между соблюдением собственных финансово-правовых традиций 
и международных рецепцией даст Украине шанс стать финансово-инвестиционным центром Восточной Европы, восполнить пробелы 
нормативного регулирования финансово-инвестиционной сферы, инвестировать в человека как высшую социальную ценность, поднять 
социальную сферу, экономику и моральный дух общества с целью его дальнейшего процветания.

Ключевые слова: публичные финансы, финансовое право, финансовые правоотношения, инвестиционная деятельность, инвести-
ционные отношения, государственное финансовое регулирование.

When covering the subjects of theoretical issues of financial law and financial and investment relations. It was found that in the financial 
and investment relations as the primary subject of this relationship the state has special jurisdiction. It is concluded that a reasonable balance 
between compliance with their own financial and legal traditions and international reception will give Ukraine a chance to become the financial 
and investment center in Eastern Europe, to fill the gaps of normative regulation of financial and investment sector, to invest in the human being 
as the highest social value, to raise the social sphere, the economy and the morale of the society with a view to future prosperity.

Key words: public finance, finance, financial, legal, investment, investor relations, public financial regulation.

Постановка проблеми. Залежно  від  обов’язковості 
участі у фінансових правовідносинах суб’єктів цих право-
відносин поділяють на обов’язкових і факультативних. До 
обов’язкових належать держава, її суб’єкти і муніципальні 
утворення, а до факультативних – юридичні і фізичні осо-
би [14, с. 12].

В. Мальцев  пропонує  поділяти  суб’єктів  фінансових 
правовідносин на три групи. До першої, на думку вченого, 
належать  держава,  територіальні  утворення. У  ці  право-
відносини держава вступає в особі вищих і місцевих ор-
ганів влади, а також через уповноважені фінансові орга-
ни, які представляють інтереси держави. До другої групи 
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суб’єктів фінансових правовідносин належать господарю-
ючі суб’єкти, тобто підприємства, організації та установи 
різноманітних  організаційно-правових  форм  власності. 
Суб’єктами  фінансових  правовідносин  третьої  групи  є 
окремі  громадяни й  особи  без  громадянства, що прожи-
вають на  території  держави. До  окремої  групи  суб’єктів 
фінансових  правовідносин  В.  Мальцев  відносить  між-
державні  і  міжурядові  організації  [5,  с.  34].  Наприклад, 
Ч.  Цирежапов  суб’єктів  фінансової  діяльності  пропонує 
класифікувати  за  рівнями:  перший  –  макрорівень,  який 
утворює держава; другий – мезорівень, що складається із 
муніципальних  суспільно-територіальних  утворень;  тре-
тій  – мікрорівень,  до  якого  входять державні  та муніци-
пальні органи влади й управління [20, с. 52-53].

Пропозиція виокремлювати державу в якості суб’єкта 
фінансової діяльності спирається на те, що вона є «осно-
вним, первинним, вічним та  ідеальним суб’єктом фінан-
сової діяльності, який збирає, розподіляє та використовує 
усі  публічні  фонди  грошових  засобів  на  території  усієї 
країни  в  цілях  розподілу  і  перерозподілу  національного 
доходу» [20, с. 53].

Стан дослідження. Питання суб’єктів фінансових пра-
вовідносин належно висвітлено у науковій літературі, зо-
крема у працях О.О. Дмитрик, С.І. Іловайського, М.П. Ку-
черявенка, О.А. Лукашева, А.С. Нестеренко, А.А. Нечай, 
В.М. Опаріна, Є.Д. Соколової та ін. Однак у вітчизняній 
юриспруденції немає спеціальних досліджень, присвяче-
них  вивченню  суб’єктів фінансово  інвестиційних право-
відносин, що зумовлює актуальність цієї статті.

Метою статті є  дослідження  суб’єктів  фінансового 
права і фінансово інвестиційних правовідносин.

Виклад основних положень. У  фінансово-інвес-
тиційних  відносинах  як  первинний  суб’єкт  цих  відно-
син  держава  наділена  спеціальної  юрисдикцією. Можна 
ствердити, що ця юрисдикція виражається в абсолютному 
суверенітеті над фінансово-інвестиційними відносинами. 
Юридично  визнаною можливістю  володіти  і  самостійно 
здійснювати визначені права, свободи і обов’язки держава 
наділена апріорі, без додаткового визнання з боку певних 
органів, посадових осіб чи суспільства. Такий стан справ 
є об’єктивним тому, що, як зазначає В. Опарін, права дер-
жави  як  керуючої  структури  суспільства  визначаються 
об’єктивними  потребами  встановлення  системи  фінан-
сового  забезпечення  виконання  державою  її  функцій.  
При цьому в  силу наявних у неї прав необхідні  державі 
кошти  вона  може  акумулювати  заробляючи  як  власник 
засобів  виробництва;  отримуючи  кошти  від  природних 
ресурсів, що  перебувають  в  її  власності;  мобілізуючи  їх 
шляхом перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб 
[7, с. 11-12].

В  інвестиційній  сфері  держава  в  особі  її  органів  ви-
ступає стратегічним фінансовим менеджером, який у ході 
управління інвестиціями здійснює фінансову оцінку про-
ектів  вкладення  капіталу,  відбір  критеріїв  прийняття  ін-
вестиційних рішень, визначення джерел фінансування та 
вибір оптимального варіанту вкладення капіталу [3, с. 5].

З  іншого боку, у літературі висловлюється думка, що 
коли визнати публічну дієздатність держави в цілому, тоді 
виникає  множинність  суб’єкта  державного  управління  – 
це одночасно і держава, і органи держави, і посадові осо-
би...  в  той час коли держава  з  точки  зору національного 
права  «була  і  залишається  лише  інтелектуальною  кон-
струкцією,  результатом  загальнонаукового  пізнання  сус-
пільних явищ... а на рівні приватно-науковому і спеціаль-
ною людською свідомістю сприймаються або сукупність 
державних  органів,  або  конкретний  державний  орган»  
[4, с. 101, 103].

Насправді  держава  запроваджує  ідеологію  інвести-
ційної  діяльності,  її  динаміку  і  пріоритети:  у  що  варто 
вкладати  у  довгостроковому  і  короткостроковому  періо-
дах, куди мають спрямовуватись фінанси: в економіку чи 

соціальну сферу, промисловість чи інфраструктуру та ви-
рішує багато інших принципових у фінансуванні інвести-
цій питань. У цьому сенсі фінансова діяльність держави 
як суб’єкта інвестиційних відносин є засадничою, визна-
чальною, спрямовуючою. Проте держава не є безпосеред-
нім  учасником  фінансово-інвестиційних  правовідносин. 
В особі  держави,  як  зазначалося,  ці функції  здійснюють 
уповноважені нею органи. Тому наукову дискусію з при-
воду можливості  визнання державу суб’єктом публічних 
фінансових  відносин  варто  вирішити  таким  чином:  дер-
жава  є  суб’єктом фінансового  права,  адже  лише  на  дер-
жавному  рівні  вирішуються  принципові  питання  фінан-
сово-інвестиційної  діяльності,  політики,  правової  бази. 
Водночас участі  в фінансових правовідносинах,  зокрема 
й в інвестиційній сфері, держава як абстрактне утворення 
і поняття безпосередньо брати не може. Тому учасниками 
фінансових відносин від імені держави як суспільно-влад-
ного інституту є органи державної влади.

Фінансовими  повноваженнями  наділені  органи  усіх 
трьох  гілок  влади:  як  законодавчої,  так  і  виконавчої  та 
судової. Ці три гілки влади відповідають трьом правовим 
формам  реалізації  функцій  держави:  правотворчій,  пра-
вовиконавчій та правоохоронній. Правотворча діяльність 
передбачає  підготовку  та  видання  нормативно-правових 
актів;  від  правовиконавчої  залежить  реалізація  законів 
та  інших нормативних актів, яка покладається на органи 
управління, що очолюються урядом країни. Правоохорон-
на  діяльність  передбачає  заходи  з  попередження  право-
порушень, вирішення юридичних справ, притягнення до 
юридичної відповідальності [15, с. 65].

У  процесі  реалізації  функцій  держави  в  фінансово-
інвестиційній  сфері  законодавець  проектує  і  затверджує 
фінансово-правові норми, а правовиконавча гілка  їх реа-
лізує. Прикладом фінансової правореалізації є виділення 
необхідних коштів з державного бюджету задля фінансу-
вання  інвестиційних проектів. Наприклад, Розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної  цільової  економічної  програми  роз-
витку промисловості на період до 2020 року» передбачає 
фінансування  програми  в  рамках  можливостей  держбю-
джету виходячи з фінансових ресурсів, які є у наявності 
та залученням фінансів підприємств, організацій, а також 
кредитів та інвестицій [10].

Правоохоронна  гілка  державної  влади  як  суб’єкт  фі-
нансово-правових відносин втілює практичні заходи з ви-
явлення і усунення порушень фінансового законодавства. 
Захист фінансових відносин від порушень також частко-
во забезпечує Верховна Рада України шляхом здійснення 
парламентського  контролю  за  витрачанням  фінансових 
коштів держави.

Правотворча  діяльність  суб’єктів  фінансового  права 
виражається у юридичних фактах – правомірних діях, які 
можуть полягати у внесенні законопроектів з фінансово-
інвестиційних питань, їх розробці, голосування за їх при-
йняття у різних читаннях.

В  силу  правотворчої  функції  суб’єктів  фінансового 
права  здійснюється  підготовка  і  прийняття  у  встановле-
ному порядку фінансово-правових актів. Здебільшого ця 
функція реалізується Верховною Радою України, проте не 
лише нею. Окрім народних депутатів, право законодавчої 
ініціативи  також  належить  Главі  держави,  уряду  і  цен-
тральному банку України.

Правотворчу функцію в фінансово-інвестиційній сфе-
рі,  як  зазначалося,  реалізує  представницький  орган  за-
конодавчої  влади  –  Верховна  Рада  України.  Прийняття 
законів України, у  тому числі у фінансово-інвестиційній 
сфері, є одним із основних функціональних повноважень 
Верховної Ради України.

Фінансово-правотворча  діяльність  Верховної  Ради 
України в інвестиційній сфері є визначальною. Верховна 
Рада України є єдиним в державі органом влади, який воло-
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діє повноваженнями на прийняття Основного закону дер-
жави – Конституції України. Основним Законом держави, 
у свою чергу, визначаються засади фінансової, інвестицій-
ної  політики,  повноваження  органів,  які  здійснюють фі-
нансову діяльність тощо. Верховна Рада України вносить 
за  необхідності  зміни  до  Основного  Закону,  які  можуть 
стосуватися питань фінансування  інвестицій; розглядає  і 
приймає рішення стосовно схвалення Програми діяльнос-
ті уряду, у якій зазвичай закладаються  інвестиційні про-
грами,  обумовлюються  окремі  питання  їх  фінансування. 
Затверджуючи  державний  бюджет,  парламент  порівнює 
загальну суму видатків з загальною сумою доходів, класи-
фікує видатки за статтями, визначає їх важливість для еко-
номіки та інших сфер суспільного життя і, таким чином, 
робить  достатньо  ефективним  парламентський  контроль 
за витрачанням фінансових коштів держави [2, с. 194].

Верховна Рада України реалізує фінансовий контроль 
двома  шляхами:  безпосередньо  і  через  відповідні  комі-
тети.  Безпосередній  фінансовий  контроль  здійснюється 
Верховною Радою України: у процесі розгляду проекту та 
затвердження Державного бюджету України та внесення 
змін до нього; за виконанням Державного бюджету Украї-
ни, шляхом прийняття рішення щодо звіту про його вико-
нання, а також на спеціальних парламентських слуханнях 
Кабінету Міністрів України [13, с. 46].

Верховна  Рада  України  контролює  фінансову  ді-
яльність  уряду,  в  тому  числі  й  в  інвестиційній  сфері,  за 
поданням  Президента  України  здійснює  призначення 
Прем’єр-міністра  України,  інших  членів  Кабінету  Міні-
стрів України, Голови Антимонопольного комітету Укра-
їни, звільняє їх з посад; призначає на посади та звільняє з 
посад Голову та інших членів Рахункової палати та Голову 
Національного банку України.

В літературі з фінансового права висловлена думка про 
пріоритет у сфері фінансової діяльності представницьких 
органів  перед  виконавчими  органами  державної  влади  
[18, с. 27].

Водночас  найбільша  питома  вага  повноважень  у  фі-
нансово-інвестиційній  сфері  реалізується  виконавчою 
гілкою влади, ланки котрої вживають заходів до реалізації 
фінансових законів, здійснюють правотворчі повноважен-
ня видаючи підзаконні акти, виконують бюджет тощо.

Тоді як правотворчу функцію держави в фінансово-ін-
вестиційних відносинах реалізує Верховна Рада України, 
правовиконавчу  здійснює  уряд  держави  –  Кабінет Міні-
стрів України. Тоді, коли функції законодавчої гілки вла-
ди  зведені  до  створення  і  прийняття правових норм,  які 
регулюють  фінансові  відносини  в  інвестиційній  сфері  у 
вигляді  законів, функції  виконавчої  влади  спрямовані на 
забезпечення їх виконання.

Окрім  виконавчих  повноважень,  Кабінет  Міністрів 
України  та  Міністерство  фінансів  України  здійснюють 
підзаконну правотворчість. Підзаконні нормативні акти, в 
свою чергу, утворюють складну систему джерел права, що 
видаються  різноманітними  органами  виконавчої  влади  в 
межах їх компетенції. Підзаконна правотворчість органів 
виконавчої влади як суб’єктів фінансово-інвестиційної ді-
яльності  дістає  своє  вираження у прийнятті  ними підза-
конних актів правотворчості, головними ознаками котрих 
є:  по-перше,  закріплення  у Конституції  або  в  Законі  по-
вноважень за певним органом на видачу підзаконних ак-
тів; визначення юридичної сили такого акту юридичними 
зворотами  «на  основі  і  на  виконання  закону»,  «у  відпо-
відності з законом»; по-третє, дана група актів деталізує, 
конкретизує  закон; по-четверте, підзаконні  акти прийма-
ються  у  більш  простому  порядку  порівняно  із  законом, 
що дозволяє швидше й оперативніше реагувати на зміну 
суспільних відносин [11, с. 241].

До органів виконавчої влади, які в межах своїх повно-
важень  здійснюють  управління  фінансовою  діяльністю 
держави  і  в  тому  числі  підзаконну  діяльність,  належить 

низка  державних  органів.  Органи  виконавчої  влади,  які 
здійснюють  управління  фінансово-інвестиційною  сфе-
рою,  поділяють  на  органи  управління  загальної  компе-
тенції  (Кабінет Міністрів  України,  місцеві  державні  ад-
міністрації)  і  органи  управління  спеціальної  (галузевої, 
міжгалузевої)  компетенції,  що  включають  дві  підгрупи 
(міністерства і відомства, які в тій чи іншій мірі реалізу-
ють фінансові повноваження,  за  виключенням Міністер-
ства фінансів України); органи, які було створено саме для 
реалізації фінансових повноважень  і для яких фінансова 
діяльність є головною (Міністерство фінансів, Державне 
казначейство тощо).

Міністерство  фінансів  України  належить  до  органів 
галузевої компетенції виконавчої гілки влади, спеціалізо-
вано очолюючи фінансову галузь у країні. Мінфін України 
є  спеціалізованим  органом,  який  реалізує  повноважен-
ня  виключно  у  фінансовій  сфері. Міністерство  фінансів 
України реалізує основний обсяг роботи у сфері фінансо-
вої діяльності держави, через що здійснення фінансових 
повноважень  цим  органом  виділяється  комплексним  ха-
рактером [18, с. 16].

У  навчальному  посібнику  за  редакцією  М.  Кучеря-
венка повноваження Міністерства фінансів України поді-
ляють на три групи. До першої належать повноваження, 
пов’язані із функціями щодо складання і виконання Дер-
жавного бюджету України та контролю за його виконан-
ням; до другої – повноваження щодо застосування заходів 
у  разі  порушень  встановленого  порядку  виконання Дер-
жавного  бюджету  України,  призупинення  фінансування; 
до  третьої  –  повноваження,  які  стосуються  регулювання 
співвідношення  коштів  Державного  бюджету  України  і 
місцевих бюджетів у процесі їх формування [17, с. 17].

Іншою  частиною  компетенції Мінфіну України  є  на-
дані  йому  Положенням  про  нього  юридично  оформлені 
можливості  діяти  певним  чином,  тобто  це  –  та  частина 
повноважень,  які  іменуються правами.  Зокрема,  до  прав 
Мінфіну України як суб’єкта фінансово-інвестиційної ді-
яльності, наданих йому Положенням про нього, належать 
отримання  інформації  від  позичальників щодо  кредитів, 
які  вони  отримали  під  державне  гарантування,  та  низка 
інших прав.

Фінансово-правові  засади  інвестиційної  діяльності 
держави  визначаються  і  Кабінетом  Міністрів  України. 
Елементом правового статусу Кабінету Міністрів України 
як суб’єкта фінансово-інвестиційних відносин є обов’язок 
щодо  реалізації  фінансової  та  інвестиційної  політики, 
розробка програм економічного, соціального розвитку та 
цілий ряд інших обов’язків (ст. 2 Закону України «Про Ка-
бінет Міністрів України» від 27.02.2014 р.).

Реалізуючи вагому частину виконавчих повноважень, 
Кабінет  Міністрів  України  володіє  і  правотворчими  по-
вноваженнями, які полягають у наданій Законом можли-
вості  видавати  два  види  нормативних  актів,  які  можуть 
стосуватися фінансово-інвестиційних питань:  постанов  і 
розпоряджень. У  постановах Уряду  виражаються  право-
ві форми управлінської діяльності у сфері фінансів, кре-
дитної  та  грошової  політики,  культури,  освіти,  охорони 
здоров’я тощо. Це нормативні акти загального міжвідом-
чого характеру, що встановлюють основні  засади управ-
лінської діяльності у зазначених сферах і виражають осно-
вні напрями правової політики Уряду [1, с. 42-43]. Так, на 
виконання фінансово-інвестиційних повноважень, в рам-
ках нормотворчих функцій, Кабінетом Міністрів України 
було затверджено Постанову від 2 лютого 2011 р. № 389, 
якою було затверджено Програму розвитку інвестиційної 
та  інноваційної  діяльності  в  Україні,  якою,  зокрема,  пе-
редбачено започаткування системи фінансової підтримки 
інвестиційної та інноваційної діяльності [8].

Найважливішою  функцією  Кабінету  Міністрів  Укра-
їни  в  інвестиційно-фінансовій  сфері  є  виключне  право 
уряду вносити на розгляді Верховної Ради України проект 
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Закону України про державний бюджет [9]. Виключність 
адресованого  уряду  законом  права  означає,  що  Кабінет 
Міністрів  є  єдиним  в Україні  органом,  повноважним  на 
подання  проекту  закону  про  фінансовий  план  країни  на 
поточний рік, і жоден інший орган чи посадова особа та-
кою можливістю не наділені.

Особливий  інтерес  являє  собою  реалізація  повнова-
жень у фінансовій сфері судовою гілкою влади.

На нормативному рівні фінансово-інвестиційні питання 
вирішує  єдиний  орган  конституційної  юрисдикції  –  Кон-
ституційний  суд  України.  Наприклад,  актом  конституцій-
ного  судового  органу  –  Конституційного  суду України  за 
конституційним  поданням  правління  Пенсійного  фонду 
України розтлумачено окремі положення Конституції Укра-
їни, які стосуються суспільно-важливої діяльності держави 
у той спосіб, що діяльність, зазначена в цих нормах, є «од-
нією з ознак України як соціальної держави» [12].

Правоохоронна  діяльність  як  один  з  напрямів  функ-
ціональної  спрямованості  держави  стосується  й  фінан-
сово-інвестиційних  питань.  У  рамках  цих  питань  судо-
во-правоохоронна  діяльність  держави  передбачає  заходи 
з  попередження  правопорушень,  вирішення  юридичних 
справ, притягнення до відповідальності осіб, винних у фі-
нансових порушеннях.

Саме судові органи захищають людину як найвищу со-
ціальну цінність від можливих проявів свавілля в реаліза-
ції  її прав бути соціально-значимими суб’єктом фінансо-
во-інвестиційної діяльності. На  судові органи покладена 
функція  вирішення  спорів  шляхом  встановлення  істини 
в юридичному сенсі  слова, надаючи встановленим ними 
фактами юридичного значення.

Традиційно  поряд  із  державою,  її  територіальними 
підрозділами і органами влади низка учених – дослідників 
проблем фінансового права виділяють громадян як повно-
цінних суб’єктів фінансового права [19, с. 54]. Адже гро-
мадяни  як  суб’єкти  фінансово-інвестиційної  діяльності 
можуть вступати у фінансові правовідносини в галузі дер-
жавного і банківського кредиту, державного страхування, 
з приводу оподаткування. Ведучи мову про фізичних осіб 
як суб’єктів фінансово-інвестиційних відносин, традицій-
но маються  на  увазі  не  лише  громадяни  держави,  але  й 
іноземці  і  особи  без  громадянства.  Фізичними  особами 
вважаються  люди,  волевиявлення  котрих  не  пов’язане  з 
будь-якою посадою, службовим становищем чи спеціаль-
ним  статусом.  Іноземці  й  особи  без  громадянства,  котрі 
на законних підставах перебувають на території України, 
користуються  тими  самими  правами  і  наділені  тими  ж 
обов’язками, що й громадяни України. Усі вони – фізичні 
особи, коли вступають у ті чи інші відносини під власним 
іменем, від свого імені і в своїх інтересах [16, с. 195].

Цікавим  залишається  питання  реалізації  фінансових 
повноважень  наддержавними  організаціями  і  органами, 
котрі  можуть  приймати  рішення,  якими  зобов’язувати 
державу діяти тим чи іншим чином, здійснюючи у такий 
спосіб верховну фінансову юрисдикцію над державою. У 
зв’язку з цим  існує трактування міжнародних фінансів у 
вузькому розумінні – як міжнародна централізація коштів 
і фінансових ресурсів [7, с. 183].

Цю  міжнародну  тенденцію  наука  визнає  через  ство-
рення низки наддержавних фінансових інституцій, фінан-
сових  альянсів,  єдиної  валюти  дозволяє  вести  мову  про 
наддержавну  фінансову  юрисдикцію  міжнародних  орга-
нізацій.  Прийняті  цими  організаціями  нормативні  акти 
є  загальнообов’язковими  для  країн-членів,  створюють  у 
них права та обов’язки, держава ж втрачає частину фінан-
сового верховенства на своїй території або повністю пере-
дає його організації.

Висновки. Приймаючи фінансові «правила гри» над-
державних  організацій,  Україна  може  наблизитися  до 
впорядкування власної фінансової системи, спростити за-
лучення  іноземного  інвестування,  налагодити  юридичні 
аспекти  внутрішніх  фінансово-інвестиційних  відносин. 
Усе це здатне сприяти розвитку правової системи країни, 
покращенню  її  економічної  ефективності,  встановленню 
політичної стабільності і, як наслідок, справить позитив-
ний  вплив  на  фінансово-інвестиційні  явища.  Водночас 
беззастережне  прийняття  наддержавного  регулювання 
має обернений бік.

Рецепція  міжнародних  інститутів  означає,  що  інсти-
тути міжнародного походження країна приймає і вводить, 
оминаючи  процедури  її  власного  інститутогенезу  від-
повідно  до  взятих на  себе  зобов’язань  за міжнародними 
договорами чи у  зв’язку з приєднанням до міжнародних 
угод,  протоколів.  Держава,  яка  бере  участь  в  укладенні 
міжнародного договору чи є ініціатором міжнародних ор-
ганізацій, має можливість робити свій внесок у розробку 
установчих документів. Становище держав, які приєдну-
ються  до  міжнародних  структур  з  порядками,  які  давно 
склалися,  є  більш  складним,  оскільки  вони  у  повному 
обсязі повинні приймати правила гри, у розробці котрих 
вони не приймали участі, не поділяючи їх на прийнятні і 
неприйнятні [6, с. 27, с. 487].

Розумне  балансування між  дотриманням  власних фі-
нансово-правових  традицій  та  рецепцією  міжнародних 
дасть  Україні  шанс  стати  фінансово-інвестиційним  цен-
тром Східної Європи, заповнити прогалини нормативного 
регулювання фінансово-інвестиційної сфери, інвестувати 
в людину як найвищу соціальну цінність, підняти соціаль-
ну сферу, економіку і моральний дух суспільства з метою 
його подальшого процвітання.
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ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ МЕДІАТОРА

CONCErNINg ThE LEgAL STATuS Of MEdIATOrS

Бортнікова А.Г.,
здобувач кафедри загальноправових дисциплін

Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті розглянуто проблеми визначення правового статусу медіатора в Україні проаналізовано стан наукового дослідження статусу 
медіатора у вітчизняній науці та близькому зарубіжжю, висвітлено питання можливості запровадження нової професії «медіатор».

Ключові слова: альтернативне вирішення спорів, медіація, медіатор, посередник, переговори.

В статье рассмотрены проблемы определения правового статуса медиатора в Украине, проанализировано состояние научного ис-
следования статуса медиатора в отечественной науке и ближнего зарубежья, освещен вопрос о возможности введения новой профес-
сии «медиатор».

Ключевые слова: альтернативное разрешение споров, медиация, медиатор, посредник, переговоры.

The problem for determining the legal status mediators in Ukraine are discusses in the article. State of of scientific research status of mediator 
is analyzed in domestic science and abroad. Question of the possibility introduction of a new profession of «mediator» іs illuminate.

Key words: alternative dispute resolution, mediation, mediator, negotiator, negotiations.

Актуальність теми. У зв’язку зі зростанням соціаль-
ної ролі особистості, гуманізацією і демократизацією сус-
пільства, динамізмом соціально-економічних і соціокуль-
турних процесів їхня інтеграція та глобалізація вказують 
на  важливість  формування  у  фахівців  різного  напрямку 
спеціальної  професійної  підготовки  для  побудови  кон-
структивних безконфліктних відносин. 

Актуальною у світі стає професія медіатора (посеред-
ника) – дипломованого фахівця з управління конфлікта-
ми,  спроможного  організувати  ефективну  комунікацію 
між  сторонами  конфлікту,  забезпечити  між  ними  від-
носини  співпраці  у  розв’язанні  існуючої  проблеми  та 
спільний пошук рішення, яке максимально враховувало 
б  інтереси  і  бажання  сторін.  Різноманітні  сфери  діяль-
ності медіатора лише сприяють популяризації медіації в 
світі,  під  якою розуміють  спеціальний  вид професійної 
діяльності третьої незалежної та неупередженої сторони 
в організації процесу нормалізації відносин між конфлік-
туючими сторонами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окре-
мі  аспекти  медіації  та  інших  процедур  альтернативного 
вирішення  спорів  висвітлювалися  у  працях  Ю.  Прити-
ки,  С.  Демченко,  В. Маляренко,  І.  Войтюк,  Я. Мачужак,  
В. Землянської, Р. Безпальчої, однак питання про правове 
регулювання медіації  як  окремий  предмет  дослідження  у 
вітчизняній науці не розглядалося. Серед зарубіжних уче-
них  це  питання  висвітлювали Н. Александер, Л. Фуллер, 
К.Ковач, С. Меррі, Л. Надер, С. Сілбі, К. Менкель-Мідоу, 
Г. Де Пало, П. Харлей та ін. Серед праць, присвячених до-
слідженню  правового  статусу  медіатора,  варто  виділити  
О. Демидович, Ю. Холодіонова, И. Фиіліпова, Е. Тихонова.

Мета статті полягає  у  визначенні  правового  статусу 
медіатора через аналіз законопроектів, та досвід країн, в 
яких функціонує процедура медіації.

Виклад основного матеріалу.  Альтернативне  вирі-
шення спорів – явище нове для української дійсності, яке 
має в інших державах певну історію, що налічує кілька де-
сятиліть. Виникнення цього  інституту стало результатом 
пошуку шляхів вирішення проблеми повільного розгляду 
спорів судами та міжнародним комерційним арбітражем. 
Основна  специфіка цього  явища –  орієнтованість не  так 
на доказування правоти однієї зі сторін спору, як на на до-
сягнення консенсусу шляхом переговорів, що проводяться 
в тій чи іншій формі.

Процедура  медіації  істотно  відрізняється  від  тради-
ційних способів вирішення спорів. З її допомогою сторо-
ни  конфлікту  добровільно  намагаються  знайти  ті  точки 
дотику,  які  дозволять  їм  знайти  рішення  і  врегулювати 
конфлікт.  Рішення  про  врегулювання  розбіжностей  при-
ймають самі сторони, а завдання посередника – лише до-
помогти їм знайти взаємовигідне рішення.

В останні роки в Україні питанню медіації стали при-
діляти більше уваги. Починаючи з 2007 року неодноразо-
во проводилися різноманітні круглі столи, навчальні кур-
си із залученням зарубіжних експертів з питань медіації. 
Не раз здійснювалися спроби прийняти закон про медіа-
цію, однак жоден із запропонованих законопроектів так і 
не був прийнятий. Останніми та найбільш змістовними на 
розгляд Верховної Ради України були внесені законопро-
екти № 2425а від 26.06.2013 р. за ініціативи народного де-
путата України Я.П. Федорчука та № 2480 від 27.03.2015 
за  авторства  депутатів  фракції  коаліції  (А.І.  Шкрум,  
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О.І.  Сироїд,  В.Ю.  Пташник,  Б.Ю.  Береза,  І.В.  Луценко, 
Н.В. Кацер-Бучковська, О.С. Сотник, Н.В. Агафонова).

Авторам останнього законопроекту вдалося уникнути 
багатьох пасток, у які потрапляли попередні законотворці. 
Наразі він виглядає набагато краще, ніж переважна біль-
шість його аналогів у пострадянських країнах, де процес 
медіації відверто зарегульований.

Проект  закону  визначає  поняття  «медіація»,  основні 
принципи та процес її проведення, окреслює коло випад-
ків, у яких може застосовуватися медіація. Також законо-
проект унормовує статус медіатора, описуючи коло його 
обов’язків, повноважень та сферу відповідальності. Твор-
ці документу передбачили також створення реєстру меді-
аторів, систему підтвердження їхніх кваліфікацій, а також 
механізми контролю та моніторингу їхньої діяльності.

Згідно із законопроектом 2015 року, медіатор – це осо-
ба, яка відповідає вимогам, встановленим законом та ме-
діаційним застереженням (угодою про медіацію), яка має 
статус медіатора відповідно до закону і яку сторони спору 
обрали для проведення медіації [2].

У проекті Закону України «Про медіацію» Я.П. Федор-
чука медіатор визначається як фізична особа, яка здійснює 
медіаторську діяльність на підставах та в порядку, що пе-
редбачені цим Законом [1].

Медіатор  –  незалежна фізична  особа,  яка  притягається 
сторонами для проведення медіації на професійній і непро-
фесійній основі відповідно до вимог Закону Республіки Ка-
захстан від 28 січня 2011 року № 401-IV «Про медіацію» [4].

Федеральний  закон  Росії  від  27.07.2010  №  193-ФЗ 
«Про  альтернативну  процедуру  врегулювання  спорів  за 
участю посередника (процедурі медіації)» медіатором ви-
знає незалежну фізичну особу, яка залучається сторонами 
в якості посередника у врегулюванні суперечки для спри-
яння у виробленні сторонами рішення по суті спору [3].

Медіатором, згідно із Законом Республіки Білорусь від 
12  липня  2013  р. №  58-З,  може  бути фізична  особа, що 
відповідає вимогам цього закону, яка бере участь у пере-
говорах сторін як незацікавлена особа з метою сприяння 
їм у врегулюванні спору (спорів) [5].

Отже,  порівнюючи  законопроекти,  можна  упевнено 
сказати, що український є більш завершеним напрацюван-
ням, який має повну відповідність усім директивам та ре-
комендаціям європейських інстанцій. Але всі визначення 
спрямовані на те, що третя сторона в особі медіатора має 
нейтральний, неупереджений статус у певному конфлікті і 
володіє функцією допомоги сторонам у виробленні певної 
угоди по спору. Варто зауважити, що сторони при цьому 
мають повний контроль над прийняттям рішень щодо вре-
гулювання спору та умовами щодо його розв’язання.

Новий вид діяльності призвів до появи нової спеціаль-
ності – професійного медіатора. Сьогодні в усьому світі, у 
тому числі в Україні, стали усе частіше вдаватися до допо-
моги медіаторів при вирішенні різних суперечок, причому 
статистика показує, що в 80% випадків медіатор вирішує 
спір успішно, а виконуваність рішення, винесеного по спо-
ру, у 2 рази вище, ніж в суді [6, c. 8]. У Класифікаторі про-
фесій (КП) станом на 01.03.2015 [10] такої професії, як «ме-
діатор» або посади «спеціаліст по медіації» не міститься, 
але включення медіатора до КП лише питання часу.

Законопроект № 2480 від 27.03.2015 свідчить, що ме-
діатором може бути фізична особа, яка досягла двадцяти 
п’яти років, має вищу або професійно-технічну освіту та 
пройшла професійне навчання медіації, що має включати 
90 академічних годин початкового навчання, у тому чис-
лі не менше 45 академічних годин навчання практичним 
навичкам. Додаткові вимоги щодо набуття статусу медіа-
тора за спеціалізацією можуть встановлюватися законами 
України, організаціями, що забезпечують проведення ме-
діації, об’єднаннями медіаторів [2].

За останні два роки правовий статус медіатора попо-
внився  новими  вимогами,  які  висуваються  як  до  самої 

особи медіатора, так і до його професійних якостей. Тому 
що раніше медіатором могла бути 21-річна особа, яка про-
йшла  спеціальну  підготовку  за  напрямом  «медіація»  в 
Україні або за її межами. Наявність спеціальної підготов-
ки у медіатора засвідчувалася відповідним дипломом, сер-
тифікатом, свідоцтвом або іншим документом, виданим на 
ім’я медіатора навчальним закладом або організацією, яка 
здійснила таку підготовку в Україні або за її межами [1].

Згідно із Законом про медіацію, в Росії медіатори впра-
ві здійснювати свою діяльність як на професійній, так і на 
непрофесійної основі. Непрофесійним медіатором, згідно 
із  російським  законодавством, може бути будь повноліт-
ня  дієздатна фізична  особа, що  не  має  судимості,  окрім 
осіб, що заміщають державні посади, державних і муніци-
пальних службовців  [3]. На думку багатьох спеціалістів, 
18-річна  особа  навряд  чи  зможе  виконувати функції ме-
діатора в силу відсутності життєвого досвіду [14, с. 253]. 
Для порівняння, за Закону Республіки Казахстан здійсню-
вати діяльність медіатора на непрофесійній основі можуть 
тільки особи, які досягли 40 років і перебувають у реєстрі 
непрофесійних  медіаторів.  За  Законом  Республіки  Біло-
русь, медіаторами можуть бути тільки професіонали [4].

Варто зазначити, що в абсолютно усіх вищенаведених 
країнах медіатором не може бути особа, яка:

–  визнана  судом обмежено дієздатною або недієздат-
ною;

– яка має не погашену або не зняту у встановленому 
законом порядку судимість;

– звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, з дер-
жавної  служби  або  із  служби  в  органах місцевого  само-
врядування за порушення присяги, вчинення корупційно-
го правопорушення;

– щодо якої прийняте рішення про припинення статусу 
медіатора [1; 2; 3; 4; 5].

Професійне навчання медіаторів проводиться фізични-
ми та юридичними особами, програми яких були акреди-
товані об’єднаннями медіаторів, а також/або навчальними 
закладами,  програми  яких  були  акредитовані  відповідно 
до закону. Об’єднання медіаторів, які проводять акредита-
цію навчальних програм з медіації, приймають і оприлюд-
нюють положення, в яких викладаються вимоги до таких 
програм.

Організації, що проводять навчання медіаторів, пови-
нні  забезпечувати  початкове  професійне  навчання  меді-
аторів  та  підвищення  їхньої  кваліфікації,  метою  якого  є 
проведення процедур медіації у ефективний, неупередже-
ний та компетентний спосіб щодо сторін.

Наявність професійного навчання медіатора засвідчу-
ється сертифікатом  (свідоцтвом), виданим на  ім’я медіа-
тора, який має містити інформацію про назву організації, 
яка проводила навчання; прізвища, ім’я, по батькові осіб, 
які провели навчання; назву навчальної програми та обсяг 
(кількість академічних годин) теоретичного та практично-
го навчання [2].

В Україні є досвід організації навчання і професійної 
підготовки  медіаторів:  розроблено  декілька  варіантів  як 
самостійних програм для навчання медіаторів, так і вклю-
чених до курсу навчання у межах загальної підготовки спе-
ціалістів гуманітарного профілю (Національний універси-
тет  «Києво-Могилянська  академія»  (Український  центр 
медіації (УЦМ) започаткований при Києво-Могилянській 
Бізнес Школі), Національний університет «Львівська по-
літехніка»,  Національний  університет  «Юридична  ака-
демія  імені Ярослава Мудрого» та  ін.), але ще не напра-
цьовані  загальні  стандарти  навчання,  відсутня  загальна 
система, не  співвіднесені професійні критерії,  обмежена 
кількість  вітчизняної фахової  літератури. Удосконалення 
потребує зміст професійної освіти фахівців з медіації. Та-
кож програму підготовки медіаторів можна пройти у Шко-
лі  медіації  Академії  адвокатури України,  яка  відкрилася  
31 березня 2011 р [9, c. 6].
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У роботі медіатора одним  із найважливіших аспектів 
є  дотримання  кодексу  професійної  етики.  Український 
центр медіації уже має кодекс етики медіатора. Цей кодекс 
розроблений на основі Європейського Кодексу (European 
Code of Conduct for Mediators) медіаторів. European Code 
of Conduct for Mediators – результат плідної співпраці іні-
ціативної  групи медіаторів-практиків,  які  представляють 
більш ніж 30 європейських організацій. Кодекс розробле-
ний при підтримці Європейської Комісії і затверджений на 
конференції у Брюсселі 02.06.2004 року.

Кодекс  медіатора  має  слугувати  фундаментальним 
етичним  і  професіональним путівником для осіб,  які  за-
ймаються медіацією у будь-якій сфері. Стандарти, випи-
сані у цьому Кодексі, мають:

• слугувати за путівник для поведінки медіаторів;
• слугувати джерелом інформації для сторін спору;
• підвищувати публічну довіру до медіації як ефектив-

ного засобу вирішення спорів.
Стандарти  цього  Кодексу  мають  бути  застосовані  у 

всіх видах медіації. Проте у деяких випадках на  їхнє за-
стосування можуть впливати закони або договір між сто-
ронами.

Організації,  які  надають  послуги  медіації,  можуть 
розробляти більш детальні кодекси, адаптовані до певно-
го контексту, типу пропонованих послуг або до окремих 
сфер,  таких  як  медіація  в  сімейних  відносинах,  у  сфері 
споживання, трудові спори, відновне правосуддя [13].

Крім  того,  медіація  –  це  процес,  який  контролюють 
самі  сторони.  Якщо  сторони  запідозрили  порушення 
принципів  нейтральності  та  неупередженості  або  у  них 
є причини засумніватися в професіоналізмі медіатора, то 
вони  мають  право  у  будь-який  момент  відмовитися  від 
участі у процедурі. Для медіатора це втрата довіри не тіль-
ки сторін, але і медіативної спільноти.

Як фахівець у галузі психології та конфліктології, ме-
діатор повинен відслідковувати кожне слово та інтонацію, 
з якими сторони звертаються один до одного, постійно по-
вертати всіх до теми і ретельно перевіряти усі висловлю-
вання, припускаючи в них можливі майбутні добровільні 
рішення.  У  цьому,  вважаємо,  і  є  суттєва  відмінність  від 
судової  процедури  вирішення  спору,  в  якій  для  судді  не 
так важливі емоції сторін, скільки ті факти, на які посила-
ються сторони та які вони можуть підтвердити. Усе можна 
швидко вирішити, легко витримати і не бути пов’язаними 
формальними сторонами і термінами суду.

Роль  медіатора  полягає,  з  одного  боку,  в  тому,  щоб 
стежити  за  загальними  умовами  (регламентом),  які  були 
вироблені до початку процесу медіації (правила і структу-
ра), і, з іншого боку, зробити «невисловлене» і може бути 
навіть «особисте», усвідомленими сторонами і обговорю-
ваним,  за  рахунок  своїх  старань  виявити  і  зробити  про-
зорими моделі комунікації учасників. Для того щоб діяти 
в якості медіатора, необхідно вміти приймати і визнавати 
інших людей у їх проявах, при цьому медіатор зовсім не 
зобов’язаний ні розділяти їх думки, ні схвалювати їх по-
ведінку [8, с. 7].

Сприяння пошуку нестандартних рішень – це один із 
аспектів роботи медіатора. З цією метою медіатор знахо-
дить  підхід  до  конфліктуючих  сторін,  формуючи  умови 
для  виявлення  самого  важливого  в  існуючий  суперечці, 
що сприяє переведенню спору на основі принципів до су-
перечки на основі інтересів, що можливо тільки тоді, коли 
сторони відкинуть дрібні претензії і «приватне».

Процедура медіації не є змагальним процесом, а меді-
атор не виступає арбітром, посередником між сторонами 
або представником якої-небудь сторони спору, а також не 
володіє правом приймати рішення по спору [11, с. 8].

Медіатори не є суддями або представниками якої-не-
будь  сторони  спору  і  не  володіють  правом приймати  рі-
шення  по  спору.  Вони  лише  сприяють  врегулюванню 
спору, який виник, допомагають сторонам у ході дискусії 

виявити їхні справжні інтереси і потреби, знайти рішення, 
яке задовольняє всіх учасників конфлікту [15, c. 2].

На погляд Ц.А. Шамплікашвілі, медіатор не повинен 
пропонувати  рішення. Він може  зробити це  виключно  у 
тих випадках, коли самі сторони його про це попросили, і 
більше того, він повинен постаратися цього уникати. Тому 
що запропоноване ним рішення все одно буде його рішен-
ням. І де гарантії, що це рішення буде відображати інтер-
еси  сторін?  У  цьому  одна  з  принципових  відмінностей 
медіації в  її сучасному розумінні від посередництва – як 
будь-якої форми участі третьої сторони у вирішенні спору 
[15, c. 3-4]. 

На погляд О.М.Дементьева, Е.В. Тихонової, посеред-
ник повинен уміти:  1)  оцінювати конфлікт,  розбиваючи 
його  на  окремі  проблеми  і  виявляючи  реальні  інтереси 
сторін;  2)  бути  неупередженим  організатором,  задаючи 
тон переговорів  і  допомагаючи  сторонам досягати про-
цедурних і змістовних угод; 3) бути активним слухачем, 
відокремлюючи  змістовні  моменти  конфлікту  від  емо-
цій сторін і даючи сторонам конструктивний зворотний 
зв’язок;  4)  бути  випробувачем  реалістичності  і  здій-
сненності,  висловлюваних  сторонами  ідей  з  вирішення 
спору,  допомагаючи  їм  вибудувати  розумні  і  реалістич-
ні  пропозиції,  щоб  прийняті  сторонами  кінцеві  угоди 
були надійними і довгостроковими; 5) бути генератором 
альтернативних пропозицій для вирішення спору, допо-
магаючи сторонам вийти за стереотипи звичних  і часто 
обмежених поглядів на їхню проблему; 6) бути розширю-
вачем ресурсів сторін, направляючи їх до тих, хто може 
дати їм необхідну фактичну та іншу інформацію, надати 
юридичну або економічну консультацію; 7) бути вчите-
лем у досягненні співпраці на переговорах, навчаючи зі 
сторони думати, діяти та вести переговори на принципах 
співпраці і допомагаючи їм шукати рішення, які б відпо-
відали як їхнім власним інтересам, так і інтересам іншої 
сторони; 8) уміти сприяти сторонам у доведенні угод до 
завершеності,  піклуючись  про  те,  щоб  у  кожної  сторо-
ни  збереглося повне розуміння  і  відповідальність щодо 
укладеної угоди [7, c. 62-70].

Медіатором може бути як особа, яка перебуває у спеці-
ально створеній компанії, так і особа, яка користується ав-
торитетом, повагою, довірою обох сторін. Медіатором, як 
правило, є лише фізична особа. Нейтральна третя особа не 
є ні суддею, ні арбітром і не приймає рішень. Така людина, 
що заслужила довіру обох сторін, розмовляє з кожною з 
них і в результаті отримує більше інформації про справу, 
ніж мають сторони окремо. Це дозволяє медіатору запро-
понувати шляхи вирішення проблеми, яких не бачать самі 
конфліктуючі. Зазвичай такий шлях відповідає цілям обох 
сторін, а іноді враховуються й особисті інтереси безпосе-
редніх учасників переговорного процесу. Потім медіатор 
допомагає  сторонам  дійти  згоди  й  оформити  його  доку-
ментально [12].

Висновки. Новизна і перспективність отримання про-
фесії медіатора у багатьох викликають інтерес, проте існу-
юча невизначеність  і брак  інформації про альтернативну 
процедуру врегулювання спорів не дозволяють однознач-
но визначитися  і  зробити вибір на користь навчання ме-
діації.

В Україні, на відміну від західних країн, ринок послуг 
у  сфері  медіації  перебуває  лише  у  стадії  формування, 
проте  з’являється  можливість  отримати  нову,  перспек-
тивну  професію.  Медіація  може  стати  професією  або 
незамінним доповненням до основного виду діяльності. 
Медіативне  сприйняття  навколишнього  світу  допоможе 
навчитися  конструктивно  вести  себе  у  будь-якій  ситуа-
ції  і  підвищити  інтелектуальні  переваги  у  соціальному 
просторі. У кожному разі медиативні навички та вміння 
безцінні для всіх, хто стикається у своїй практиці з вирі-
шенням конфліктів і ефективним управлінням людськи-
ми ресурсами.
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ЩОДО ОБГРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДиНи ПРи ПРиМУСОВОМУ 
ВиКОНАННІ РІШЕНь У СПРАВАх ПРО ПОРУШЕННЯ МиТНих ПРАВиЛ

ABOuT ThE CONCEPT Of huMAN rIghTS ANd frEEdOMS IN ENfOrCEMENT  
Of dECISIONS IN CASES Of CuSTOMS VIOLATIONS 
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У статті визначено правову сутність поняття «права і свободи людини». Проаналізовано існуючі у науковій літературі визначення 
прав, свобод особи, людини, громадянина. Досліджено зазначені категорії у контексті примусового виконання рішень у справах про по-
рушення митних правил.

Ключові слова: права і свободи людини, органи ДВС, державні виконавці, виконавче провадження у справах про порушення митних 
правил.

В статье определена правовая сущность понятия «права и свободы человека». Проанализированы существующие в научной ли-
тературе определения прав, свобод личности, человека, гражданина. Исследованы указанные категории в контексте принудительного 
исполнения решений по делам о нарушении таможенных правил.

Ключевые слова: права и свободы человека, органы исполнительной службы, государственные исполнители, исполнительное про-
изводство по делам о нарушении таможенных правил.

In the article the legal nature and content of human rights are determined. Existing in scientific literature determinations of human rights are 
analyzed. The institute of human rights is researched in executive prosedures of decisions of customs violations.

Key words: human rights and freedoms, executive authorities, enforcement proceedings in cases of customs violations.

Постановка проблеми. Проблема  суті  й  реалізації 
поняття «права та свободи людини» є ключовою в життє-
діяльності суспільства, яке претендує на статус демокра-
тичного, гуманного. Саме тому в сучасному світі не існує 
більш значущої і разом з тим важко втілюваної в практику 
існування людства ідеї, ніж права та свободи людини, що 
обумовлено недостатнім рівнем розвитку морально-світо-
глядних критеріїв, правової культури й освіти, економіч-
них систем та відносин.

Органи фіскальної служби відіграють далеко не остан-
ню  роль  у  забезпеченні  можливості  кожної  людини,  яка 
переміщує товари через митний кордон України, скорис-
татися  своїми  правами.  Але  останнім  часом  в  Україні 
зростає  та  прогресує  тенденція  до  неповаги  до фіскаль-

них органів.  І не тільки з боку громадян, а й державних 
службовців нерідко можна почути щире здивування, коли 
йдеться про діяльність митниці як правозахисного органу. 
Під «митницею» часто розуміють установу, яка проводить 
лише митне оформлення товарів і транспортних засобів.

Цей  стереотипний  підхід  часто  додає  труднощів  під 
час  провадження  в  адміністративних  справах  про  митні 
правопорушення та у подальшому негативно відбивається 
на добровільному виконанні прийнятих рішень.

Аналіз досліджень та публікацій. Незважаючи  на 
важливість ролі для реального виконання рішень у справах 
про порушення митних правил (далі ПМП), дослідження 
проблем забезпечення прав громадян в даному контексті 
знаходиться  на  надзвичайно  низькому  рівні  Окремі  пи-
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тання реалізації прав громадян у митних відносинах до-
сліджувалися  у  роботах  Є.В.  Додіна,  А.В. Мазура,  В.Я. 
Настюка,  Д.В.  Приймаченка,  Л.М.  Давиденка.  До  цього 
часу практично не здійснювалися дослідження стану, еле-
ментів механізму забезпечення прав громадян саме під час 
примусового виконання рішень у справах про ПМП. Ана-
ліз зазначених понять дозволить реально втілити в право-
застосовчу діяльність положення конституційних норм та 
міжнародних  (зокрема,  європейських)  стандартів  з  прав 
людини.

Метою цього дослідження є визначення сутності по-
нять права і свободи людини у контексті примусового ви-
конання рішень у справах про ПМП.

Виклад основного матеріалу дослідження. Права 
і  свободи  людини  визначають  можливості  її  нормаль-
ної  життєдіяльності,  створюють  необхідні  умови  для  її 
всебічного  розвитку,  найбільш  повного  задоволення  ін-
тересів  і  потреб.  Зворотною  стороною  прав  і  свобод  та 
невід’ємним  складовим  елементом  правового  статусу 
особи виступають юридичні обов’язки. Але самих лише 
норм, які закріплюють права і свободи особи, для повно-
цінного  використання  соціальних  благ,  опосередкованих 
ними,  недостатньо.  Риси  стабільності,  цілісності  і  непо-
рушності правового статусу особи надаються правовому 
статусу  завдяки  системі  заходів  по  його  соціально-юри-
дичному  забезпеченню.  До  головних  чинників  забезпе-
чення  реальності  правового  статусу  належать  юридичні 
гарантії  та  загальносоціальні  умови  забезпечення  прав  і 
свобод, які поряд із правовим статусом особи складають 
цілісний механізм забезпечення прав і свобод особи.

Без визнання у суспільній свідомості та практиці значу-
щості прав людини неможливо збудувати правову державу. 
Невипадково  сучасна  юридична  наука  і  практика  приді-
ляють максимальну увагу захисту прав людини на різних 
рівнях  і  за допомогою різних засобів. Саме обсяг прав та 
свобод людини визначає її соціальні можливості та блага, 
забезпечує  взаємозв’язок  із  суспільством.  Основні  права 
людини можуть визнаватися, безперечно, тільки у демокра-
тично організованому суспільстві. Причому до провідних 
характеристик такого суспільства належить не тільки домі-
нування у ньому волі більшості населення, а її визнання та 
захищеність, непорушність основних прав усіх осіб, вклю-
чаючи і тих, що становлять його меншину. Тому і правова 
держава як держава реальних прав людини може існувати 
тільки у  суспільстві,  де  існує справжня демократія,  тобто 
повновладдя більшості з дотриманням прав меншості.

Становлення та розвиток прав людини мають тривалу 
історію,  яка  супроводжується  боротьбою  доктрин  і  тра-
дицій, характерних для тієї чи іншої країни. Незважаючи 
на давність виникнення самої  ідеї прав людини, справж-
нього змісту вони набувають тільки на основі принципів 
демократії,  свободи,  справедливості,  рівності,  визнання 
самоцінності людини. На таких засадах стало можливим 
закріплення  основних  фундаментальних  прав  людини  у 
конституціях демократичних держав.

Права людини органічно вплетені в суспільні відноси-
ни, вони є нормативною формою взаємодії людей, упоряд-
кування їхніх зв’язків, координації їх вчинків та діяльнос-
ті, запобігання протиріччям, протиборствам, конфліктам. 
За своєю суттю вони нормативно формулюють ті умови й 
способи життєдіяльності людей, які об’єктивно необхідні 
для  забезпечення нормального функціонування  індивіда, 
суспільства, держави. Ставлення до прав людини у філо-
софсько-правовому контексті можна дослідити у природ-
но-правовому та позитивістському напрямах [1, с. 26].

Природно-правові  теорії  досліджують  права  людини 
як  природні,  невід’ємні,  що  можуть  випливати  із  самої 
природи людини. У цьому випадку закон лише фіксує ті 
права і свободи, які вже існують [7, с. 11].

Позитивістські  теорії  розглядають  права  людини  як 
такі, що встановлюються державою. Тобто закон сам без-

посередньо  створює  ці  права. Найважливішим  кроком  у 
розвитку прав людини були буржуазно-демократичні ре-
волюції ХVІІ–XVIII ст.ст., що висунули не тільки широкий 
набір  прав  людини,  але  і  принцип  формальної  рівності, 
що став основою універсальності прав людини та надав 
їм справді демократичного характеру. Права людини,  за-
сновані на формальній рівності, стали одним із головних 
ціннісних орієнтирів суспільного розвитку, вони вплину-
ли на характер держави, стали обмеженням її всевладдя, 
сприяли встановленню демократичної взаємодії між дер-
жавною владою й  індивідом,  звільнивши останнього від 
надмірної опіки та придушення його свободи й інтересів 
з  боку  владних  структур. Формування правової  держави 
було б неможливе без утвердження в суспільній свідомос-
ті та практиці прав людини. Однак цьому передував про-
цес тривалого й болісного пошуку способів взаємовідно-
син індивідів у державно-організованому суспільстві як з 
владою, так і між собою [14, с. 9].

Сучасний  каталог  прав  людини  зафіксований  в  між-
народно-правових документах як результат тривалого іс-
торичного  становлення  еталонів  і  стандартів,  що  стали 
нормою сучасного суспільства.

З огляду на історію нашої держави, можна сказати, що 
проблему прав людини в Україні слід тісно пов’язувати з 
проблемою прав української нації і насамперед з утворен-
ням своєї незалежної національної держави. Українці ма-
ють побудувати власну національну державу, підґрунтям 
якої  буде національна  культура,  особливе місце  в  котрій 
займає  ідея про необхідність гарантування прав  і свобод 
людині  та  народу. Наша держава  і  зараз,  спираючись на 
самобутній  національний  досвід  попередніх  століть  та 
враховуючи міжнародно-правові  стандарти в  галузі прав 
та свобод людини, крокує визначеним історією та долею 
складним, суперечливим, але самостійним шляхом до но-
вих успіхів та процвітання у третьому тисячолітті.

Права людини мають складну структуру: існують пев-
ні розходження в поняттях «права людини» і «права гро-
мадянина», «права»  і «свободи» людини, «основні  (фун-
даментальні)  та  інші  права  людини»,  «права  індивіда»  і 
«колективні права». Права людини розрізняють за часом 
виникнення («покоління прав людини»),  згідно зі сфера-
ми життєдіяльності – особисті (цивільні), політичні, еко-
номічні, соціальні й культурні права та свободи. Сучасна 
наука демонструє розмаїття підходів у систематизації прав 
і свобод людини.

Серед науковців немає  єдиної позиції щодо дефініції 
поняття прав людини. Так, І.Є. Фарбер, А. Лопатка, В.О. Ку- 
чинський дотримуються думки, що права людини – це со-
ціальні можливості індивіда мати певні блага. О.А. Лука-
шова, пом’якшуючи протистояння природно-правових та 
позитивістських поглядів на права людини, відзначає, що 
права  людини  –  це  визначені  нормативне  структуровані 
властивості  та  особливості  буття  особи,  які  виражають 
її  свободу  і  є  невід’ємними  та необхідними  способами  і 
умовами її життя, її взаємовідносин із суспільством, дер-
жавою, іншими індивідами [8, с. 11]. М.В. Вітрук форму-
лює права та свободи людини як матеріально обумовлені, 
юридично закріплені та гарантовані можливості індивіда 
володіти та користуватися конкретними соціальними бла-
гами [4, с. 19]. П.М. Рабінович стверджує, що основні пра-
ва людини – це певні можливості людини, необхідні для 
її  існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, 
які об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку 
людства  (економічним,  духовним,  соціальним)  і  мають 
бути рівними для всіх людей [13, с. 20]. А Л.С. Явич взага-
лі не розрізняв поняття «права людини» та «права грома-
дянина»,  а  давав  визначення лише останньому поняттю, 
розуміючи під правами громадянина забезпечені законом 
та  владою  можливості  користуватися  свободою  вибору 
та  дії,  участі  у  створенні  сприятливих  умов життя,  при-
власнення соціальних благ та цінностей [16, с. 64]. Права 
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людини мають природну основу і є невід’ємними для кож-
ного індивіда, вони позанаціональні та позатериторіальні, 
існують незалежно від закріплення в законодавчих актах 
держави, виступають об’єктом міжнародно-правового ре-
гулювання  і  захисту. У  разі ж  закріплення  прав  людини 
у  законодавчих  актах  конкретної  держави  вони  стають  і 
правами громадянина даної держави.

Отже, права громадянина – це сукупність прав люди-
ни, що отримала своє закріплення у нормативно-правових 
державних актах і яка складається з природних прав люди-
ни, а також прав людини, що виникали в процесі розвитку 
суспільства  й  держави.  Права  громадянина  обов’язково 
повинні закріплюватися у конституціях та інших законо-
давчих  актах,  а  держава  має  декларувати  і  забезпечити 
їхній захист.

Окрім того, залишається відкритим питання, що явля-
ють собою терміни «права» та «свободи», з яких структур-
них елементів вони складаються, яку мають класифікацію. 
Ці терміни вживаються досить часто в національному та 
міжнародному праві, їм надається значна увага як в Кон-
ституції України, так і в законодавчих актах, які, зокрема, 
регулюють митні відносини. У теорії вітчизняного права 
немає єдиного підходу до визначення цих понять.

Як правило, багатьма авторами права ототожнюються 
з свободами, при цьому інколи вживання останнього тер-
міну вважається недоцільним [15, с. 7]. Окремі дослідни-
ки підкреслюють, що юридично немає різниці, який тер-
мін вживати – права чи свободи, головне, щоб вони були 
конституційно  закріплені  [6,  9].  Розходження між  термі-
нами «права»  і «свободи» у змістовному аспекті полягає 
в тому, що «свободи» припускають невтручання держави 
в їхнє здійснення, а «права», навпаки, прямо припускають 
таке втручання у вигляді сприяння щодо їхнього здійснен-
ня. З урахуванням цих положень сучасний термін «грома-
дянські і політичні права і свободи» може трактуватися як 
права людини у сфері громадянського суспільства, на від-
міну від прав людини у сфері, пов’язаній з функціонуван-
ням держави. Свобода – це фактична і юридична можли-
вість людини чинити діяння (діяти або не діяти), робити те 
і так, що і як особа бажає та вважає за необхідне, за умови, 
що при цьому безпідставно й протиправно не обмежують-
ся  права  інших  людей  та  не  заподіюється  невиправдана 
шкода іншим людям чи суспільству взагалі.

Права громадянина являють собою комплекс юридич-
них можливостей, що  обумовлені фактом  існування  лю-
дини  в  цивілізованому  суспільстві,  одержали  юридичне 
закріплення та забезпечуються державою. В умовах пра-
вової  держави  доцільно  реалізується  принцип:  людині 
можна все, що не заборонено законом. Отже, обмеження 
свободи  визначаються  лише  законом,  а  такі  обмеження 
повинні мати місце лише для забезпечення загального до-
бробуту та захисту більш вагомих прав і свобод громадян. 
Права  громадян  дозволяють  людині  самовизначатися  у 
сфері  духовності,  творчої  діяльності,  приватного  життя, 
світогляду,  у  виборі  релігії  та  діяльності, що  приносить 
максимальне  задоволення.  Тому,  з  одного  боку,  держава 

має якомога менше обмежувати свободу, а з іншого, яко-
мога  ефективніше  сприяти реалізації  гарантованих  зако-
ном прав,  проявляючи при цьому  активність  і  толерант-
ність,  не  допускати  одержавлення  усіх  сфер  життя,  що 
нерідко відбувається там, де права людини або не визнані, 
або мають формальний характер.

Отже, у даному випадку можна цілком погодитися з дум-
кою Л.М. Давиденка, що за своєю юридичною природою та 
системою гарантій ці поняття ідентичні [5, с. 34]. Хоча все 
ж необхідно підкреслити, що термін «свободи» покликаний 
підкреслити більш широкі можливості індивідуального ви-
бору, не окреслюючи при цьому конкретно його результату 
(приклад – норми Конституції України), у той же час «пра-
во» означає  конкретні  дії  людини  (наприклад, право брати 
участь в управлінні). Крім того, розуміння поняття «свобо-
да» розглядається адміністративістами як самостійна право-
ва категорія, як один із елементів адміністративно-правового 
статусу  громадянина. При цьому  критерієм  відокремлення 
свободи від права цілком справедливо визначається характер 
дій громадянина, зокрема можливість поводитися в певних 
межах на свій розсуд [2, с. 69].

Висновки з дослідження. Підсумовуючи  викладене, 
можна зробити наступні висновки. Права і свободи люди-
ни – це не потенційні, а реальні можливості людини, які 
закріплені у Конституції та чинному законодавстві і є не-
відчужуваними, тобто такими, які індивід отримує в силу 
свого народження. Основним у їхній характеристиці є те, 
що вони повинні бути під захистом закону та обов’язково 
та  беззаперечно  забезпечуватися  державою,  зокрема  в 
особі  її  виконавчих органів, до яких, до речі, належать  і 
органи державної виконавчої та фіскальної служб.

Окрім того, будь-яка взаємодія людини та системи пу-
блічного адміністрування, включаючи і відносини з при-
мусового виконання рішень у справах про ПМП, пов’язана 
з  суб’єктивною  стороною  життя  людини,  з  наявністю  у 
неї таких особистих прав  і свобод, які є характерними у 
широкому  соціальному  значенні  цих  понять.  До  таких 
прав  належить,  наприклад,  право  на  людську  гідність. 
Зміст процедурно-процесуальних правовідносин включає 
суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів: при-
мусових виконавців та громадян-боржників. Цим правам 
і обов’язкам, на наш погляд, значною мірою притаманний 
взаємокореспондуючий характер: правам одного суб’єкта 
відповідає, як правило, обов’язок іншого.

Для  того  щоб  особа-боржник,  щодо  якого  відкрито 
виконавче  провадження  по  рішенню у  справі  про ПМП, 
відчувала себе впевнено, вона має під час здійснення ви-
конавчих процедур володіти реальними правами. Врахо-
вуючи те, що названі права та свободи реалізуються у про-
цесі взаємодії з державними виконавцями як посадовими 
особами, які наділені, згідно з чинним законодавство, від-
повідними обов’язками та відповідальністю щодо грома-
дян  –  носіїв  цих  прав  та  свобод,  то  згадана  впевненість 
напряму  залежить  від  рівня  виконання державним вико-
навцем обов’язків із забезпечення усього каталогу прав і 
свобод особи.
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У статті розглянуто проблеми електронної держави як форми реалізації інформаційної функції органів державної влади та мож-
ливість підвищення ефективності через оптимізацію нормативно-правового регулювання у контексті адаптації національного законо-
давства до вимог Європейського Союзу. Проаналізовано основні проблеми інформаційного забезпечення органів державної влади як 
напряму реалізації державного управління.

Ключові слова: електронна держава, електронний уряд, органи державної влади, інформаційне забезпечення.

В статье рассмотрены проблемы электронного государства как формы реализации информационной функции органов государ-
ственной власти и возможность повышения эффективности путем оптимизации нормативно-правового регулирования в контексте адап-
тации национального законодательства к требованиям Европейского Союза. Проанализированы основные проблемы информационного 
обеспечения органов государственной власти как направления реализации государственного управления.

Ключевые слова: электронное государство, электронное правительство, органы государственной власти, информационное  
обеспечение.

In the article the problem of e-state as a form of implementation of information functions of the state and the possibility of increasing efficiency 
through the optimization of legal regulation in the context of national legislation with European Union requirements. The basic problem of informa-
tion support of state authorities, as towards the implementation of public administration.

Key words: e-government, public authorities, information provision.

Постановка проблеми. Специфіка правових функцій 
електронної  держави обумовлена  змінами,  які  викликані 
переходом  від  традиційної  моделі  державного  управлін-
ня до нової моделі державного електронного управління. 
Цей процес показано Д. Холмсом на прикладі ЄС, де мо-
дель традиційного державного управління була адекватна 
індустріальному типу суспільству з його чіткою ієрархіч-
ною  структурою.  Однак  на  зміну  індустріальному  типу 
суспільства  приходить  постіндустріальний  тип  соціуму 
з  його  гігантськими  інформаційними  потоками. Широке 
розповсюдження  новітніх  технологій,  у  першу  чергу  ін-
формаційно-комунікаційних  технологій  (далі  –  ІКТ),  Ін-
тернету та всесвітньої мережі WWW, призвело до еконо-
мічної та культурної глобалізації яка знайшла свій вираз у 
асоціації України до ЄС. У цьому випадку специфічність 
правової функції електронної держави полягає у забезпе-
ченні  спектра  максимальних  можливостей  оптимальної 
адаптації національного законодавства до вимог ЄС.

Ступінь наукової розробки проблеми. Теоретични-
ми проблемами державного управління та питаннями ін-
формаційно-аналітичного забезпечення органів влади, ме-
ханізмів впровадження та підвищення його ефективності 
займалися  В.  Авер’янов,  Г.  Атаманчук,  В.  Бакуменко,  
В. Брижко, М. Бутко, Т. Гаман, А. Дєгтяр, М. Дітковська, 
Р.  Калюжний,  Р.  Коваль,  О.  Нестеренко,  С.  Телешун,  
В. Тертичка, В. Тронь, Ю. Уманський та ін. Основні про-
блеми щодо електронної держави можна умовно поділити 
на дві групи: загальні, притаманні реалізації інформацій-

ної функції держави у діяльності органу державної влади 
в цілому; специфічні, обумовлені особливостями функці-
онування органів виконавчої влади в умовах інформацій-
ної держави, станом і тенденціями її розвитку. Вирішення 
цих проблем має відбуватися у рамках загальної тенден-
ції демократизації всіх процесів формування та реалізації 
державної  політики  з  метою  забезпечення  її  максималь-
ної відкритості  та  залучення широкого кола вітчизняних 
і міжнародних експертів до обговорення  її  принципових 
положень та результатів реалізації.

Метою статті є аналіз реалізації інформаційної функ-
ції держави у контексті специфіки правового регулювання 
електронної держави.

Виклад основного матеріалу. Проблема  підвищення 
ролі  електронної держави життєдіяльності  сучасного сус-
пільства зараз істотно актуалізувалася в силу низки причин. 
Першою причиною є перехід від індустріального суспіль-
ства до інформаційного (постіндустріального) соціуму, що 
органічно пов’язане з динамічним розвитком і функціону-
ванням нових механізмів  і форм реалізації  прав  і  свобод. 
Електронну державу неможливо уявити без використання 
новітніх цифрових, ІКТ, які дають можливість підвищувати 
ефективність функціонування органів державної  влади та 
прийнятих ними рішень. Перед державою стоїть важлива 
проблема дієвого управління суспільством щоб домогтися 
стабільності, порядку і економічного зростання.

Друга причина полягає в тому, що ІКТ і Інтернет зна-
чно впливають на функціонування суспільства. «Інтернет 
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і комп’ютерні мережі в цілому, підкреслює М. Кастельс, 
вже  стали  становим  хребтом  всіх  сучасних  суспільств  у 
світі»  [1,  с.  6].  Діяльність  суспільства,  починаючи  з  фі-
нансової  сфери  і  електронних масмедіа  та  кінчаючи по-
літикою та соціальними рухами, концентрується навколо 
Інтернету.  Інтернет  є  ключовою  технологію  інформацій-
ної  епохи,  специфіка  якої  полягає  в  тому,  що  вона  дає 
можливість змінювати людську свідомість, надаючи зна-
чний  вплив  на  розвиток  економіки,  політики,  культури. 
Тому стає зрозумілою необхідність електронної держави 
(електронного уряду, електронного управління), в іншому 
випадку традиційна держава не може ефективно функці-
онувати  в  умовах  інформаційної  епохи  з  її  соціальними 
мережами.

Третя причина зростання значущості функціонування 
електронної держави в умовах економічної, фінансової та 
культурної глобалізації полягає у підтриманні необхідного 
компромісу інтересів різних верств суспільства. В умовах 
глобалізованої  інформаційної  епохи  з  ІКТ  й  Інтернетом 
необхідна трансформація державних інститутів, яка вима-
гає  втілення на  практиці  концепції  електронної  держави 
(e-Goverment).  Саме  електронна  держава  дозволяє  вико-
ристовувати сучасні  ІКТ, щоб державні структури могли 
задовольнити потреби суспільства на усіх рівнях, від цен-
трального до регіональних і місцевих.

Четверта причина актуалізації значущості електронної 
держави  –  це  те, що  воно  є  новою парадигмою держав-
ного  управління,  викликаною до життя  етапом розвитку 
суспільства, який обумовлений виникненням і розвитком 
ІКТ, що сприяє змінам у всіх галузях життєдіяльності сус-
пільства та людини, трансформаціям способу життя. Зрос-
тання ролі інформації і адекватних їй ІКТ робить істотний 
вплив на параметри соціальної системи  і юридичних  ін-
ститутів. У науковій літературі держава розглядається як 
розвинена  інформаційна  система,  оскільки  весь  процес 
державного управління заснований на отриманні, аналізі 
та  розповсюдженні  інформації.  У  контексті  електронно-
мережевого суспільства держава приймає форму електро-
нної держави, щоб виконувати свої внутрішні та зовнішні 
функції.

П’ята  причина  актуалізації  наукового  аналізу  значу-
щості електронної держави в інформаційну епоху полягає 
в тому, що воно дає можливості для реалізації за допомо-
гою  інформаційних механізмів  прав  і  свобод  людини  та 
громадянина; забезпечувати індивідам участь в управлін-
ні  соціальними  і  політичними  процесами  завдяки  елек-
тронній  демократії;  реалізувати  творчий  потенціал,  щоб 
сприяти  соціально-економічному  розвитку  суспільства; 
вирішувати протиріччя, що виникають у діяльності соці-
альних груп.

Незважаючи на свою новизну, такі поняття, як «елек-
тронна держава», «електронний уряд», «електронне дер-
жавне управління» є досить усталеними та використову-
ються в правовій літературі і в юридичних документах.

Розглянемо різні підходи до визначення названих і по-
дібних понять. Наприклад, І. Котова вважає, що електро-
нне  державне  управління  –  це  нова  інтерактивна  форма 
взаємовідносин державних органів між собою, а також з 
фізичними  та  юридичним  особами  в  галузі  державного 
управління [2]. З погляду Ю. Машкарова, електронне дер-
жава – це метод здійснення державної влади, заснований 
на  використанні  інформаційних  технологій  і  припускає 
організацію діяльності за допомогою інформаційних тех-
нологій органів виконавчої влади [3, с. 5-6].

Автори видання «Електронне урядування в Україні – 
ефективна влада для мешканців» під «електронним уря-
дуванням» розуміють спосіб організації державної влади 
за допомогою систем локальних інформаційних мереж та 
сегментів глобальної інформаційної мережі, яка забезпе-
чує  функціонування  певних  служб  у  режимі  реального 
часу  та  робить  максимально  простим  і  доступним що-

денне спілкування громадянина з офіційним установами 
[4, с. 8].

 У зв’язку з цим для реалізації цілей електронної дер-
жави створювалися державні та місцеві веб-сайти, що реа-
лізують право суб’єктів на доступ до інформації, що вико-
нують комунікативну функцію. Крім того, за інформацію, 
яка розміщується на подібному сайті, державні та місцеві 
органи несуть відповідальність. А. Асанова зазначає, що 
поки немає однозначного розуміння термінів «електронна 
держава» і «електронний уряд» [5]. Однак вона не дифе-
ренціює ці  поняття,  а фактично пропонує  вживати  їх  як 
синоніми.

Такий підхід  до проблеми представляється не  зовсім 
вірним, оскільки він призвів до того, що фактично тісно 
пов’язані проблеми надання електронних державних і міс-
цевих послуг і електронного уряду виявилися структурно 
в різних розділах. Однак надання електронних державних 
послуг є частиною електронного уряду.

У той же час використання терміна «електронна дер-
жава»  дозволяє  проводити  дослідження  даних  правових 
явищ більш масштабно,  залучаючи до цього процесу не 
тільки  правові,  а  й  соціальні,  політичні  і  економічні  ін-
струменти. Варто зазначити, що вчені по-різному тлума-
чать поняття електронного уряду. На думку О. Ємельянен-
ко, це сукупність державних органів виконавчої влади, які 
реалізують свої повноваження за допомогою інформацій-
них технологій. І. Котова у цьому понятті виділяє дві скла-
дові:  розвиток  системи  веб-сайтів  державних  і місцевих 
органів та розвиток інформаційної інфраструктури.

О. Ємельяненко наповнює зміст терміна «електронний 
уряд» наданням державних послуг в електронній формі та 
впровадженням  систем  управління  за  результатами.  Він 
підкреслює, що  електронний  уряд  дозволить  підвищити 
ефективність адміністративних механізмів взаємодії з на-
селенням і юридичними особами не тільки у ході надання 
державних  послуг,  але  і  дозволить  сформувати  нові  со-
ціально орієнтовані механізми обслуговування громадян. 
Крім того, електронний уряд може визначатися як засто-
сування  інформаційних  технологій  в  державному управ-
лінні, як єдина соціально відповідальна та  інформаційно 
відкрита  організація  влади,  як  особлива  система  органі-
заційно-технічних  засобів,  що  забезпечують  взаємодію 
держави  і громадян, бізнесу,  інших органів влади, як за-
стосування  нових  інформаційних  технологій  в  органах 
державної влади. На думку окремих учених, такий підхід 
визначає  електронний уряд  як  один  із методів  реформу-
вання державних структур і послуг [6].

З  цієї  точки  зору,  електронний  уряд  забезпечує  дер-
жавні структури інформаційними технологіями та дублює 
в  електронному вигляді  традиційну діяльність,  відповід-
но  тягне  за  собою  значні  додаткові  бюджетні  витрати,  а 
значить економічно не вигідно. При іншому підході, який 
існує в багатьох країнах, під електронним урядом розумі-
ють  концепцію,  спрямовану  на  показники  ефективності 
держави в цілому.

Правове  закріплення  розглядуваної  категорії  вперше 
з’явилося в Концепції розвитку електронного урядування 
в Україні  –  «електронне урядування – форма організації 
державного  управління,  яка  сприяє  підвищенню  ефек-
тивності,  відкритості  та  прозорості  діяльності  органів 
державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування  з 
використанням  інформаційно-телекомунікаційних  техно-
логій для формування нового типу держави, орієнтованої 
на задоволення потреб громадян» [7].

У Концепції визначено два основних пріоритети елек-
тронного урядування: забезпечення доступу населення до 
інформації про діяльність державних і місцевих органів і 
надання державних послуг за допомогою інформаційних 
технологій.

Англійське поняття електронного уряду перекладаєть-
ся  як «електронний уряд»  або, що частіше,  «електронна 
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держава». І якщо у кінці минулого століття дослідники не 
проводили розмежування між цими поняттями, вважаючи 
їх синонімами, то вже у даний час мають місце дуже різні 
трактування  даних  понять.  Уявляється  найбільш  доціль-
ним  підхід,  при  якому  кожному  з  цих  понять  надається 
самостійне значення.

Діяльність  електронного  уряду  реалізується  шляхом 
створення онлайнових сервісів для фізичних і юридичних 
осіб на єдиному порталі, впровадження електронного до-
кументообігу  в  структурах  виконавчої  влади,  закритою 
спеціалізованої  інформаційної  мережі  для  забезпечення 
руху інформаційних потоків усередині державних струк-
тур  (наприклад,  GovNet),  розгалуженої  інформаційно- 
телекомунікаційної  інфраструктури, систем криптографії 
та інших способів захисту інформації, електронного під-
пису, електронного ключа, смарт-карт, інших засобів санк-
ціонованого доступу до  інформації. Звідси випливає, що 
електронний уряд забезпечує більш зручний доступ гро-
мадянам до державної  інформації  та послуг, можливість 
участі в демократичних інститутах суспільства, а й підви-
щення якості цих послуг.

Упровадження  технологій  електронного  уряду  до-
зволяє  підвищити  ефективність  державного  управління 
за такими напрямами: економія фінансові ресурси за ра-
хунок  заміни  паперових  носіїв  електронними;  економія 
часу щодо доступу громадян до інформації про діяльність 
державних і місцевих органів; надання можливості насе-
ленню  брати  участь  у  прийнятті  управлінських  рішень; 
поліпшення  якості  державних  послуг;  підвищення  рівня 
інформованості населення.

Водночас, якщо розглядати використання електронних 
технологій у виборах, то розвиток інформаційних техно-
логій  дає можливість  застосовувати  їх  у момент  голосу-
вання і під час підрахунку голосів. Активне використання 
електронних  технологій  у  виборчому  процесі  дозволяє 
зробити висновок про те, що електронна держава – це спо-
сіб інтерактивного впливу на прийняті державних рішень, 
а не тільки спосіб надання соціальних послуг громадянам.

У 2001 р. Європейський Союз розробив критерії для 
«електронного уряду». Був прийнятий перелік із 20 осно-
вних державних послуг (12 – для фізичних і 8 – для юри-
дичних осіб), надання яких є обов’язковим. Для населення 
через Інтернет повинні бути доступні такі послуги: оплата 
прибуткових податків: подача декларації, отримання спо-
віщення  про  перевірку;  надання  інформації  агентствами 
зайнятості  при  пошуку  роботи;  оформлення  соціальних 
допомоги (обов’язковими є три з чотирьох нижчеперелі-
чених): посібник безробітним; посібник сім’ям, які мають 
дітей; медичні витрати; гранти для студентів; одержання 
особистих документів  (паспорта  і водійських прав); реє-
страція транспорту; подача заяви в компетентні органи на 
дозвіл  будівництва;  подача  заяви  в  поліцію  про  скоєний 
правопорушення;  пошук  інформації  в  публічних  бібліо-
теках; отримання свідоцтв про народження та реєстрацію 
шлюбу; подача документів для вступу до вузів; публікація 
оголошень про зміну адреси для фізичних осіб; запис на 
прийом та отримання  інформації про наявність послуг в 
лікувально-профілактичних установах. У свою чергу, для 
організацій  державою  повинні  надаватися  такі  послуги: 
сплата  соціальних  внесків  на  співробітників;  подача  де-
кларацій та отримання сповіщень про корпоративних по-
датках; подача заяв та отримання сповіщень про податок 
на  додану  вартість;  реєстрація  нової  юридичної  особи; 
подача  інформації  к  статистичні  служби;  подача  митної 
декларації; отримання дозволів від екологічних структур; 
здійснення закупівель для державних потреб [8].

Державні електронні послуги є невід’ємною частиною 
більш  широкого  поняття  «електронна  держава».  Країни 
перебувають  на  різних  етапах  впровадження  технологій 
електронної держави і вельми диференційовано підходять 
до визначення цього поняття.

Відповідно  до  Закону  США  «Про  електронний  дер-
жаві»  (2002  р.)  термін  «електронна  держава»  означає 
використання державою мережі Інтернет й інших інфор-
маційних технологій для того, щоб розширити доступ гро-
мадськості та державних органів до державного інформа-
ційного ресурсу і підвищити ефективність і якість роботи 
останніх.  Прикладом  якраз  може  служити  законодавче 
закріплення  в  США  державного  бюджету  як  основного 
джерела фінансування.

У даний час лише деякі держави прийняли подібні за-
кони. Крім Закону США подібні закони прийняті у Данії, 
Італії,  Греції,  Фінляндії,  Швейцарії.  Необхідно  підкрес-
лити, що основним джерелом фінансування впроваджен-
ня  технологій  електронної  держави,  як  правило,  є  сама 
держава,  хоча  можливо  участь  бізнес-структур  і  навіть 
міжнародних організацій. Водночас найбільш ефективно, 
в  умовах  адаптації  України  в  ЄС,  використовувати  про-
грамне  забезпечення,  комп’ютерну  техніку  та  мережеве 
обладнання прийняте у країнах – членах ЄС, а вирішення 
кадрового  питання  здійснювати  за  рахунок  вітчизняних 
фахівців.

Перший  етап  створення  державної  мережевої  інфра-
структури  в  Україні  було  завершено  у  2002  р.  Сьогодні 
органи державної влади мають стійко функціонуючі веб-
сайти.  Перелік  обов’язкової  інформації  для  розміщення 
органами державної влади у мережі Інтернет був затвер-
джений у 2001 р.

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ 
до публічної  інформації» у ч. 1 ст. 15 визначив зміст  ін-
формації про діяльність державних і місцевих органів, яка 
має бути розміщена в Інтернеті, що включає інформацію: 
загальну про орган; про нормотворчу діяльність; про по-
точну діяльність; статистичну про діяльність органу вла-
ди; про координаційні та дорадчі органи; про кадрове за-
безпечення;  про  роботу  із  зверненнями  різних  суб’єктів 
права;  про  державні  інформаційні  системи  підвідомчі 
органу. 

Щодо органів виконавчої влади було прийнято постано-
ву Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Пи-
тання виконання Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»  в  Секретаріаті  Кабінету  Міністрів  України, 
центральних та місцевих органах виконавчої влади».

Наступний  етап  характеризується  наданням  користу-
вачам  можливих  державних  послуг  інформаційного  ха-
рактеру. У даний час формується інфраструктура електро-
нної взаємодії державних і місцевих органів і суспільства. 
Створюється інтерактивний сервіс для журналістів і редак-
цій засобів масової інформації, що забезпечує можливості 
online акредитації журналістів на заходи, що проводяться 
у державних органах влади, що має особливе значення для 
регіональних засобів масової інформації. Портал poslugy.
gov.ua,  будучи  сучасним  каталогом  мережевих  ресурсів 
державних органів, забезпечує повноцінні пошукові і інші 
сервіси і дозволяє здійснювати моніторинг ситуації у сфе-
рі надання державних послуг в електронній формі.

Стратегія  розвитку  інформаційного  суспільства  в 
Україні визначила напрями електронної держава які охо-
плюють: електронний уряд, електронний парламент, елек-
тронне  правосуддя,  телевізійну  медицину,  дистанційну 
освіту. Це дозволяє стверджувати, що практично склалася 
інформаційна система державного управління, в якій ви-
користовуються  переважно  інформаційні  технології  для 
реалізації публічної влади [9].

Стратегія  розвитку  інформаційного  суспільства  в 
Україні  спрямована  на  забезпечення  інформаційної  про-
зорості  та  відкритості  діяльності  державних  і  місцевих 
органів,  ефективну  взаємодію  держави  та  суспільства. 
Реалізовано обов’язкове розміщення органами державної 
влади у мережі Інтернет, текстів і проектів усіх норматив-
них  актів  (включаючи  законопроекти,  які  розглядаються 
Верховною  Радою  України,  стенограми  парламентських 
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слухань, у тому числі в комітетах і комісіях, проекти по-
станов  Кабінету  Міністрів  України,  відомчі  нормативні 
акти,  результати  діяльності  експертних  груп, що працю-
ють в інтересах органів державної влади), за винятком ак-
тів, зміст яких становить державну таємницю.

Підвищення  ефективності  державного  та  місцевого 
управління неможливе без впровадження ІТК, що у свою 
чергу  дозволяє  реалізовувати  громадянам  свої  права  на 
доступ до  інформації  і  отримувати  ефективно  та  зручно 
державні  послуги.  З  одного  боку,  завдання  підвищен-
ня  ефективності  взаємодії  державних  і місцевих  органів 
вирішується  на  основі  інтенсивного  використання  ін-
формаційних  технологій,  наприклад:  розвиток  системи 
внутрішньо  організаційного  документообігу;  поступова 
відмова  від  використання  у  державних  закупівлях  про-
грамних  продуктів  із  неопублікованими  вихідними  тек-
стами  програми,  а  також  відмова  від  використання  нео-
публікованих  форматів  документів  і  протоколів  обміну 
даними; розвиток міжвідомчої системи електронного до-
кументообігу,  завдяки якій скорочуються терміни оброб-
ки різних документів державними  і місцевими органами 
за умови забезпечення сумісності стандартів  і  технічних 
протоколів  обігу  інформації;  розвиток  систем  взаємодії 
на рівні суб’єктів регіонального та місцевого самовряду-
вання,  які  забезпечують високу  якість прийнятих управ-
лінських рішень. З іншого боку, розвиток інформаційних 
технологій  і  впровадження  їх  в  адміністративні  процеси 
вимагає посилення міжвідомчої взаємодії.

Основні напрями підвищення ефективності управлін-
ня на основі впровадження інформаційних технологій – це 
спрямованість  на  сумісність  стандартів  і  технічних  про-
токолів обігу інформації, надання вільного доступу до ін-
формаційно-телекомунікаційних мереж державних  і міс-
цевих органів і бюджетних установ, реалізація галузевих 
програм інформатизації.

Закон України «Про доступ до публічної  інформації» 
служить  правовим  засобом  забезпечення  розвитку  веб-
сайтів державних органів, що є одним із головних напря-
мів реалізації технологій електронного уряду в Україні.

Основним  способом  реалізації  ідей  електронної  дер-
жави служать офіційні сайти державних і місцевих орга-

нів. Вони  повинні  бути  не  тільки  інструментом  доступу 
до інформації про їхню діяльність, а й одним із основних 
способів  надання  державних  послуг,  при  цьому  для  їх 
надання необхідно організувати  інтерактивну взаємодію.  
О. Карпенко визначає поняття «інформаційна послуга» як 
дію, спрямовану на пошук, збирання, зберігання, перероб-
ку, систематизацію, надання та поширення певного обсягу 
інформації, яка відповідає цілям і запитам, обумовленими 
замовником [10, с. 23-24].

Послуги,  які  надаються  системами  електронного 
уряду,  можуть  укладатися  в  сервісах:  інформуванні  гро-
мадськості  (опублікування  документів);  односторонній 
взаємодії  (публікація  зразків  документів),  двосторонній 
взаємодії  (відповіді на  звернення в  електронній формі)  і 
юридично значущій взаємодії. Хоча усі перераховані мож-
ливості так чи інакше забезпечують доступ до інформації, 
способи двосторонньої взаємодії обмежені і зводяться до 
особистого прийому громадян.

Висновок. Основне  завдання  впровадження  електро-
нної держави полягає у підвищенні ефективності роботи 
державних  і місцевих органів. Реалізація усіх компонен-
тів  електронної  держави дозволить  громадянам безпере-
шкодно реалізовувати право на доступ до інформації і на-
давати їм державні та місцеві інформаційні послуги. Крім 
того, технології електронної держави надають громадянам 
можливості інтерактивної участі в роботі демократичних 
інститутів, у прийнятті управлінських рішень. Електронне 
держава  як  спосіб  організації  державної  влади,  заснова-
ний на використанні інформаційних технологій, визначає 
концепцію розвитку сучасного суспільства. Роль електро-
нної  держави  у  функціонуванні  соціальної  системи  та 
проектуванні  соціальних  процесів  обумовлена  тим,  що 
вона виступає в якості одного із засобів динамічного роз-
витку суспільства інформаційної епохи, підвищення ефек-
тивності  державного  управління.  Можна  дати  уточнену 
дефініцію електронної держави з позиції юридичної науки 
як  систему  нормативно-правового  регулювання  застосу-
вання ІКТ щодо надання інформаційних і адміністратив-
них послуг у сфері державного управління, що дозволяє 
державі інтегрувати в єдине ціле соціальні і психологічні 
системи інформаційного суспільства.
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У статті на основі поглядів науковців у сфері адміністративного права та сучасного законодавства проаналізовано особливості ад-
міністративно-правового статусу публічної адміністрації у сфері судово-експертної діяльності. Наводиться авторське визначення даного 
поняття. Акцентується увага на необхідності подальшого вивчення даної тематики, адже судово-експертна діяльність в сучасній Україні 
трансформується.

Ключові слова: експерт, адміністративно-правове регулювання, судово-експертна діяльність, правовий статус, адміністративно-
правовий статус, експертиза, публічна адміністрація.

В статье на основе взглядов ученых в сфере административного права и современного законодательства проанализированы осо-
бенности административно-правового статуса публичной администрации в сфере судебно-экспертной деятельности. Автор излагает 
свое определение данного понятия. Акцентируется внимание на необходимости дальнейшего изучения данной тематики, ведь судебно-
экспертная деятельность в современной Украине трансформируется.

Ключевые слова: эксперт, административно-правовое регулирование, судебно-экспертная деятельность, правовой статус, адми-
нистративно-правовой статус, экспертиза, публичная администрация.

The article based on the views of scientists in the field of administrative law and modern legislation analyses the peculiarities of administrative 
legal status of public administration in the sphere of forensic activities.

Presents the author’s definition of this concept. Focuses on the need for further study of this subject, because it is judicial-expert activity in 
Ukraine is transformed.

Key words: expert, administrative-legal regulation of forensic activities, legal status, administrative legal status, expertise, public administration.

Актуальність теми. Судово-експертна діяльність про-
низує та переплітається з багатьма галузями права та про-
цесу, але все ж таки питання призначення експертів, пе-
рерозподіл функції та повноважень з приводу здійснення 
даного виду діяльності між певними суб’єктами публічної 
адміністрації  –  безперечно  проблематика  адміністратив-
ного права. Саме через це дана тематика є досить цікавою 
та, незважаючи на праці в  галузі кримінального, цивіль-
ного права та процесу, малодослідженою, особливо адмі-
ністративно-правовий її аспект.

Реформування  системи  адміністративно-правового 
регулювання  судово-експертної  діяльності,  що  виконує 
важливу  функцію  для  об’єктивності  й  організації  роз-
гляду кримінальних злочинів та адміністративних право-
порушень  є  важливим  завданням  для  органів  публічної 
адміністрації на сучаному етапі розвитку нашої держави. 
А це ще раз потребує розгляду питаннь, що пов’язані з ви-
окремленням  особливостей  та  поняття  адміністративно-
правового статусу публічної адміністрації у сфері судово-
експертної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі  те-
оретичні  положення,  які  стосуються  певних  особливос-
тей  адміністративно-правового  статусу  публічної  адмі-
ністрації  у  сфері  судово-експертної  діяльності,  цікавили  
В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, Е. Ф. Дем-
ського, П.В. Діхтієвського, Т.О. Коломоєць, О.В. Кузьменка, 
С.В. Пєткова, Ю.І. Римаренка, В.Д. Сущенка  та  ін. Певні 
аспекти,  які  так  чи  інакше  торкаються  особливостей  ад-
міністративно-правового  статусу  публічної  адміністрації 
у сфері судово-експертної діяльності, досліджували як ві-
тчизняні, так і зарубіжні вчені, серед яких варто зазначити 
таких: А.Б. Габриянчик, Л.М. Головченко, В.Г. Гончаренко,  

А.В. Іванов, О.С. Кофанова, О.А. Кравченко, О.В. Матвєєв-
ський, Г. Г. Мумінова-Савіна, В.М. Петровський, П.І. Репеш-
ко, О.В.  Ринкова, Е.Б. Сімакова-Єфремян, В.М. Чисніков,  
В.М. Шерстюк, О.Ю. Ярчук та ін. Проте нам би хотілося ак-
центувати, що все ж таки основну частину своєї уваги вони 
зосереджували на більш загальних чи суміжних викликах, 
безпосередньо предметом їхніх досліджень зазначена про-
блематика не була, тому є необхідність ще раз її дослідити.

Мета статті полягає в тому, щоб на основі чинного за-
конодавства та думок на цю проблематику вчених визна-
чити  особливості  та  поняття  адміністративно-правового 
статусу публічної адміністрації у сфері судово-експертної 
діяльності.

Виклад основного матеріалу. У найбільш загальному 
вигляді під статусом (від лат. stаtus – «положення, стано-
вище») розуміється правове положення (сукупність прав і 
обов’язків) фізичної чи юридичної особи [1, с. 453; 2, с. 110].  
Таке поняття статусу підтверджується Ю. Шемшученком, 
М. Зюблюком, В. Горбатенком в юридичній енциклопедії 
[3, c. 626]. Вони виділяють поняття правового статусу як 
сукупності прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб. 
У  продовження  дослідження  хотілося  б  зазначити,  що 
правовий  статус  –  це  складова  загальної  проблеми  прав 
особистості;  його  правильна  та  всебічна  регламентація 
дозволяє громадянам здійснювати свої права та захищати 
законні інтереси.

На думку Б. Лазарєва, правовий статус передбачає від-
повіді на питання: органом якого рівня є той чи інший ор-
ган, до якого виду органів він належить; яке офіційне на-
йменування органу; хто його утворює, формує особовий 
склад;  кому  він  підпорядкований,  підзвітний,  підконтр-
ольний і перед ким; хто може скасовувати, призупиняти, 
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змінювати  й  опротестовувати  його  акти;  яка  юридична 
сила актів цього органу; які джерела фінансування; чи має 
він права юридичної особи [4, с. 124].

На думку А. Сухарєва, В. Зорькіна, В. Крутських, пра-
вовий статус – це встановлене нормами права положення 
його суб’єктів, сукупність їх прав та обов’язків [5, с. 655].

У деяких працях науковців правове положення ототож-
нюється з компетенцією чи з повноваженнями [6, с. 34], 
проте ми не можемо повною мірою погодитися з цими по-
глядами, адже у нас інша думка з цього приводу – ці кате-
горії є елементами правового статусу.

Крізь  призму  думок  про  адміністративно-правовий 
статус  суб’єктів  публічної  адміністрації  у  сфері  судово-
експертної діяльності зараз варто згадати думку М. Алек-
сійчука, що в науковій літературі не існує єдиного визна-
чення компетенції державних органів [7, с. 10].

Провідний  учений  у  галузі  адміністративного  права 
В.Б.  Авер’янов  виділяє  «найстабільніші  характеристи-
ки правового статусу  (вид керуючого суб’єкта, його під-
леглість,  генеральні  цілі,  базові  повноваження  тощо)  та 
гнучкіші компоненти статусу (окремі завдання, конкретні 
права та обов’язки, зв’язки з  іншими структурними оди-
ницями тощо)» [8, с. 105].

У Законі України «Про судову експертизу» зазначено, 
що  виключно державними  спеціалізованими установами 
здійснюється  судово-експертна  діяльність,  пов’язана  з 
проведенням  криміналістичних,  судово-медичних  і  су-
дово-психіатричних  експертиз  [9]. До  таких  установ  на-
лежать:  науково-дослідні  установи  судових  експертиз 
Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи 
судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатрич-
ні установи Міністерства охорони здоров’я України; екс-
пертні  служби  Міністерства  внутрішніх  справ  України, 
Міністерства оборони України, Служби безпеки України 
та  Державної  прикордонної  служби України  [10].  Серед 
науково-дослідних  установ  судових  експертиз  Мініс-
терства юстиції України  – Кримський НДІСЕ м. Сімфе-
рополь;  Дніпропетровський  НДІСЕ;  Донецький  НДІСЕ; 
Київський НДІСЕ.; Львівський НДІСЕ; Одеський НДІСЕ; 
Харківський НДІСЕ [10]. Серед експертних служб Мініс-
терства внутрішніх справ України – ДНДЕКЦ МВС Украї-
ни; НДЕКЦ при ГУ МВС України в Автономній Республіці 
Крим; НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві і Київській 
обл.; НДЕКЦ при УМВС України в областях; НДЕКЦ на 
транспорті [10]. Проте система МВС зараз переживає зна-
чні трансформаційні процеси, саме тому питання статусу 
публічної адміністрації саме в цьому міністерстві ще бу-
дуть потребувати подальших наукових досліджень. Серед 
експертних служб Міністерства оборони України – Центр 
судових експертиз МО України; судово-медичні лаборато-
рії  за напрямками оперативного командування Збройних 
Сил України  [10]. Серед  експертних  служб Служби без-
пеки  України  –  Експертно-криміналістична  служба  цен-
трального управління СБ України; експертно-криміналіс-
тичні групи в регіональних підрозділах СБ України [10].

Як  перший  суб’єкт  публічної  адміністрації,  що  сто-
сується  адміністративно-правового  регулювання  у  сфері 
судово-експертної  діяльності,  розглянемо  Міністерство 
юстиції України (далі – Мін’юст).

Основними  завданнями Мін’юсту  в  зазначеній  сфері 
є:  експертне  забезпечення  правосуддя;  здійснення  між-
народно-правового співробітництва,  забезпечення дотри-
мання  і  виконання  зобов’язань,  узятих  за міжнародними 
договорами України з правових питань [11].

Мін’юст України, відповідно до покладених на нього 
завдань організовує згідно із законодавством експертне за-
безпечення правосуддя та проведення науково-дослідних 
робіт у галузі судової експертизи; забезпечує організацію 
роботи  Центральної  експертно-кваліфікаційної  комісії 
при  Міністерстві  юстиції  України  і  Науково-консульта-
тивної та методичної ради з проблем судової експертизи 

при Міністерстві юстиції України; присвоює кваліфікацію 
судового  експерта фахівцям,  які  не  є  працівниками  дер-
жавних  спеціалізованих  установ,  видає  свідоцтво  вста-
новленого  зразка  та  здійснює контроль  за  їх діяльністю; 
зупиняє дію або анулює свідоцтва про присвоєння квалі-
фікації судового експерта; забезпечує ведення Державного 
реєстру атестованих судових експертів та Реєстру методик 
проведення  судових  експертиз;  спрямовує  і  контролює  
діяльність науково-дослідних установ, які проводять судо-
ву експертизу та належать до сфери управління Мін’юсту 
України,  здійснює  нормативно-методичне  забезпечення 
їх діяльності; координує діяльність міністерств та  інших 
центральних органів виконавчої влади з питань розвитку 
судової експертизи; забезпечує організацію роботи Коор-
динаційної ради з проблем судової експертизи при Мініс-
терстві юстиції України [11].

Координаційна  рада  з  проблем  судової  експертизи 
при Міністерстві юстиції  (далі  –  Координаційна  рада)  є 
постійно діючим, консультативно-дорадчим органом, що 
має на меті вироблення єдиних підходів до організації су-
дово-експертної діяльності та вирішення найважливіших 
питань розвитку судової експертизи, які мають міжвідом-
чий  характер  [12]. Окрім Координаційної  ради  існує ще 
й  Науково-консультативна  та  методична  рада  з  проблем 
судової  експертизи  (далі  –  НКМР),  що  є  консультатив-
но-дорадчим органом,  створеним Міністерством юстиції 
України  з  метою  вдосконалення  наукової  роботи,  спри-
яння підвищенню результативності наукових розробок та 
якості  експертної  діяльності  науково-дослідних  установ 
судових експертиз (далі – судово-експертні установи), які 
належать до сфери управління Мін’юсту. НКМР здійснює 
свою діяльність на громадських засадах [13].

Основними  завданнями  НКМР  є  визначення  пріори-
тетних напрямків наукових досліджень судово-експертних 
установ у галузі судової експертизи та надання пропози-
цій щодо форм і методів їх здійснення та впровадження в 
експертну практику; оцінювання перспектив розвитку на-
укових досліджень у галузі судової експертизи, їх актуаль-
ності та новизни; забезпечення єдиного методологічного 
підходу  у  вирішенні  питань  теорії  та  практики  судової 
експертизи; удосконалення наукової роботи; розгляд спір-
них  питань  експертної  практики;  удосконалення  науко-
во-методичного,  організаційно-управлінського  та  інфор-
маційного  забезпечення  судово-експертної  діяльності  та 
внесення відповідних пропозицій; сприяння підвищенню 
кваліфікації наукових і експертних кадрів судово-експерт-
них установ [13].

Наступним  суб’єктом,  який  нам  треба  розглянути,  є 
науково-дослідні установи судових експертиз, судово-ме-
дичні та судово-психіатричні установи Міністерства охо-
рони здоров’я України (далі – МОЗ).

МОЗ України, відповідно до покладених на нього за-
вдань  у  сфері  охорони  здоров’я,  затверджує  Положення 
про  кваліфікаційні  класи  судових  експертів  бюро  судо-
во-медичної  експертизи  і  положення  про  кваліфікаційні 
класи  лікарів  –  судово-психіатричних  експертів,  а  також 
затверджує правила  проведення  заходів фізичного  обме-
ження та (або) ізоляції; проведення судово-медичних екс-
пертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної гісто-
логії,  імунології,  криміналістики,  цитології,  токсикології 
бюро судово-медичної експертизи; проведення судово-ме-
дичних експертиз  (обстежень) з приводу статевих станів 
у  бюро  судово-медичної  експертизи;  судово-медичного 
визначення  ступеня  важкості  тілесних  ушкоджень;  про-
ведення  комісійних  судово-медичних  експертиз  у  бюро 
судово-медичної  експертизи  [14].  Судово-медичні  та  су-
дово-психіатричні експертизи належать до сфери відання 
МОЗ. Експертиза  згідно  з Порядком проведення  судово-
психіатричної  експертизи  призначається  органами  досу-
дового  слідства  та  суду  і  проводиться  за  їх  відповідним 
рішенням  з  метою  відповіді  на  питання,  що  виникають 
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під  час  провадження  адміністративних,  кримінальних  і 
цивільних справ з приводу психічного стану особи. Екс-
пертиза  проводиться  в  Українському  науково-дослідно-
му інституті соціальної  і судової психіатрії та наркології 
МОЗ  України,  центрах  судово-психіатричних  експертиз, 
відділеннях  (амбулаторних,  стаціонарних  експертиз),  які 
є  структурними  підрозділами  психоневрологічних  (пси-
хіатричних)  лікарень,  психоневрологічних  диспансерів. 
Зазначені  заклади  охорони  здоров’я  виконують  функції 
судово-експертних установ або підрозділів [15].

Експертна  служба  Міністерства  внутрішніх  справ 
України (далі – Експертна служба) є системою державних 
спеціалізованих установ, яка відповідно до законів Украї-
ни «Про судову експертизу» [9] здійснює судово-експерт-
ну діяльність, забезпечує участь спеціалістів в оператив-
но-розшукових заходах, слідчих та інших процесуальних 
діях  і  належить  до  сфери  управління Міністерства  вну-
трішніх справ України.

Згідно із Законом України «Про службу безпеки Укра-
їни» у разі проведення заходів щодо боротьби з терориз-
мом  і  фінансуванням  терористичної  діяльності  Служба 
безпеки  України  її  органи  і  співробітники  мають  також 
право: залучати в установленому законодавством порядку 
до проведення перевірок, ревізій та експертиз кваліфіко-
ваних спеціалістів установ, організацій контрольних і фі-
нансових органів [16].

Експертну службу Служби безпеки України складають 
Експертно-криміналістична служба Центрального управ-
ління Служби безпеки України та  експертно-криміналіс-
тичні групи в регіональних органах Служби безпеки Укра-
їни [17, с. 20].

Експертна  служба  Міністерства  оборони  України 
включає Центр судових експертиз Міністерства оборони 
(головна установа, що здійснює науково-методичні функ-
ції)  та  судово-медичні лабораторії  за напрямками опера-
тивного командування Збройних сил України  [17,  с.  19]. 
Основними  видами  судових  експертиз,  які  проводяться 
в  експертних  службах  Міністерства  оборони  України,  є 
судово-медичні,  криміналістичні  та  судово-автотехнічні  
[17, с. 19-20].

Відомчими  нормативно-правовими  актами,  що  ре-
гулюють  СЕД  служби,  є  Інструкція  з  організації  судо-

вої  експертизи  у  Збройних  Силах  України  від  1  лютого  
2002 р., Положення про Центр судових експертиз Мініс-
терства оборони України і Положення про судово-медичні 
лабораторії  Оперативного  командування  Збройних  Сил 
України [17, с. 20].

Ще одним суб’єктом публічної адміністрації, що здій-
снює  адміністративно-правове регулювання  судово-екс-
пертної  діяльності,  є  експертні  служби Державної  при-
кордонної служби України. Експертна служба Державної 
прикордонної служби України почала формуватися лише 
з  другої  половини  2003  р.  (набула  чинності  з  1  серпня 
2003 р.). Основне завдання цієї експертної служби – кри-
міналістична експертиза паспортних документів. Згідно 
з  Положенням  про  Експертно-кваліфікаційну  комісію 
та  атестацію  судових  експертів  Державної  прикордон-
ної  служби України  основними  завданнями  Експертно-
кваліфікаційної комісії (далі – ЕКК) є: визначення рівня 
професійної підготовки фахівців, які працюють у штаті 
Головного експертно-криміналістичного центру Держав-
ної прикордонної служби України, шляхом їх атестації з 
метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судово-
го експерта з дозволом на проведення певного виду судо-
вих експертиз та експертних досліджень; розгляд питань 
дисциплінарної  відповідальності  судових  експертів  Го-
ловного центру [18].

Висновки.  Адміністративно-правовий  статус  публіч-
ної  адміністрації  у  сфері  судово-експертної  діяльності 
потребує удосконалення шляхом визначення більш чітких 
прав  та  обов’язків  науково-дослідних  установ  судових 
експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослід-
них установ судових експертиз,  судово-медичних  і  судо-
во-психіатричних установ Міністерства охорони здоров’я 
України; Міністерства оборони України, Служби безпеки 
України та Державної прикордонної служби України.

Отже,  адміністративно-правовий  статус  суб’єктів 
публічної  адміністрації  у  сфері  судово-експертної  діяль-
ності – це неподільна єдність обов’язків  і прав суб’єктів 
публічної  адміністрації,  які  вони  виконують  під  час 
зазначеного  виду  діяльності,  у  сукупності  з  їхньою 
правосуб’єктністю, а також адміністративними заходами, 
що застосовуються до посадових осіб цих суб’єктів за не-
належне виконання завдань у зазначеній сфері.
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ЛІКАРСьКІ ЗАСОБи ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВих ВІДНОСиН

MEdICINAL PrOduCTS AS A SuBJECT Of LAw rELATIONS
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кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена аналізу терміна «лікарські засоби». Встановлено його сутнісні ознаки та здійснено відмежування від близьких за 
змістом понять. Досліджено значення державної реєстрації для надання препарату статусу лікарського засобу. Пропонуються юридично 
вагомі критерії класифікації лікарських засобів.

Ключові слова: лікарські засоби, фармакологічні препарати, державна реєстрація, Державний реєстр лікарських засобів.

Статья посвящена анализу термина «лекарственные средства». Определены его существенные признаки и осуществлено разгра-
ничение с близкими по содержанию понятиями. Исследовано значение государственной регистрации для предоставления препарату 
статуса лекарственного средства. Предложены юридически значимые критерии классификации лекарственных средств.

Ключевые слова: лекарственные средства, фармакологические препараты, государственная регистрация, Государственный ре-
естр лекарственных средств.

This article analyzes the term «medicinal products». They established its essential features and separation from close in meaning of con-
cepts. They investigated the value of state registration to provide the status of the «medicinal products. Proposed legally valid criteria for the 
classification of «medicinal products».

Key words: medicinal products, pharmaceutical preparations, State registration, state Register of Medicinal Products.

Постановка проблеми. Ліки  є  одним  із  найбільш 
економічно  привабливих  товарів.  З  точки  зору  розміру 
прибутку,  торгівля  ліками  істотно  випереджає  торгівлю 
алкоголем  та  цигарками. При  цьому  важливо  пам’ятати, 
що ліки – це не звичайний товар, а важливий засіб забез-
печення  конституційного  права  людини  на  здоров’я  та 
життя. Тісно переплітається обіг лікарських засобів і з ре-
алізацією інших конституційних прав. За таких обставин 
абсолютно виправданим є високий рівень правової урегу-
льованості фармацевтичних відносин в Україні.

Стан дослідження. Рівень дослідження фармацевтич-
них правових відносин є досить слабким. Окремі аспекти 
обігу лікарських засобів висвітлювалися у працях О.М. До- 
рошової  [1],  В.  Чумака  [2],  О.М. Шевчука  [3]  та  низки 
інших дослідників. Особливо великий інтерес завжди ви-
кликали  проблеми  експорту  та  імпорту  ліків.  Спробою 
комплексного дослідження широкого кола проблем щодо 
обігу ліків в Україні можемо визнати працю В.М. Пашкова 
«Правове регулювання обігу лікарських засобів» [4]. Од-
нак вона охопила далеко не усі питання в обраному напря-
мі. Крім того, зазначене дослідження вийшло у світ десять 
років тому і частина його положень втратили актуальність.

Виклад основного матеріалу.  Дослідження  юридич-
них аспектів фармації має здійснюватися більш інтенсивно, 
однак уже перший крок на цьому шляху ставить нас перед 
досить  складною  проблемою  –  визначенням меж  об’єкту 
дослідження.  Логічно  припустити, що  в  його  ролі  висту-
пають відносини, які складаються у сфері обігу лікарських 

засобів  –  фармацевтичні  правовідносини.  Їм  притаманна 
низка рис, центральне місце серед яких займає специфіч-
ний об’єкт, яким зазвичай виступають лікарські засоби або 
ж тісно пов’язані з ними предмети (активні фармацевтичні 
інгредієнти, лікарські рецепти, рецептурні бланки, ексцепі-
єнти  (допоміжні  речовини, що  використовуються при  ви-
робництві лікарських засобів), тощо).

Але що, власне кажучи, являють собою лікарські засо-
би? На перший погляду відповідь на це питання очевидна, 
адже ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» містить 
легальне визначення терміну, згідно з яким лікарський за-
сіб – це будь-яка речовина або комбінація речовин (одного 
або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має влас-
тивості та призначена для лікування або профілактики за-
хворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація 
речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речо-
вин), яка може бути призначена для запобігання вагітнос-
ті, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у 
людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологіч-
ної або метаболічної дії або для встановлення медичного 
діагнозу [5].

Пропонована дефініція не є ідеальною, однак її аналіз 
дозволяє виділити ознаки лікарського засобу, що відмеж-
овують його від інших, близьких за сутністю предметів.

По-перше,  лікарські  засоби  завжди  є  матеріальними 
речовинами,  що  відрізняє  їх  від  інших,  нематеріальних 
способів  медичного  впливу  на  організм  (електрофорезу, 
лікувального масажу, психотерапії тощо).
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По-друге,  лікарські  засоби  призначені  для  лікування 
або  профілактики  захворювань,  а  в  окремих  випадках  – 
для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи  змі-
ни фізіологічних функцій або для встановлення діагнозу. 
Це вичерпний перелік завдань, на вирішення яких можуть 
бути  спрямовані  ліки  і  їх  використання  завжди повинно 
мати чітку мету. Ця ознака відмежовує ліки від продуктів 
дієтичного  харчування,  столових  мінеральних  вод,  віта-
мінів, біологічних добавок. Останні також можуть справ-
ляти на організм корисний вплив, однак вони працюють, 
так би мовити, по великих площах, тобто неспрямовані на 
розв’язання конкретного лікувального, діагностичного чи 
іншого,  передбаченого  законом,  завдання,  а  здійснюють 
загальне оздоровлення та зміцнення організму.

По-третє, корисний вплив ліків на організм досягаєть-
ся шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або 
метаболічної дії на організм. Тобто перелік форм дії лікар-
ських засобів на організм закріплений на рівні закону і є 
вичерпним. Якщо здійснюється дія на організм іншим, не 
передбаченим законом чином, то він не може бути відне-
сений до лікарських засобів.

По-четверте,  лікарські  засоби  розраховані  на  людей, 
що відрізняє їх від ветеринарних препаратів.

Однак вчені-фармакологи не задоволені легальним ви-
значенням і пропонують більш формалізоване та юриди-
зоване визначення лікарського засобу.

Так,  наприклад,  у  відомому  підручнику  з  фармако-
логії  за  редакцією  професорів  М.І.  Яблучанського  та  
В.М. Савченка  під  лікарським  засобом  (лікарським  пре-
паратом)  розуміють фармакологічний  засіб,  який у  вста-
новленому порядку дозволений уповноваженим органом 
для  використання  в  цілях  лікування,  профілактики  або 
діагностики патологічних станів (захворювань і клінічних 
синдромів) у медичній та ветеринарній практиці [6, с. 7]. 
Жодна із ознак, закріплених у легальному визначенні, тут 
не  відображена. Основний  акцент  робиться  на  тому, що 
ліки мають бути юридично дозволеним (у нашому випад-
ку – внесеними до Державного реєстру лікарських засо-
бів) для використання у відповідних (?) цілях. Наявність 
же  реальних  лікувальних  властивостей  як  ознака  лікар-
ського засобу чомусь не згадується, як і те, що ліки при-
значені для використання людиною.

В  іншому,  не  менш  авторитетному  підручнику,  за 
редакцією  члена  –  кореспондента  НАН  професора  
І.С.  Чекмана,  підхід  дещо  м’якший.  Автори  вважають, 
що лікарський засіб (препарат) – це фармакологічний за-
сіб  природного,  синтетичного  чи  напівсинтетичного  по-
ходження,  що  має  властивість  попереджати  виникнення 
патологічного процесу або викликати лікувальний ефект 
при  захворюваннях  та  офіційно  дозволений  до  застосу-
вання для лікування хворих офіційним органом держави 
[7,  с.  31].  Тут,  як  бачимо,  наявності  у  лікарських  засо-
бів  певних  лікувальних  властивостей  визнається  їхньою 
обов’язковою ознакою, однак акцент все ж робиться на ін-
ших ознаках – офіційному визнанні (реєстрації) препарату 
державою та його походженні.

Електронний  ресурс  «Фармацевтична  енциклопедія» 
визначає лікарський препарат як продукт фармацевтичної 
діяльності, що має певний склад, певну лікарську форму, 
упаковку,  термін  придатності.  Він  призначається  хворій 
людині  з  метою  діагностики,  лікування  чи  полегшення 
симптомів  захворювання  або  зміни  стану  фізіологічних 
функцій  організму,  а  також  профілактики,  напр.  контра-
цептивні засоби, стрес-препарати та ін. До лікарських пре-
паратів  висуваються  суворі  вимоги  (терапевтична  ефек-
тивність, безпечність, точність дозування діючих речовин, 
стабільність та ін.), і вони дозволяються до застосування 
в медичній практиці лише після державної реєстрації [8]. 
Тут державна реєстрація не є основною ознакою ліків, але 
її наявність – обов’язкова. Також до визначення включено 
цілу низку ознак, які відсутні у легальному визначенні і, 

на нашу думку, не мають  істотного  значення  (форма ви-
пуску препарату, упаковка тощо). На додачу, багато ознак 
є неконкретизованими (певна форма, певний склад) і роз-
крити їх зміст досить складно.

Схожі позиції займає більшість вчених-фармакологів, 
однак пропоноване обмеження коло ліків лише внесени-
ми  до Державного  реєстру  лікарських  засобів  ставить  у 
скрутне  становище  суб’єктів  господарювання,  які  за-
ймаються фармацевтичною діяльністю. Особливо це від-
бивається  на  розробниках  нових  лікарських  засобів  та 
особах,  які  просувають  на  ринок  ліків  новий  препарат, 
адже не зрозуміло що є предметом їх діяльності. З метою 
розв’язання  посталої  проблеми  фармацевтів,  лікарський 
препарат  протиставляється  нелікарському.  У  різних  ро-
ботах  він  називається  фармакологічним  препаратом,  лі-
карською  речовиною,  лікарською  сполукою,  фармаколо-
гічним  засобом,  клінічним  зразком  тощо.  Основна  його 
відмінність  від  лікарського  засобу  (препарату)  полягає  в 
тому, що  він  не  внесений  до Державного  реєстру  лікар-
ських засобів, а отже – недозволений для використання в 
Україні. До числа фармакологічних (нелікарських) препа-
ратів потрапляють ліки, які перебувають у процесі розроб-
ки, перевірки та випробування, іноземні лікарські засоби, 
дозвіл на використання яких в Україні не надано, лікарські 
засоби, дозвіл на використання яких в Україні було надано 
раніше, але нині він відсутній (скасований або строк його 
дії скінчився) тощо.

Нам  важко  судити,  наскільки  така  позиція  виправда-
на  з фармакологічної  точки  зору,  однак  з  правової  вона  є 
неприйнятною.  Якщо  погодитись  з  нею,  то  застосування 
формально-логічного  методу  наукового  пізнання  приведе 
нас до висновків, що ліки існують лише в Україні, адже од-
нією з їхніх обов’язкових ознак є внесення до Державного 
реєстру лікарських засобів. Однак нам достеменно відомо, 
що це не так. Окрім того, пропоновані підходи до визначен-
ня лікарських  засобів прямо суперечать приписам Закону 
«Про лікарські  засоби», що  спрямований на регулювання 
фармакологічної  діяльності,  низці  підзаконних  актів  та 
ставлять під сумнів можливість виконання Україною між-
народних угод і стандартів у сфері охорони здоров’я.

Транспортний засіб чи об’єкт нерухомості не перестає 
бути транспортним засобом чи об’єктом нерухомості, якщо 
з  різних  причин  він  вчасно  не  був  внесений  до  відповід-
ного державного реєстру. Дещо змінюється його правовий 
статус, обмежується порядок використання, унеможливлю-
ється  укладення щодо  нього  цивільних  та  господарських 
угод, однак сутнісна природа цього матеріального об’єкту 
не може змінитись у результаті виконання чи невиконання 
певних юридичних формальностей у межах реєстраційно-
дозвільного адміністративного провадження. Це ж повною 
мірою стосується і лікарських засобів.

Більше того, чинне законодавство прямо визнає факт 
існування  лікарських  засобів,  які  не  внесені  до Держав-
ного реєстру лікарських засобів. Так, наприклад, Порядок 
ввезення  на  територію  України  незареєстрованих  лікар-
ських  засобів,  стандартних  зразків,  реагентів  визначає 
процедуру  переміщення  через  митний  кордон  України 
іноземних  ліків,  які  не  внесені  до  вітчизняного  реєстру 
[9],  а Порядок  проведення  доклінічного  вивчення  лікар-
ських  засобів  та  експертизи  матеріалів  доклінічного  ви-
вчення лікарських засобів регулює ряд заходів, що переду-
ють державній реєстрації як вітчизняних, так і зарубіжних 
ліків [10]. Навіть у ч. 3 ст. 26 Закону України «Про лікар-
ські  засоби» визначає порядок розповсюдження в Украї-
ні інформації про ліки, які ще не внесені до Державного 
реєстру.

Тому ми вважаємо, що включення до Державного ре-
єстру не є обов’язковою ознакою лікарських засобів. Ви-
черпний перелік таких істотних ознак зафіксований у ст. 2 
Закону України «Про лікарські засоби» і наведений нами 
вище.
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Про це свідчить і ст. 9 Закону «Про лікарські засоби», 
де  зазначається:  «Лікарські  засоби  допускаються  до  за-
стосування в Україні після  їх державної реєстрації,  крім 
випадків,  передбачених  цим  Законом.».  Наведене  поло-
ження прямо вказує на можливість існування і навіть ви-
користання в Україні не внесених до Державного реєстру 
лікарських засобів.

Щодо державної реєстрації, то вона, беззаперечно, ві-
діграє значну роль в обігу ліків в Україні та її можна засто-
сувати як один із критеріїв їх класифікації. Згідно з ним, 
лікарські засоби можна поділити на:

а) належним чином зареєстровані та дозволені до віль-
ного обігу в Україні;

б) такі, що перебувають в процесі реєстрації;
в) іноземні лікарські засоби, що не пройшли державної 

реєстрації і не допущені до вільного обігу в Україні, однак 
можуть певним чином використовуватися;

г) лікарські засоби, що не пройшли державної реєстра-
ції і заборонені до будь-якого використання в Україні;

д) вітчизняні лікарські засоби, що перебувають у про-
цесі випробування та розробки.

Під дозволом до вільного обігу у наведеній класифі-
кації  ми  маємо  на  увазі  дозвіл  на  виробництво,  оптову 
торгівлю  та  роздрібну  торгівлю в  рецептурній  чи безре-
цептурній формі.

Щодо  легального  визначення  лікарських  засобів,  то 
ми вважаємо його досить вдалим, однак маємо звернути 
увагу й на один недолік, який потребує виправлення. Так, 
лікарськими засобами визнаються препарати, які можуть 
застосовуватися для «лікування  та профілактики  захво-
рювань».  Однак  термін  «профілактика»  не  визначений 
ні в Законі «Про лікарські засоби», ні в Основах законо-
давства про охорону  здоров’я, ні  в  інших  законодавчих 
актах. Академічний тлумачний словник української мови 
визначає профілактику як заходи, що запобігають виник-
ненню і поширенню хвороб, сприяють охороні здоров’я 
населення [11], та, на наш погляд, таке визначення істот-
но розширює коло ліків, даючи змогу включити до нього 
вітаміни, харчові добавки  і навіть продукти харчування 
(наприклад,  цибулю  і  часник  як  засоби  профілактики 
грипу).

На нашу думку, визначення лікарських засобів можна 
залишити в існуючому вигляді за умови закріплення у ме-
дичному законодавстві терміна «профілактика». Доцільно 
розробити текст дефініції за участі фахівців фармацевтів, 
але орієнтовно вона могла б звучати так: «профілактика – 
діяльність спрямована на попередження виникнення в ор-
ганізмі конкретного патологічного процесу». В іншому ж 
випадку слово «профілактика» доцільно виключити з тек-
сту ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби».
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У статті розкривається теоретичне дослідження перегляду судових рішень у системі права особи на судовий захист в адміністратив-
ному процесі, що є важливим як з точки зору теорії адміністративного процесу, так і судової практики.

Ключові слова: перегляд, судове рішення, судовий захист, адміністративний суд, адміністративний процес.

В статье раскрывается теоретическое исследование пересмотра судебных решений в системе права человека на судебную защиту 
в административном процессе, что является важным как с точки зрения теории административного процесса, так и судебной практики.

Ключевые слова: просмотр, судебное решение, судебная защита, административный суд, административный процесс.

In the article the theoretical study of judicial review system of the right to judicial protection in the administrative process, which is important 
both in terms of the theory of the administrative process and litigation.

Key words: view, judgment, judicial protection, administrative court, administrative process.

Постановка проблеми. Право людини та громадянина 
на судовий захист є конституційним правом, закріпленим 
у  Конституції  України.  Відповідно  до  ст.  32  Декларації 
прав  та  свобод людини  і  громадянина кожному  гаранту-
ється  судовий  захист  прав  та  свобод.  Однак  реалізація 
суб’єктивного права на судовий захист інколи ускладню-
ється ухваленням незаконних та необґрунтованих судових 
рішень, які приймаються судами у справах про адміністра-
тивні правопорушення та при розгляді публічно-правових 
спорів. Ця обставина обумовлюється гарантуванням у ст. 
55 Конституції України права на перегляд у  суді  рішень 
органів державної влади, в тому числі і судової. Особли-
ве місце  тут  займають  закріплені  у Кодексі України про 
адміністративні правопорушення та в Кодексі адміністра-
тивного  судочинства  України  провадження  з  перевірки 
судових  рішень  при  їх  інстанційному  перегляді.  Право 
на перегляд судового рішення реалізується через існуючу 
інстанцій  ну  систему  перевірки  законності  та  обґрунто-
ваності судових рішень, яка сьогодні відрізняється своєю 
суперечністю та нестабільністю.

Стан дослідження. Окремі  питання  перегляду  судо-
вих рішень досліджували у  своїх працях О.В. Городець-
кий,  Ю.М.  Грошевий,  І.Є.  Марочкін,  В.Ф.  Погорілко,  
В.Я. Тацій та ін. На рівні дисертаційних досліджень перегляд 
судових рішень був предметом досліджень М.М. Ульмера,  
О.О. Буцьких та М.М. Глуховері, однак у цих працях були 
проаналізовані  окремі  питання  удосконалення перегляду 
судових рішень в адміністративному судочинстві.

Метою статті є теоретичне дослідження перегляду су-
дових  рішень  у  системі  права  особи на  судовий  захист  в 
адміністративному процесі, що є важливим як з точки зору 
теорії адміністративного процесу, так і судової практики.

Виклад основного матеріалу. Ефективність судового 
захисту прямо залежить від можливості повторного пере-
гляду справи іншим складом суду, а також контролю за до-
триманням вимог закону під час ухвалення рішення з боку 
вищих  судів.  Така  система  судочинства  зводить  до міні-
муму ризик зловживань з боку осіб, які здійснюють пра-
восуддя, дозволяє мінімізувати суб’єктивізм суддівського 
переконання  і  виправити  помилки,  допущені  нижчими 
судами  під  час  постановлення  рішення.  Усі  ці  фактори 
зміцнюють  довіру  до  органів  судової  влади,  зменшують 
негативні наслідки правового нігілізму населення, форму-
ють імідж держави як країни з демократичною системою 
правосуддя [1].

Таким чином, інститут перегляду судових рішень в адмі-
ністративному процесі позитивно відображається на функ-
ціонуванні судової гілки влади, є видом судового контролю 
за дотриманням судами вимог закону під час відправлення 
правосуддя, забезпечує дієвість засад судочинства та закон-
ність судових рішень в Україні. Перегляд судових рішень 
в адміністративному процесі є важливою складовою забез-
печення в Україні права на судовий захист.

Такий  висновок  узгоджується  і  з  правовою позицією 
Конституційного Суду України, який у п. 5 мотивувальної 
частини рішення  від  02.11.04 №15-рп/2004  зазначив, що 
статтею 6 Закону України «Про судоустрій України» (час-
тина  перша)  усім  суб’єктам  правовідносин  гарантується 
захист їхніх прав, свобод і законних інтересів незалежним 
і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону. 
За частиною другою цієї статті, для забезпечення всебіч-
ного, повного та об’єктивного розгляду справ, законності 
судових рішень в Україні діють суди першої, апеляційної 
та касаційної інстанцій. Право на судовий захист передба-
чає також можливість звернення всіх учасників судового 
провадження, у тому числі підсудного, до судів апеляцій-
ної та касаційної інстанцій [2].

Про недопустимість порушення права на судовий за-
хист  неодноразово  наголошувалося  й  у  рішеннях  Євро-
пейського  суду  з  прав  людини,  наприклад  справи  «Ван 
Орсховен  против  Бельгии»  (Van  Orshoven  v.  Belgium), 
судебное  решение от  25 июня 1997  г  .[3]  та  «Вермюлен 
проти Бельгії» (Vermelen v. Belgium) [4].

Право  на  оскарження  судових  рішень  у  судах  апеля-
ційної  та касаційної  інстанцій є  складовою конституцій-
ного  права  особи  на  судовий  захист.  Воно  гарантується 
визначеними Конституцією України основними засадами 
судочинства, які є обов’язковими для всіх форм судочин-
ства та судових інстанцій, зокрема забезпеченням апеля-
ційного  та  касаційного  оскарження  рішення  суду,  крім 
випадків, встановлених законом (пункт 8 частини третьої 
статті 129).

Однак далі, у мотивувальній частині Рішення Консти-
туційного Суду від 25 квітня 2012 року № 11-рп/2012, за-
значено, що Конституційний принцип  забезпечення  апе-
ляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім 
випадків, встановлених законом, гарантує право звернен-
ня до суду зі скаргою в апеляційному чи в касаційному по-
рядку, яке має бути забезпечене, за винятком встановленої 
законом заборони на таке оскарження [5].
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Зазначене узгоджується з правовою позицією, вислов-
леною Конституційним Судом України  у  Рішенні  від  27 
січня  2010  року №  3-рп/2010,  згідно  з  якою  положення 
пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України 
варто розуміти так, що у цивільному процесі апеляційно-
му оскарженню підлягають ухвали за винятком випадків, 
коли таке оскарження заборонено законом (абзац сьомий 
підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини) [6].

Аналіз  даних  судових  рішень  свідчить,  що  однією 
із  складових  права  особи  на  судовий  захист  є  право  на 
оскарження рішення суду, яке втілюється в інституті пере-
гляду судових рішень.

Право на судовий захист проголошено у статті 55 Кон-
ституції України,  яка  гарантує  кожному  право  на  оскар-
ження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, посадових 
і  службових осіб. Судовому  захисту підлягають будь-які 
права  і  свободи,  в  якому  б  нормативному  акті  вони  не 
були закріплені, – у Конституції, галузевих законах, в ін-
ших нормативних  або  локальних правових  актах. Таким 
чином, право на судовий захист має універсальний харак-
тер. У цьому сенсі стаття 55 Конституції України повною 
мірою  відповідає  вимогам,  сформульованим  у  статті  8 
Загальної  декларації  прав  людини:  «Кожна  людина  має 
право на ефективне поновлення у правах компетентними 
національними судами у випадках порушення його прав, 
наданих їй конституцією або законом».

Сутність права на судовий захист полягає в тому, що 
воно належить до правового статусу осіб, закріпленого  і 
гарантованого  Конституцією  України.  Як  пишуть  авто-
ри  монографії  «Правосуддя:  філософське  та  теоретичне 
осмислення», поняття права на судовий захист має комп-
лексний характер і містить у собі основні елементи право-
суддя,  зокрема: 1)  закріплену  законом можливість особи 
звернутися до  суду  з  вимогою про  захист  її  порушеного 
права; 2) орган правосуддя, який здійснює судочинство у 
відповідній формі і у такий спосіб реалізує судову владу; 
3)  право  здійснювати  правосуддя  належить  тільки  судо-
вим  органам,  оскільки  присвоєння  функцій  правосуддя 
ким-небудь іншим, а також делегування функцій судів не 
допускається [7, с. 49]; 4) необхідність встановлення юри-
дичного і фактичного обґрунтування в суді заявленої ви-
моги шляхом  реалізації  конституційних  та  законодавчих 
приписів щодо змагальності.

Не можна не звернути увагу на те, що «право на пе-
регляд судового рішення» та «право на судовий захист» є 
дуже взаємообумовленеми поняттями, адже право на су-
довий  захист  має  різні  форми  реалізації,  однією  із  яких 
є право на перегляд судового рішення, поряд з правом на 
звернення до суду першої інстанції.

Тому справедливо, на нашу думку,  зазначає Л.М. Ні-
коленко, що, розкриваючи зміст права на судовий захист, 
можна дійти висновку, що право на судовий захист пере-
буває у нерозривному зв’язку з правом (можливістю) пе-
регляду судового акта, гарантованого державою: право на 
судовий захист не може бути повністю реалізоване, якщо 
відсутня можливість перегляду судового акта. Судове рі-
шення не може бути визнане справедливим і правосудним, 
а судовий захист – повним і ефективним, якщо допущена 
судова помилка, держава зобов’язана гарантувати захист 
прав  і  інтересів  суб’єктів  господарювання  та  громадян, 
що  охороняються  законом  від  судової  помилки.  Поло-
ження законодавства, що виключають будь-який порядок 
перегляду  за  скаргами  заявників  на  предмет  перевірки 
відповідності  законності та обґрунтованості судового рі-
шення іншою судовою інстанцією, не відповідають ст. 55 
Конституції  України.  Ґрунтуючись  на  загальновизнаних 
принципах і нормах міжнародного права, керуючись Кон-
ституцією України, варто підкреслити, що зміст права на 
судовий захист має загальний характер і поширюється на 
усі види судочинства [8].

Тому до одних із засобів судового захисту можна від-
нести перегляд судових рішень, який здійснюється у вста-
новленому  КАСУ  та  КУпАП  порядку  з  використанням 
процесуальних гарантій, які забезпечують справедливість 
розгляду адміністративних справ.

Висновки. Викладене  вище  дозволяє  сформулювати 
деякі висновки. Інститут перегляду судових рішень в ад-
міністративному  процесі  є  багатогранним  поняттям,  яке 
втілює у собі міжнародні стандарти у сфері захисту прав 
людини, є невід’ємною складовою права особи на судовий 
захист.

Як  процесуальна  гарантія  права  особи  на  судовий 
захист  перегляд  судових  рішень  в  адміністративному 
процесі  виявляється  через:  1)  можливість  звернення  до  
адміністративного суду відповідної інстанції в оптимальні 
строки (ст. ст. 185, 186, 211, 212, 236, 238, 245, 247 КАСУ); 
2) можливість звернення до суду апеляційної інстанції для 
перегляду судового рішення у справі про адміністративне 
правопорушення (ст. 294 КУпАП); 3) наявність спеціаль-
ного  процесуального  порядку  перегляду  судових  рішень 
відповідними інстанціями; 4) мотивоване судове рішення 
при завершені відповідною інстанцією адміністративного 
провадження.

З  іншого  боку,  інститут  перегляду  судових  рішень  в 
адміністративному процесі позитивно відображається на 
функціонуванні судової гілки влади, адже є видом судово-
го контролю за дотриманням судами вимог закону під час 
відправлення правосуддя, забезпечує дієвість засад судо-
чинства та законність судових рішень в Україні.
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В статье рассмотрены специфика и актуальные вопросы взаимодействия Государственной финансовой инспекции Украины с право-
охранительными органами с целью обеспечения государственного финансового контроля. Анализируются основные проблемы, недо-
статки такого взаимодействия, рассмотрены пути реформирования существующего порядка взаимодействия с учетом современных 
требований осуществления государственного финансового контроля, а также изменений в законодательстве, которое регламентирует 
деятельность Государственной финансовой инспекции Украины и правоохранительных органов.

Ключевые слова: взаимодействие, государственный финансовый контроль, Государственная финансовая инспекция, правоохра-
нительные органы.

У статті розглянуті специфіка та актуальні питання взаємодії Державної фінансової інспекції України з правоохоронними органами з 
метою забезпечення державного фінансового контролю. Аналізуються основні проблеми, недоліки такої взаємодії з урахуванням сучас-
них вимог здійснення державного фінансового контролю, а також змін у законодавстві, які регламентує діяльність Державної фінансової 
інспекції України та правоохоронних органів.

Ключові слова: взаємодія, державний фінансовий контроль, Державна фінансова інспекція, правоохоронні органи.

The subject of article is specific and actual questions of mutual cooperation of state financial inspection and legal bodies in Ukraine in order 
to ensure state financial control. The main problems and disadvantages of such cooperation have been analyzed. The article studies ways of im-
provement and referring of existing system, under circumstances of modern requirements. In order realize state financial control and bring same 
changes into legal system of state financial inspection of Ukraine some action should be taken and they are examined in article.

Key words: cooperation, state financial control, State financial inspection, legal bodies.

Актуальность темы. Борьба  с нарушениями финан-
сово-бюджетной  дисциплины  является  на  сегодняшний 
день  приоритетным  направлением  в  работе  контролиру-
ющих  и  правоохранительных  органов  Украины.  Одним 
из наиболее результативных направлений в обеспечении 
финансового  контроля  является  тесное  взаимодействие 
Государственной финансовой инспекции Украины с пра-
воохранительными органами. Сочетание механизмов вы-
явления, инструментов борьбы и предотвращения наруше-
ний финансово-бюджетной  дисциплины  вышеуказанных 
органов  повышает  результативность  в  осуществлении 
финансового контроля с минимальной затратой ресурсов.

На сегодняшний день в многоаспектной системе вза-
имодействия  органов  Государственной  финансовой  ин-
спекции  Украины  с  органами  государственной,  местной 
власти  и  обществом,  приоритетным  вектором  является 
взаимодействие  с  правоохранительными  органами.  Со-
гласно результатам деятельности Госфининспекции Укра-
ины и  ее  территориальных органов  за первое полугодие 
2015 года (отчет формы 1-кр) сотрудниками органов Госу-
дарственной финансовой инспекции Украины проведено 
1  703  ревизии  финансово-хозяйственной  деятельности, 
из  них  594  ревизии проведено на  основании обращений 
правоохранительных  органов,  что  составляет  34,8%.  
В адрес правоохранительных органов передано 979 мате-
риалов ревизий и проверок. По результатам рассмотрения 
вышеуказанных  материалов  правоохранительными  орга-
нами начато 979 досудебных расследований по материа-
лам проведенных контрольных мероприятий, вручено 217 
сообщений о подозрении в совершении уголовного право-
нарушения по переданным материалам [1].

Плодотворное  взаимодействие  Государственной  фи-
нансовой  инспекции  Украины  с  правоохранительными 
органами  в  процессе  борьбы  с  нарушениями  финансо-
во-бюджетной  дисциплины  является  залогом  обеспече-
ния экономической безопасности государства. Успешная, 
полноценная реализация задач, поставленных перед ука-

занными контролирующими органами, ведет к снижению 
роста  экономических  правонарушений,  укреплению  фи-
нансовой дисциплины.

Вопросы особенностей взаимодействия Государствен-
ной финансовой инспекции Украины и правоохранитель-
ных  органов  отражены  в  научных  трудах  таких  ученых, 
как  Н.Т.  Билуха,  Л.В.  Дикань,  В.В.  Пахомов,  Л.И.  Сав-
ченко,  Б.Ф.  Усач  и  др.  Проведенный  анализ  литератур-
ных  источников  показал,  что  исследования  указанных 
авторов являются достаточно актуальными, однако в ходе 
реализации  на  практике  основных  задач  возникает  ряд 
организационных  вопросов  относительно  особенностей 
взаимодействия  Государственной  финансовой  инспек-
ции Украины и правоохранительных органов, требующих 
дальнейшего изучения.

Целью и задачей статьи является исследование про-
блем, связанных с взаимодействием Государственной фи-
нансовой  инспекции  Украины  с  правоохранительными 
органами  в  процессе  выявления,  документирования  фи-
нансовых  правонарушений  и  привлечения  к  ответствен-
ности виновных лиц за их совершение, а также разработка 
рекомендаций  по  усовершенствованию  механизма  взаи-
модействия данных контролирующих органов. 

изложение основного материала. На  сегодняш-
ний  день  взаимодействие  Государственной  финансовой 
инспекции  Украины  с  правоохранительными  органами 
регламентируется  Порядком  взаимодействия  между  ор-
ганами  Государственной  контрольно-ревизионной  служ-
бы и органами прокуратуры,  внутренних дел и СБУ,  ут-
вержденным  совместным  приказом  №  346/1025/685/53 
от  19.10.2006  года  (далее  по  тексту  –  Порядок  взаимо-
действия)  [2].  С  момента  утверждения Порядка  взаимо-
действия  в  2006  году  в  указанный нормативно-правовой 
акт до сих пор не были внесены изменения, которые су-
щественно изменили особенности функционирования как 
Государственной финансовой инспекции Украины,  так и 
правоохранительных органов.
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Так, в соответствии с Указом Президента Украины от 
09.12.2010 № 1085/2010 «Об оптимизации системы цен-
тральных  органов  исполнительной  власти»  [3]  систему 
органов Государственной контрольно-ревизионной служ-
бы  реорганизовано  в  систему  органов  Государственной 
финансовой  инспекции  Украины.  Также  на  основании 
Закона Украины «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Украины относительно деятельности 
Министерства  финансов  Украины,  Министерства  эко-
номического  развития  и  торговли Украины,  других  цен-
тральных  органов  исполнительной  власти,  деятельность 
которых направляется и координируется через соответству-
ющих министров»  [4]  (зарегистрирован под № 5463–VI,  
вступил в силу 2 декабря 2012 года), внесены существен-
ные  изменения  в  Закон  Украины  «О  государственной 
контрольно-ревизионной службе в Украине» [5]. Прежде 
всего отметим, что кардинальных изменений претерпело 
само название Закона Украины «О государственной кон-
трольно-ревизионной службе в Украине». Исходя из вы-
шеупомянутых изменений  данный  Закон  именуется  «Об 
основных  принципах  осуществления  государственного 
финансового контроля в Украине». Однако, ни в название 
Порядка  взаимодействия,  ни  в  его  содержание  не  были 
внесены указанные изменения.

Кроме  того,  13  апреля  2012  года  был  принят  новый 
Уголовный процессуальный кодекс Украины [6] (вступил 
в силу 20 ноября 2012 года), который внес значительные 
коррективы в работу правоохранительных органов Украи-
ны. Однако Порядок взаимодействия до сих пор содержит 
такие понятия, как «уголовное дело», «возбуждение уго-
ловного  дела  в  отношении  лица»,  «возбуждение  уголов-
ного дела по факту», «проверка заявления о совершении 
преступления» и т. п. 

Вышеуказанные  моменты  являются  не  единичными 
случаями,  которые  красноречиво  указывают  на  недора-
ботки законодательного органа при поспешном принятии 
отдельных нормативно-правовых  актов  без  внесения  со-
ответствующих изменений в ряд других смежных норма-
тивно-правовых актов, что является категорически недо-
пустимым.

Согласно  п.  2.1.  действующего  Порядка  взаимодей-
ствия  органы  Государственной  финансовой  инспекции 
Украины  проводят  плановые  и  внеплановые  выездные 
ревизии  по  обращению правоохранительных  органов  по 
местонахождению  объекта  контроля  [2].  Также  согласно  
п.  3.1.  Порядка  взаимодействия  работники  органов  Го-
сударственной  финансовой  инспекции  Украины  на  ос-
новании  обращения  правоохранительных  органов  могут 
принимать участие в проверках, которые проводятся пра-
воохранительными органами [2].

Однако в ходе взаимодействия органов Государствен-
ной финансовой инспекции Украины с правоохранитель-
ными органами возникает целый ряд актуальных проблем, 
которые  существенно  влияют  на  качество  выполнения 
поставленных  задач  по  обеспечению  государственного 
финансового контроля. Рассмотрим наиболее субстанци-
ональные трудности во взаимодействии органов Государ-
ственной финансовой инспекции Украины с правоохрани-
тельными органами на различных этапах.

1. Планирование ревизий и проверок, а также не-
посредственное составление запросов на проведение 
ревизии или проверки. На  данном  этапе,  который  на 
первый  взгляд  априори  не  должен  содержать  в  себе  ка-
ких-либо преград, возникает масса препятствий, которые 
определяют ход дальнейшего взаимодействия. 

Так, п. 5.1. Порядка взаимодействия гласит о том, что 
правоохранительный орган до 1 ноября, 1 февраля, 1 мая 
и  1  августа  каждого  года  направляет  соответствующему 
органу Государственной финансовой инспекции Украины 
предложения  о  включении  в  проекты  планов  контроль-
но-ревизионной  работы  ревизий  на  объектах  контроля  с 

обозначением  конкретных  фактов  их  финансово-хозяй-
ственной деятельности, которые могут свидетельствовать 
о  нарушении  законодательства  [2].  Однако  на  практике 
возникают трудности следующего порядка: 1) правоохра-
нительные органы не всегда придерживаются указанных в 
п. 5.1. Порядка взаимодействия сроков направления пред-
ложений  о  включении  в  план  контрольно-ревизионной 
работы ревизий; 2) Государственной финансовой инспек-
цией  Украины  установлен  внутренний  порядок  утверж-
дения плана  контрольно-ревизионной работы,  а  именно: 
областные  аппараты  Государственной  финансовой  ин-
спекции направляют в центральный аппарат свои проекты 
планов  контрольно-ревизионной  работы  на  соответству-
ющий квартал, где осуществляется отбор в соответствии 
с  Концепцией  рискоориентированного  отбора  объектов 
контроля.  Иными  словами,  недопонимание  специфики 
работы Государственной финансовой инспекции Украины 
правоохранительными органами с одной стороны, слиш-
ком затянутая процедура отбора объектов контроля в план 
контрольно-ревизионной  работы  на  соответствующий 
квартал с другой, могут привести впоследствии к потере 
актуальности проведения ревизии на определенном объ-
екте контроля. 

Выходом  из  сложившейся  ситуации  должна  стать  оп-
тимизация  взаимодействия  Государственной  финансовой 
инспекции  Украины  с  правоохранительными  органами, 
экономия общего рабочего времени путем проведения со-
вместных проверок на объекте контроля, что регламентиро-
вано разделом 3 Порядка взаимодействия [2]. Проведение 
совместных  проверок,  а  не  включение  в  план  контроль-
но-ревизионной  работы  проведение  плановых  ревизий, 
существенно  экономит  время на  согласование  процедуры 
проведения  проверки.  Кроме  того,  результаты  участия  в 
совместной проверке сотрудника Государственной финан-
совой инспекции Украины, оформленные в виде справки, 
являются таким же весомым доказательством в ходе про-
ведения  досудебного  расследования,  как  и  акт  ревизии. 
Ключевым и качественно положительным плюсом является 
избежание бюрократических преград, что значительно эко-
номит  рабочее  время  сотрудников  органов  Государствен-
ной  финансовой  инспекции  Украины,  а  также  позволяет 
сотрудникам правоохранительных органов значительно со-
кращать сроки досудебного расследования.

Кроме того, большинство запросов правоохранитель-
ных  органов  не  принимаются  к  исполнению  органами 
Государственной  финансовой  инспекции  в  связи  с  не-
соблюдением  элементарных  требований  Порядка  вза-
имодействия,  а  именно,  либо  вообще  не  указываются, 
либо указываются не в полной мере/неверно следующие 
данные: полное название объекта контроля, его местора-
сположение,  код  ЭГРПОУ,  данные  об  организационно-
правовой форме; информация о принадлежности объекта 
контроля  к  подконтрольным  учреждениям;  обоснование 
необходимости  проведения  ревизии,  проверки;  конкрет-
ные вопросы, которые подлежат проверке (с учетом ком-
петенции органов ГФИ); период, за который необходимо 
проверить деятельность объекта контроля по поставлен-
ным вопросам; дата, с которой необходимо задействовать 
специалиста  к  проведению  проверки,  и  на  какой  срок  
(п. п. 2.3, 3.2 Порядка взаимодействия) [2]. 

Также возникает немало проблем при проведении вне-
плановой  ревизии  по  обращению  правоохранительных 
органов на основании разрешения суда на ее проведения. 
Так, согласно п. 2.4. Порядка взаимодействия в случае по-
лучения  правоохранительным  органом  разрешения  суда 
на проведение ревизии, это разрешение на 5 рабочих дней 
до даты начала ревизии, указанной в решении суда, предо-
ставляется  соответствующему  органу  Государственной 
финансовой инспекции [2]. 

Однако  нередки  случаи,  когда  правоохранительные 
органы по тем или иным причинам пренебрегают требо-
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ваниями Порядка взаимодействия, что выражается в сле-
дующем:

–  органу  Государственной  финансовой  инспекции 
Украины предоставляется решение суда в срок менее, чем 
за 5 дней до даты начала ревизии, указанной в решении 
суда,  либо  указанное  решение  предоставляется  позже 
даты начала ревизии, определенной в решении суда;

– ни запрос правоохранительных органов, ни решение 
суда,  санкционирующее  проведение  указанной  ревизии, 
не  содержат  информацию,  указанную  в  п.  2.3  Порядка 
взаимодействия.  Органы  Государственной  финансовой 
инспекции в таком случае сталкиваются с двоякой ситу-
ацией: с одной стороны имеется разрешение суда на про-
ведение внеплановой ревизии, которое нельзя не выпол-
нить в силу действия ст. 382 УК Украины «Невыполнение 
судебного решения», с другой стороны – решение суда, в 
котором не соблюдены требования п. 2.3 Порядка взаимо-
действия, либо имеется неверная информация (неправиль-
ное указание названия объекта контроля, органа Государ-
ственной финансовой инспекции, которому суд поручает 
проведение ревизии и т. п.) не могут быть основанием для 
проведения  внеплановой  ревизии.  Все  вышеуказанные 
недочеты дают право объекту контроля впоследствии об-
жаловать действия сотрудников органов Государственной 
финансовой инспекции Украины, что влечет за собой от-
мену результатов проведенных проверок или ревизий.

Игнорирование  элементарных  требований  Поряд-
ка  взаимодействия  по  соблюдению  установленной  фор-
мы запроса ведут к невозможности его выполнения,  как 
следствие  –  к  затягиванию  времени,  предоставлению 
возможности  нарушителям  избежать  ответственности  за 
нарушение  бюджетно-финансовой  дисциплины.  Во  из-
бежание  подобных  инцидентов  необходимо  налаживать 
непроцессуальную  консультативную  помощь  между  ра-
ботниками Государственной финансовой инспекции Укра-
ины с работниками правоохранительных органов с этапа 
планирования ревизии либо проверки, что станет залогом 
оперативного и качественного взаимодействия уже на эта-
пе направления запроса на проведение контрольного ме-
роприятия либо проверки.

2. Непосредственное проведение ревизии либо про-
верки. Неоднократно  при  проведении  ревизии  по  обра-
щению  правоохранительных  органов  либо  при  участии 
работника  Государственной  финансовой  инспекции  Укра-
ины в совместной проверке в качестве специалиста объект 
контроля в нарушение норм законодательства не допускает 
должностных  лиц  контролирующего  органа  к  проведению 
ревизии,  не  предоставляет  необходимые  для  проверки  до-
кументы. В этих случаях работниками Государственной фи-
нансовой  инспекции  Украины  составляется  соответствую-
щий акт, в котором отображаются указанные обстоятельства. 
Кроме того, на должностных лиц объекта контроля составля-
ются протоколы о совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ст. 164-2 КУпАП за препятствие 
работникам Государственной финансовой инспекции Украи-
ны в проведении ревизии. После вышеуказанных действий 
работниками Государственной финансовой инспекции Укра-
ины направляется запрос в правоохранительные органы от-
носительно содействия в проведении ревизии или проверки 
в связи с недопущением на объект контроля, не предоставле-
ния необходимых документов и т. п.

Однако  все  вышеупомянутые  действия  дают  воз-
можность  должностным  лицам  объекта  контроля  уйти 
от  ответственности  за  совершенные  финансовые  право-
нарушения  в  ходе  ведения  хозяйственной  деятельности 
вверенного  предприятия,  оттянуть  время  до  следующей 
ревизии или проверки, что даст возможность скрыть необ-
ходимые доказательства. Кроме того, размеры санкции за 
совершение  административного  правонарушения,  пред-
усмотренного ст. 164-2 КУпАП «препятствование работ-
никам  органа  государственного  финансового  контроля  в 

проведении ревизий и проверок», а именно от восьми до 
пятнадцати  необлагаемых  минимумов  доходов  граждан, 
не  особо  останавливает  нарушителей  финансовой  дис-
циплины. Для руководителя менее тяжким последствием 
будет уплата штрафа, максимальный размер которого со-
ставляет  255  гривен,  чем  дать  возможность  работникам 
Государственной финансовой инспекции Украины зафик-
сировать в акте ревизии, либо справке о проведении про-
верки нарушения, ответственность за которые предусма-
тривает более суровые последствия.

Однако в данной ситуации наиболее негативным явля-
ется момент неоказания правоохранительными органами 
содействия в допущении работников Государственной фи-
нансовой инспекции Украины на объект контроля, оказа-
нии на должностных лиц воздействия с целью предостав-
ления  последними  документов  для  проведения  ревизии, 
либо  проверки.  Очень  часто  запросы  Государственной 
финансовой  инспекции Украины об  оказании подобного 
содействия игнорируются правоохранительными органа-
ми  в  силу  загруженности  последних,  либо  в  силу  иных 
причин,  что  является  недопустимым  в  ходе  выполнения 
общих  задач, направленных на недопущение нарушений 
финансово-бюджетной дисциплины. В такой ситуации ра-
ботники Государственной финансовой инспекции Украи-
ны остаются один на один с произвольными действиями 
должностных лиц объекта контроля,  тем самым не имея 
в арсенале необходимых полномочий и средств борьбы с 
нарушителями указанной категории.

3. Реализация материалов ревизии.  При  передаче 
материалов ревизии нередки случаи игнорирования право-
охранительными  органами  проведения  взаимосверок  по 
результатам рассмотрения этих материалов, переданных Го-
сударственной финансовой инспекцией Украины, а именно 
заполнение карточки-сообщения, либо акта сверки правоох-
ранительным органом с указанием принятого процессуаль-
ного решения (п. п. 5.8, 5.10 Порядка взаимодействия) [2].

Кроме  того,  правоохранительными  органами  повсе-
местно игнорируются положения п. 5.9 Порядка взаимо-
действия,  согласно  которого  одновременно  с  принятием 
решения относительно каждого материала ревизии право-
охранительный  орган  в  рамках  компетенции  решает  во-
прос относительно устранения нарушений законодатель-
ства и/или возмещения материального ущерба (убытков), 
и принимает меры по устранению причин и условий, кото-
рые им способствовали [2]. На практике широко распро-
странены  случаи  игнорирования  указанных  положений 
законодательства правоохранительными органами, откла-
дывания материалов ревизии «в долгий ящик», что влечет 
к избежанию ответственности виновных лиц.

Выводы. Учитывая вышеизложенное, выделим наибо-
лее эффективные и распространенные на практике формы 
взаимодействия Государственной финансовой инспекции 
Украины с правоохранительными органами:

– проведение на всех уровнях совместных совещаний, 
круглых столов, целью которых является обсуждение по-
рядка совместной работы по предотвращению нарушений 
финансово-бюджетной  дисциплины,  плана  контрольно-
ревизионной работы на определенный квартал, выработ-
ка порядка проведения совместных проверок на объектах 
контроля и т. п.;

–  непроцессуальная  консультативная  помощь  между 
работниками  Государственной  финансовой  инспекции 
Украины с работниками правоохранительных органов, на-
чиная с этапа планирования ревизии, либо проверки;

– допрос работников Государственной финансовой ин-
спекции Украины в качестве свидетелей в ходе проведе-
ния досудебного расследования по вопросам, требующим 
специальных знаний в бюджетно-финансовой сфере;

– привлечение работников Государственной финансо-
вой инспекции Украины в качестве  специалистов в ходе 
проведения отдельных следственных действий.
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Резюмируя, подчеркнем, что общность интересов ра-
ботников Государственной финансовой инспекции Укра-
ины  и  работников  правоохранительных  органов  должна 
проявляться не только в нормативно-правовых актах, а и в 
реальности. Только в этом случае будут видны результаты 

качественного взаимодействия, итогом которого является 
соблюдение  финансово-бюджетной  дисциплины  всеми 
субъектами,  привлечение  виновных  лиц  к  ответственно-
сти и принятие мер по недопущению совершения финан-
совых правонарушений в будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Звіт про результати діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів за січень–червень 2015 року. – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/113548.
2. Порядок взаимодействия между органами Государственной контрольно-ревизионной службы и органами прокуратуры, внутрен-

них дел и СБУ, утвержденный совместным приказом № 346/1025/685/53 от 19.10.2006 года. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1166-06.

3. Указ Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» от 09.12.2010 № 1085/2010. – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010.

4. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Министерства 
финансов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, других центральных органов исполнительной влас-
ти, деятельность которых направляется и координируется через соответствующих министров» от 16 октября 2012 года № 5463-VI. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5463-17.

5. Закон Украины «Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине» от 26 января 1993 
года № 2939-XII. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.

6. Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 года № 4651-VI. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

УДК 336.225.6

СУЧАСНІ ПІДхОДи ДО ВиЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СиСТЕМи  
ЯК ПРАВОВОГО ТА ЗАКОНОДАВЧОГО ПОНЯТТЯ
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Статтю присвячено розгляду сучасних підходів до визначення поняття «податкова система». Проблематика цього поняття форму-

ється його законодавчою невизначеністю (неповною визначеністю) та різними підходами науковців до її розуміння. Податкова система, 
центром якої є податки, на даний час є важливим чинником розвитку суспільства та держави.

Ключові слова: податкова система, система оподаткування, система податків і зборів, адміністрування податків, зборів, платежів.

Статья посвящена рассмотрению современных подходов к определению понятия «налоговая система». Проблематика этого по-
нятия формируется отсутствием его законодательного определения (неполного определения) и различными подходами ученых к его 
пониманию. Налоговая система, центром которой являются налоги, на современном этапе является важным фактором развития обще-
ства и государства.

Ключевые слова: налоговая система, система налогообложения, система налогов и сборов, администрирование налогов, сборов, 
платежей. 

The present paper is devoted to consideration of modern approaches to definition of «tax system». The problems of this concept are caused 
by the vagueness of its legal definition (incomplete definition) and different approaches of scientists to its understanding. The tax system, center 
of which are taxes, is an important factor of society and state development nowadays. 

Key words: tax system, system of taxation, system of taxes and collections, administration of taxes, collections, payments.

Актуальність теми. «Воістину, що на  Заході, що на 
Сході,  податки  охоплюють  усе  суспільство,  економіку, 
міжнародні  сферу,  це  нічим  не  замінима,  унікальна фіс-
кальна першооснова життєдіяльності держави, існування 
та розвитку суспільства» [1, с. 46]. Таке значення й роль 
податків  можна  зустріти  у  багатьох  працях,  предметом 
дослідження яких виступають податки або явища,  які  їх 
супроводжують, і які в силу такого зв’язку з податками є 
предметом правового регулювання. Одним із таких явищ 
є податкова  система,  визначення поняття  якої  виділяєть-
ся  актуальною проблемою у  сучасних  дослідженнях  по-
даткового права та податкового законодавства. Російський 
учений В.М. Назаров відмічає, що на тлі широкого вжи-
вання цього поняття при відсутності його належного  за-
конодавчого  визначення  різні  автори  вкладають  у  нього 
різний зміст або застосовують його для визначення різних 

суспільних відносин. Відсутність наукового розроблення 
цього правового поняття стало, на думку вченого, причи-
ною відмови російського законодавця від його законодав-
чого закріплення, тим більш, що спроба закріпити поняття 
«податкова система» у Законі РРСФР «Про основи подат-
кової системи у Російській Федерації» (1991 р.) виявилася 
невдалою. Так, визначення податкової системи як сукуп-
ності податків, зборів та інших платежів, що справляються 
в установленому порядку, призвела до практики встанов-
лення податків, яка суперечила Конституції РФ (ст. 57), й 
того, що до 1994 року у РФ було додатково введено 70 ви-
дів регіональних та місцевих податків окрім тих, що були 
передбачені  у  вказаному  Законі. На  його  думку,  наукове 
розроблення поняття «податкова  система» дозволить ви-
значити системний устрій сфери оподаткування, питання, 
що підлягають регулюванню, межі такого регулювання, це 
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поняття може слугувати основою для формування систе-
ми загальної частини податкового права та законодавчих 
положень про окремі податки. У сучасній правовій демо-
кратичній  державі  без  належної  правової  регламентації 
ніякий обов’язковий платіж не може розглядатися як по-
даток [2, с. 2–24]. 

Багато вчених (юристів, економістів) пропонують ви-
значення поняття «податкова система», але єдиного підхо-
ду до її визначення так і не вироблено. Метою даної статті 
ставимо розгляд доктринальних та законодавчих підходів 
до  визначення  поняття  «податкова  система»,  виявлення 
проблем (на прикладі України та Російської Федерації).

Виклад основного матеріалу. Активне  розроблення 
зазначеної  проблематики  відбувається  в  російській  на-
уці.  Відмітивши  відсутність  легального  визначення  по-
няття  податкової  системи  в  російському  законодавстві, 
О.В. Карташов вказує на існування у науковій літературі 
в даний час різних підходів до її визначення. Звертаючись 
до  деяких  з  них,  учений  зазначає,  що  аналіз  податкової 
системи,  її  природи  та  сутності  здійснюється  дослідни-
ками з урахуванням істотних умов оподаткування, якими 
останні виділяються: принципи оподаткування (побудови 
податкової  системи);  порядок  встановлення  (введення) 
податків;  систему  податків  та  зборів;  порядок  розподілу 
податкових надходжень; права та обов’язки учасників по-
даткових відносин; форми (методи) податкового контролю 
тощо. При цьому переважне значення надається принци-
пам побудови податкової системи, від яких залежить здат-
ність  системи  податків  і  зборів  у  цілому  й  кожного  по-
датку окремо виконувати покладені на них функції, та які 
створюють  умови  для  ефективного  функціонування  по-
даткової системи [3, с. 17–19]. Аналізуючи запропоновані 
російськими науковцями  численні  доктринальні  поняття 
податкової  системи  (її  будову,  структуру), Е.Д. Соколова 
виділяє дві основні теоретичні позиції відносно категорії 
«податкова  система», що  склалися  на  даний  час  у  науці 
фінансового права  та фінансовій науці: податкова  систе-
ма – це сукупність усіх платежів, що мають обов’язковий 
характер (тобто сукупність податків та зборів); крім сис-
теми податків та зборів податкова система включає також 
інші елементи [4, с. 12–19]. З наведеного і О.В. Карташо-
вим, і Е.Д. Соколовою вбачається, що категорії «податко-
ва  система»  та  «система  податків  і  зборів»  російськими 
вченими не ототожнюються, ширша за своїм змістом пер-
ша, друга  є  елементом першої.  З приводу другої позиції  
Е.Д. Соколова вказує на відсутність єдності поглядів уче-
них  на  це  питання,  при  цьому  відмічає  наявність  у  цих 
поглядах співпадіння щодо окремих елементів податкової 
системи. На її думку, до податкової системи мають вклю-
чатися:  система  податків  і  зборів;  принципи  оподатку-
вання  та  порядок  встановлення,  введення  та  справляння 
податків  і  зборів;  права  та  обов’язки,  відповідальність 
учасників податкових відносин,  способи  захисту  їх прав 
та інтересів [4, с. 18]. Отже, доктринальні підходи росій-
ських  науковців  до  визначення  поняття  «податкова  сис-
тема»  грунтуються  на  широкому  та  вузькому  розумінні 
цієї  системи  та  відповідно  ставляться  до  вирішення  дві 
основні проблеми. Перша – встановлення співвідношення 
податкової системи із системою податків і зборів – у РФ 
вирішено на законодавчому рівні: у Податковому кодексі 
РФ застосовано конструкцію «система податків і зборів». 

Цей термін, як зазначає Н.І. Хімічева, є більш вдалим по-
рівняно з не зовсім точним терміном «податкова система», 
оскільки останній може тлумачитися більш широко, ніж 
сукупність платежів, або взагалі в іншому аспекті, напри-
клад,  як  система податкових органів  [5,  с.  380]. Друга  – 
включення до складу податкової системи не лише систе-
ми податків  і зборів, а й  інших елементів, які складають 
її зміст, як зазначає Е.Д. Соколова, є предметом активної 
наукової дискусії, під час якої висловлені неоднозначні (а 
з окремих елементів навіть і протилежні) підходи до розу-
міння поняття «податкова система» [4, с. 11–19]. На думку 
цієї вченої, сумнівним є включення до податкової системи 
таких елементів, як: податкове законодавство або системи 
та принципів податкового законодавства1; системи органів 
податкового  адміністрування  або  системи  податкових  та 
інших фіскальних органів2; форм та методів податкового 
контролю3; порядку розподілу податкових надходжень між 
бюджетами різних рівнів або порядку розподілу податків 
по бюджетах4 [4, с. 19–21]. Втім, із приводу елементного 
складу податкової системи науковцями висловлено й дещо 
інші підходи. Так,  надаючи широкого  визначення подат-
кової  системи,  як  заснованої  на  визначених  принципах 
системи врегульованих нормами права суспільних відно-
син, що складаються у зв’язку зі встановленням та справ-
лянням податків і зборів, І.І. Кучеров виділяє у податковій 
системі низку підсистем: податкообкладаючі суб’єкти; по-
датки та збори; платники податків; адміністрування опо-
даткування;  органи,  які  забезпечують  податкову  безпеку 
[6,  с.  71–72].  І.А. Майбуров  та А.М. Соколовська  (укра-
їнська  вчена,  відома фундаментальними  працями  у  сфе-
рі податків та оподаткування  (виділено мною. – О.Л.)) у 
податковій  системі  виділяють:  1)  підсистему податкових 
відносин та правовідносин, які регламентуються законами 
та  іншими  нормативно-правовими  актами  з  питань  опо-
даткування, які створюють нормативно-правову базу опо-
даткування;  2)  підсистему  оподаткування  –  її  складають 
окремі податки й збори (кожен із яких представляє собою 
сукупність взаємопов’язаних елементів – суб’єкт, об’єкт, 
податкова база тощо) та порядок (механізм) їх вирахуван-
ня  та  сплати. Останній разом  із порядком встановлення, 
зміни  та  скасування  податків,  зборів,  регламентований 
податковим  законодавством,  утворює  організаційно-пра-
вовий механізм  забезпечення функціонування  податків  і 
зборів. Складовою цього механізму є й механізм забезпе-
чення дотримання правил податкового законодавства, що 
включає порядок податкового обліку, правила виконання 
обов’язків  зі  сплати  податків  та  зборів,  способи  забез-
печення  їх виконання, процедуру податкового контролю, 
порядок реалізації відповідальності за податкові правопо-
рушення та порядок оскарження актів податкових органів, 
дій та бездіяльності їх посадових осіб; 3) підсистему по-
даткового адміністрування як регламентовану законами та 
іншими  нормативно-правовими  актами  управлінську  ді-
яльність,  здійснювану податковими  та  іншими органами 
виконавчої  влади  з  регулювання  та  контролю виконання 
податкоплатниками обов’язків зі сплати податків і зборів, 
а також із примусу податкоплатників до виконання своїх 
обов’язків. Грунтуючись на таких її складниках, ці вчені 
під податковою системою розуміють регульовану норма-
ми  податкового  права,  закріпленими  в  законах  та  інших 
нормативно-правових  актах  із  питань  оподаткування,  а 

1 Е.Д. Соколова обґрунтовує це так: «Податкове законодавство не можна роз-
глядати в якості елемента податкової системи тому, що податкове законодав-
ство,  точніше,  як  закріплено  в ПК  РФ,  «законодавство  Російської Федерації 
про податки  і  збори», «законодавство суб’єктів Російської Федерації про по-
датки  і  збори», «нормативно-правові  акти органів місцевого самоврядування 
про  податки  і  збори»  є,  відповідно,  підгалузями  (елементами)  російського 
законодавства,  регіонального  законодавства  та  системи муніципальних  актів 
представницьких органів місцевого самоврядування, та закріплюють необхідні 
юридичні умови для функціонування податкової системи, будучи її правовою 
основою. Тому включення податкового законодавства в якості елемента в по-
даткову систему не логічне, оскільки це різнопорядкові категорії» [4, с. 19–20].

2 Автор вважає, що до складу податкової системи включається не сама система 
податкових чи фіскальних органів, а лише права та обов’язки, відповідальність 
останніх, як учасників податкових відносин [4, с. 20].
3 Автор вважає, що податковий контроль, як вид фінансового контролю, має по 
відношенню до податкової системи зовнішній характер, охоплює своїм впли-
вом усі її елементи, тому його форми та методи не можуть бути одним із еле-
ментів податкової системи [4, с. 20].
4 Автор вважає більш виправданим розглядати «порядок розподілу податкових 
надходжень між бюджетами різних рівнів» не елементом податкової системи, а 
принципом фінансової діяльності держави, в тому числі принципом бюджетної 
та податкової діяльності держави та муніципальних утворень [4, с. 20–21].
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також неформальними нормами та правилами, сукупність 
податкових відносин та правовідносин, які проявляються 
в  конкретних  формах  податків  і  зборів,  функціонування 
яких (від встановлення та законодавчого визначення всіх 
обов’язкових елементів до контролю за дотриманням по-
даткового  законодавства  й  відповідальності  за  податкові 
правопорушення)  забезпечується  за  допомогою  визначе-
ного  організаційно-правового  та  адміністративного  ме-
ханізму  [7,  с.  245–258].  Розглянуті  доктринальні  позиції 
російських  учених  дійсно  вказують на  відсутність  одна-
кового  розуміння  змісту  податкової  системи,  включення 
до неї окремих елементів (податкового законодавства, ад-
міністрування оподаткування (чи податкового адміністру-
вання), системи контролюючих органів, системи податко-
вого контролю тощо.

Аналогічні проблеми податкової системи як правової 
та  законодавчої  категорій,  співвідношення  законодавчих 
категорій «податкова система» і «система оподаткування» 
та  інші  обговорюються  науковцями  і  в  Україні.  Дослі-
джуючи формування податкової системи України у праці 
«Генезис податкового регулювання» в Курсі податкового 
права,  відомий український вчений – правник-фінансист  
М.П.  Кучерявенко  користується  категорією  «податкова 
система»,  спираючись  при  цьому  на  акт  законодавства, 
яким було запроваджено законодавчу категорію «система 
оподаткування». Вчений вказує, що формування податко-
вої системи України почалося на межі 1991–1992 р.р. і що 
з 1991 р. в Україні керувалися Законом Української РСР від 
25 червня 1991 р. «Про систему оподаткування» в якості 
закону,  що  регулює  національну  систему  оподаткування 
[8,  с.  681].  Відмітимо,  що  визначення  поняття  категорії 
«система оподаткування» цей Закон не містив, у його пре-
амбулі було встановлено, що ним визначаються принципи 
побудови системи оподаткування в Українській РСР, види 
податків,  зборів  і  обов’язкових  платежів,  напрями  їх  за-
рахування, платники податків і об’єкти оподаткування та 
відповідальність за порушення законодавства про податки 
[9]. Визначення системи оподаткування (як сукупності по-
датків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів 
і внесків до державних цільових фондів, що справляють-
ся у встановленому порядку) вперше було надане у новій 
редакції вказаного Закону від 02.02.1994 р. № 3904  [10], 
трохи змінене у наступній новій редакції цього Закону від 
18.02.1997 р. № 77/97–ВР («Сукупність податків і зборів 
(обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних ці-
льових фондів, що справляється у встановленому закона-
ми України  порядку,  становить  систему  оподаткування» 
[11]), воно проіснувало до 2 грудня 2010 року. Цією кате-
горією оперує й Конституція України,  і  хоча  зміст «сис-
теми  оподаткування» Основний  Закон  не  розкриває,  але 
без  сумніву  надає  їй ширшого  значення,  ніж  сукупність 
податків  і  зборів, що,  на наш погляд,  прямо  випливає  із 
юридичної конструкції норми ч. 2 ст. 92: «Виключно за-
конами України  встановлюються:  1) Державний  бюджет 
України  і  бюджетна  система України;  система оподатку-
вання, податки і збори» [12]. Коментуючи цю норму, авто-
ри науково-практичного коментаря до Конституції Украї-
ни виділили функцію парламенту «… регулювати систему 
оподаткування, податків і зборів» [13, с. 441], і тим самим 
визначили, як співвідносяться ця система та податки й збо-
ри – останні є її елементами й фактично становлять систе-
му податків і зборів України. Введений з 1 січня 2011 року 
в дію Податковий кодекс України запровадив нову законо-
давчу категорію «податкова система України» в подібній, 
як у РФ ще у 1991 р.,  інтерпретації – сучасну податкову 
систему  України  визначено,  як  сукупність  загальнодер-
жавних та місцевих податків та зборів, що справляється в 
установленому цим Кодексом порядку [14]. Для порівнян-
ня ще раз вкажемо, що чинний Податковий кодекс РФ ко-
ристується юридичною конструкцією «система податків і 
зборів у Російській Федерації» (складається із федераль-

них, регіональних та місцевих податків і зборів) [15, с. 26], 
якій, як було зазначено вище, відводиться місце елементу 
(підсистеми) податкової системи.

Слід зазначити, що в Україні категорія «податкова сис-
тема» широко  вживалася  на  різних  рівнях  (вченими,  де-
путатами, податківцями, експертами) задовго до її законо-
давчого закріплення у кодифікованому податковому акті, 
а спроба з’ясування суті категорій «податкова система» та 
«система  оподаткування»  виявила  різні  підходи  науков-
ців. Окремі вчені вживають обидва терміни як рівнозначні  
[16, с. 43; 17, с. 235; 18, с. 267–268 ; 19, с. 74; 20, с. 116–117],  
інші,  не  ототожнюючи  їх,  використовують  обидва,  вра-
ховуючи їх застосування в актах законодавства, що діяли 
на певному проміжку часу  [21,  с. 53–60, 119],  треті  вда-
ються до визначення лише поняття «податкова  система» 
[22, с. 15], четверті визначають їх співвідношення, як, на-
приклад, Н.Ю. Пришва «систему оподаткування» вважає 
ширшим поняттям і включає до неї податкову систему як 
її складову [23, с. 35]. Маємо відмітити, що, як і російські, 
українські дослідники розглядають податкову систему як 
у вузькому (як сукупність податків і зборів (обов’язкових 
платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, 
що справляються у встановленому законами України по-
рядку),  так  і  в  більш  широкому  розумінні,  за  якого  по-
даткова  система  включає  правові  основи  оподаткування, 
виконавчо-контролюючі  органи,  порядок  розроблення  та 
законодавчого  закріплення  формальних  правил  оподат-
кування, неформальні правила оподаткування [24, с. 25]. 
Група  вчених-економістів  поняття  «податкова  система» 
визначає  через  її  структурну  побудову:  «Податкова  сис-
тема  (система  оподаткування)  –  сукупність  законодавчо 
встановлених  у  державі  різних  видів  податків  і  зборів, 
а  також  принципів,  форм,  методів  оподаткування  та  ор-
ганізація  податкової  роботи  і  контролю  за  дотриманням 
податкового законодавства». Ця група вчених ототожнює 
податкову  систему  із  системою  оподаткування  і  вклю-
чає  до  останньої  такі  складові,  як:  процес  установлення 
і  впровадження  в  дію  податків;  види  податків;  права  та 
обов’язки платників податків; порядок розподілу податків 
між бюджетами різних рівнів; відповідальність учасників 
податкових  відносин  [19,  с.  73–74].  Інша  група  вчених-
економістів розуміє під податковою системою сукупність 
встановлених  у  країні  податків,  які  взаємопов’язані,  ор-
ганічно доповнюють один одного, не суперечать системі 
у  цілому  та  іншим  її  елементам.  Ці  вчені  вказують,  що 
системний підхід передбачає загальність окремих елемен-
тів,  об’єднаних  регулярною  взаємодією  з  тою чи  іншою 
формою управління, і на такому підґрунті податкова сис-
тема визначається ними, як сукупність податків  і  зборів, 
обов’язкових платежів, об’єднаних спільною організацій-
ною структурою та нормативно-правовою базою [24, с. 23].  
Третьою групою вчених-економістів висловлено позицію 
про розмежування двох підходів до розуміння податкової 
системи:  по-перше  вона  складається  з  законодавчо  за-
кріплених у державі податків  і податкових платежів; по-
друге, вона включає в себе механізми нарахування, сплати 
податків та організацію контролю та відповідальності  за 
порушення  податкового  законодавства.  На  такому  під-
ґрунті  ці  вчені  зауважують, що  не можна  ототожнювати 
поняття  «податкова  система»,  «система  оподаткування» 
та «система податків  і  зборів»: найвужчим із них вважа-
ють  «систему  податків  і  зборів», що  представляє  собою 
сукупність установлених чинним законодавством держа-
ви податків і зборів; до «системи оподаткування» поряд із 
закріпленою законодавством сукупністю податків і зборів 
включають  також  механізми  і  способи  їх  розрахунку  та 
сплати до бюджету та інших державних цільових фондів; 
найширшим  же  змістом  наділяють  поняття  «податкова 
система»,  яка  окрім  системи  податків  і  зборів  та  систе-
ми  оподаткування  включає  також  суб’єктів  податкової 
роботи, які забезпечують адміністрування і надходження 
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5 У РФ термін «система оподаткування» застосовується як критерій класифіка-
ції спеціальних податкових режимів, встановлених Податковим кодексом РФ: 
система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний 
сільськогосподарський податок); система оподаткування у вигляді єдиного по-
датку на «вмененный» дохід для окремих видів діяльності; система оподатку-
вання при виконанні угод про розподіл продукції [15, с. 579–651].

податків і зборів до бюджету та інших державних цільо-
вих фондів [25, с. 93]. Серед підходів учених-економістів 
до  визначення  податкової  системи  вирізняється  підхід  
А.М. Соколовської,  яка, по-перше,  звертає увагу на син-
тетичність категорії «податкова система», і в такому кон-
тексті визначає її теоретичним виразом взаємодії, взаємо-
залежності, взаємоузгодженості податкових відносин, які 
функціонують,  як  певна  цілісність,  по-друге,  визнає  по-
даткову систему складною категорією, елементами якої є 
підсистеми, що вступають у взаємодію як певні цілісності, 
по-третє,  визначає  категорію  «податкова  система»  через 
категорію «податкові відносини», сукупність яких і скла-
дає її зміст. Податкову систему автор пропонує розглядати 
у різних ракурсах та на різних рівнях глибини. В умовах 
правової  держави  податкові  відносини,  зазначає  вчена, 
регламентуються нормами фінансового права, набуваючи 
форми податкових правовідносин, внаслідок цього подат-
кова  система  на менш  глибокому  рівні  її  пізнання  пред-
ставляється  як  сукупність  нормативно-правових  актів, 
передусім – податкових законів, що регулюють податкові 
правовідносини.  Втім  це  не  остаточний  ракурс  погляду 
вченої на податкову систему. Згруповуючи податкові пра-
вовідносини  (за  суб’єктним складом  із  відповідним пра-
вовим статусом) у чотири групи, вона наводить їх харак-
теристики,  які  дозволяють  визначити  ці  правовідносини 
тими самими елементами (підсистемами) податкової сис-
теми – це обов’язкова правова регламентація (законодав-
ство  з питань оподаткування) податкових правовідносин 
(включаючи загальні засади – принципи такої регламента-
ції, що забезпечують реалізацію й дотримання основних 
прав  і свобод платників податків, та принципи побудови 
податкової  системи,  що  забезпечують  реалізацію  й  до-
тримання  основ  конституційного  ладу);  система  оподат-
кування, як система взаємопов’язаних, взаємоузгоджених 
податків,  побудована  відповідно  до  наукових  принципів 
оподаткування; сукупність  (система) фіскальних установ 
як специфічний, особливий елемент податкової системи, 
що опосередковує відносини між державою і платниками, 
вступаючи в такі відносини від імені держави, а не як їх 
(відносин)  самостійний  суб’єкт,  і  забезпечує  справляння 
податків на користь держави, приводить податкову систе-
му в рух, забезпечує її функціонування. Зрештою податко-
ву систему А.М. Соколовська визначає, як регламентовану 
нормами фінансового  права,  закріплену  в  законах  та  ін-
ших нормативно-правових актах із питань оподаткування 
сукупність  податкових  відносин,  які  опосередковуються 
фінансовими органами, що забезпечують адміністрування 
податків  і проявляються в конкретних формах оподатку-
вання [26, с. 83–88]. 

Серед  позицій  учених-правників  щодо  визначення 
податкової  системи  звернемося  до  позиції М.П. Кучеря-
венка, який підкреслює, що правильне розуміння поняття 
«податкова  система»  передбачає  розмежування  суспіль-
них відносин, що складаються у сфері оподаткування, на 
матеріальні  та  процесуальні  –  встановленням  переліку 
податків,  зборів  забезпечується  матеріальна  сторона  по-
даткової системи, призначенням якої є акумуляція доходів 
держави  через  надходження  податків,  і  яка  реалізується 
через  процесуальні  відносини  щодо  встановлення,  змі-
ни,  скасування  податків,  зборів,  забезпечення  їх  сплати, 
організації  контролю  та  відповідальності  за  порушення 
податкового законодавства [27, с. 39]. На його думку, по-
няття  «податкова  система»  на  сьогодні  вже  не  викликає 
особливих  суперечок  у  спеціальній  літературі  і  не  є  ка-
тегорією  виключно  податкового  права,  оскільки  займає 

визначене,  комплексне,  граничне  положення  на  стику 
бюджетного й податкового права. Так, з одного боку, по-
даткове право регулює відносини щодо надходження ко-
штів у дохідну частину бюджетів, а,  з другого, – це фак-
тично відносини формування дохідної частини бюджетів, 
які  охоплюються  бюджетним  правом.  Грунтуючись  на 
цьому та виділяючи у класифікації доходів бюджетів пла-
тежі податкового характеру (податки, збори, плати), вчений 
пропонує  визначити податкову  систему  як  сукупність по-
датків, зборів і платежів, законодавчо закріплених у даній 
державі принципів, форм і методів їх встановлення, зміни 
або скасування, дій, які забезпечують їх сплату, контроль і 
відповідальність за порушення податкового законодавства  
[21, с. 119–120]. Неважко помітити, що це визначення по-
єднує такі блоки суспільних відносин, які, будучи врегульо-
ваними  нормами  фінансового  (податкового)  права,  своєю 
сукупністю формують цілісний податковий механізм у дер-
жаві, який складається із: законодавчої діяльності держави 
щодо закріплення сукупності (як вичерпного переліку) по-
датків,  зборів,  платежів;  встановлення  їх  правового меха-
нізму  (елементів)  та  відповідальності  за  правопорушення 
у  податковій  сфері;  визначення  системи  контролю  вико-
нання податкового обов’язку,  дотримання податкового  за-
конодавства, застосовування відповідальності за вчинення 
податкових правопорушень; діяльності платників із справ-
ляння податків, зборів, платежів на виконання податкового 
обов’язку; діяльності контролюючих органів у сфері опо-
даткування, направленої на забезпечення повного та своє-
часного надходження  законодавчо  встановлених податків, 
зборів, платежів до відповідних грошових публічних фон-
дів, у тому числі і шляхом державного примусу. 

Термін  «система  оподаткування»  теж  досить  часто 
вживається  дослідниками  у  широкому  значенні  (і  фор-
мально  це  відповідає  Основному  Закону  України).  Втім 
на сьогодні Податковим кодексом України його вживання 
фактично  обмежене  лише  сферою  єдиного  податку5, що 
справляється  платниками  у  спрощеному  порядку,  який 
отримав законодавчу назву «спрощена система оподатку-
вання» (ст. 291) і представляє собою спеціальний податко-
вий режим, що складається із системи заходів із визначен-
ня особливого порядку оподаткування окремих категорій 
господарюючих суб’єктів  і може передбачати особливий 
порядок  визначення  елементів  податку  та  збору,  звіль-
нення від сплати окремих податків та зборів (ст.11) [14]. 
Окрім норм, що регулюють вказаний спеціальний подат-
ковий режим, термін «система оподаткування» у Кодексі 
більше ніде не застосовується. Отже, «спрощена система 
оподаткування»  є  одним  із  механізмів  (порядків)  справ-
ляння  податків,  а  категорію  «система  оподаткування», 
вважаємо, слід кваліфікувати механізмом (порядком) опо-
даткування, її різновидами на сьогодні є загальна та спе-
ціальна системи оподаткування. Через призму конкретних 
податків ці системи є складовою частиною податкової сис-
теми. Таким чином, широке (конституційне) та вузьке (за 
Податковим кодексом) розуміння системи оподаткування 
приходять у певну суперечність. 

На наш погляд, дослідницької уваги варті й проблеми, 
пов’язані з податковою системою як правовим поняттям. 
Визначення  податкової  системи  в  Податковому  кодексі 
України  порівняно  з  науковим  є  завузьким  і  не  відобра-
жає всього спектру відносин, які можуть виникати у сфері 
оподаткування і регулюються Кодексом, зокрема це стосу-
ється такого явища, як адміністрування податків,  зборів, 
платежів. З цього приводу, вважаємо, що законодавче по-
няття податкової системи має формуватися не лише сис-
темою  податків,  зборів,  платежів  та  механізмом  (право-
вим порядком) їх справляння (словами М.П. Кучерявенка, 
матеріальною  стороною  оподаткування),  а  й  системою 
адміністрування  обов’язкових  платежів  фіскального  ха-
рактеру (ми підтримуємо позицію тих учених, які однією 
із підсистем податкової системи визнають адмініструван-
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ня  оподаткування),  яка  включає  систему  контролюючих 
органів  у  сфері  оподаткування,  управлінську  діяльність 
цих органів, у тому числі податковий контроль та засто-
сування  відповідальності  за  порушення  податкового  за-
конодавства. У  2013  році  український  законодавець  увів 
до Кодексу поняття державної податкової справи, яку ви-
значив сферою діяльності контролюючих органів, перед-
баченою цим Кодексом та  іншими актами  законодавства 
України,  та  спрямованою  на  формування  і  реалізацію 
державної  податкової  політики  в  частині  адмініструван-
ня  податків,  зборів,  платежів  [28].  Насамперед  зазначи-
мо, що  зведення  державної  податкової  справи фактично 
лише до адміністрування оподаткування, на наш погляд, 
є необґрунтованим звуженням цієї системної, широкої за 
змістом категорії. З цього виділяємо проблему співвідно-
шення державної податкової справи та податкової системи 
як законодавчих категорій (втім, це є предметом окремого 
дослідження).

Висновки. Підсумовуючи результати розгляду сучас-
них підходів до визначення податкової системи як право-
вого  та  законодавчого  поняття,  маємо  висловити  власну 

позицію  з  приводу  визначення  її  складу  (змісту).  Вона, 
вважаємо, складається із: системи податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів фіскального характеру, законодав-
чо  встановлених  у  державі;  системи  оподаткування,  під 
якою,  на  нашу  думку,  слід  розуміти  правовий  механізм 
(механізми)  оподаткування  (загальний  чи  спеціальний); 
системи адміністрування оподаткування (включає контр-
олюючі органи та управлінську діяльність цих органів у 
сфері оподаткування, в тому числі податковий контроль та 
застосування  юридичної  відповідальності  за  порушення 
податкового законодавства). Підтримуємо позиції вчених, 
які обов’язковими елементами податкової системи визна-
ють  принципи  оподаткування  (принципи  побудови  по-
даткової системи) – у такому контексті назва статті 4 По-
даткового кодексу України та абзац перший цієї статті не 
відповідають змісту цієї статті, в якій фактично закріплені 
принципи оподаткування та побудови податкової системи. 
Слушною вважаємо позицію вчених,  які податкове  зако-
нодавство  (закони  та  інші  нормативно-правові  акти,  що 
регулюють  податкові  правовідносини)  відносять  до  еле-
ментів податкової системи. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Андрущенко В.Л. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція): [монографія] / В.Л. Андрущенко;  

Т.В. Тучак. – К.: Алерта, 2013. – 384 с.
2. Назаров В.Н. О понятии «налоговая система» и его правовом содержании / В.Н. Назаров. – Финансовое право, 2009. – № 1. – С. 20–24. 
3. Карташов А.В. Налоговое право: краткий курс лекций / А.В. Карташов; под. ред. Е.Ю. Грачевой. – 3-е узд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 229 с.
4. Налоговое право. Особенная часть: учебник и практикум для академического бакалавриата / под. ред. И.И. Кучерова. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2014. – 309 с.
5. Финансовое право: учебник /отв. ред. Н.И. Химичева. М.: БЕК, 1995. – 525 с. 
6. Кучеров И.И. Налоговое право России: курс лекцій, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮрИнформ, 2006. – 448 с.
7. Майбуров И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для магистрантов, обучающихся по спеціальностям: 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2011. – 591 с. – 
Серия «Magister».

8. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 6 т. – Т. 1: Генезис налогового регулирования: В 2 ч. – Ч. 1. – Х.: Легас., – 2002. – 665 с.
9. Про систему оподаткування: Закон УРСР від 25.06.1991 р. – № 1251–ХІІ / Голос України, 1991. – 08, 09.08.91. – № 153.
10. Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про систему оподаткування»: Закон України від 02.02.1994 р. –  

№ 3904–ХІІ / Голос України, 1994. – 04, 01.04.94. – № 60.
 11. Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування»: Закон України від 18.02.1997 р. – № 77/97–ВР / Голос  

України, 1997. – 03, 25.03.97. – № 52.
12. Конституція України / Офіційний вісник України, 2010, № 72/1 (01.10.2010), № 2598. 
13. Конституція України: Науково-практичний коментар / В.Б. Авер’янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.; Ред. кол. В.Я. Тацій,  

Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. – Харків: Видавництво «Право»; К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 808 с.
14. Податковий кодекс України від 02.12.2010, № 2755 / Голос України, 2010, 12, 04.12.2010. – № 229–230. 
15. Налоговый кодекс Российской Федерации. Комментарий к последним изменениям / Под ред. Г.Ю. Касьяновой (9-е изд., перераб. 

и доп. – М.: АБАК, 2010. – 704 с.
16. Милявська Е.П. Податкова система. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Е.П. Милявська, О.М. Сер-

дюк. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. – 336 с.
17. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
18. Раскалєй М.О. Податки і податкова система в Україні / М.О. Раскалєй / Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового 

права: Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового 
права. – К.: ПП «Укртехнопрінт», 2007. – 410 с.

19. Дєєва Н.М. Оподаткування в Україні: Навч. посіб. / Н.М. Дєєва, Н.І. Редіна, Т.О. Дулік та ін. / За ред. Н.І. Редіної. – К.: Центр учбової 
літератури, 2009. – 544 с.

20. Загірняк Д.М. Роль інформаційних технологій у збереженні фінансової безпеки в системі оподаткування України / Д.М. Загірняк, 
Ю.Г. Лактіонов. – Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: зб. матер. наук.-практ. конференції, 
18 грудня 2012 р. / Держ. подат. служб. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. центр із проблем оподатк. – Ірпінь, 2012. – 545 с.

21. Кучерявенко М.П. Податкове право України: підручник / М.П. Кучерявенко. – Х.: Право, 2012. – 528 с.
22. Бех Г.В. Правовое регулирование косвенных налогов в Украине: монографія / Г.В. Бех; под ред. проф. Н.П. Кучерявенка. –  

Х: 2003. – 123 с.
23. Пришва Н.Ю. Податкове право: навч. посіб. / Н.Ю. Пришва. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 368 с.
24. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Лютий, Л.М. Демиденко, М.В. Романюк та ін.: За ред. І.О. Люто-

го. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
25. Іванов Ю.Б. Податкова система. Підручник. / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. – К.: Атіка, 2006. – 920 с.
27. Податковий кодекс України: постатейний коментар: у 2 ч. / В.В. Білоус, Л.К. Воронова, О.О. Головашевич та ін.; за ред.  

М.П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2011. – Ч. 1. – 704 с. 
28. Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи: Закон України  

від 04.07.2013 р., № 404–VII / Голос України, 2013, 08, 10.08.2013. – № 148.



245

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 34.342.342.9

ПЕРСПЕКТиВНІ ШЛЯхи ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО АДМІНІСТРАТиВНУ ВІДПОВІДАЛьНІСТь

PrOMISINg wAyS IMPOVINg LEgISLATION  
ON AdMINISTrATIVE rESPONSIBILITy

 Лозинський Ю.Р.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін 

Львівського державного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена проблемі вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність. Розглянуто сутність і зміст таких 
питань: стан законодавства України про адміністративну відповідальність, особливості адміністративно-правового регулювання суспіль-
них відносин, шляхи реформування законодавства про адміністративну відповідальність. Окреслені перспективні напрямки розвитку 
інституту адміністративної відповідальності, розкрито значення вдосконалення окремих положень Кодексу України про адміністративні 
правопорушення шляхом внесення змін та доповнень, що стосуються адміністративної відповідальності юридичних та фізичних осіб. У 
контексті інтегрування національного законодавства відповідно до європейських принципів адміністрування проаналізоване значення 
вдосконалення інституту адміністративної відповідальності в окремих сферах управлінської діяльності. 

Ключові слова: адміністративне право, адміністративна відповідальність, інститут адміністративної відповідальності, адміністра-
тивне законодавство.

Статья посвящена проблеме совершенствования законодательства об административной ответственности. Рассмотрены сущность 
и содержание следующих вопросов: состояние законодательства Украины об административной ответственности, особенности адми-
нистративно-правового регулирования общественных отношений, пути реформирования законодательства об административной от-
ветственности. Определены перспективные направления развития института административной ответственности, раскрыто значение 
совершенствования отдельных положений Кодекса Украины об административных правонарушениях путем внесения изменений и до-
полнений, касающихся административной ответственности юридических и физических лиц. В контексте интегрирования национального 
законодательства в соответствии с европейскими принципами администрирования проанализировано значение совершенствования 
института административной ответственности в отдельных сферах управленческой деятельности. 

Ключевые слова: административное право, административная ответственность, институт административной ответственности,  
административное законодательство.

The article is devoted to problem of improving legislation on administrative responsibility. The essence and content of following issues: state 
laws of Ukraine on administrative responsibility, especially administrative − legal regulation of social relations, ways of reforming legislation on ad-
ministrative responsibility. Outlined promising directions of institute of administrative responsibility, revealed value of improving certain provisions 
of Code of Ukraine on administrative offenses by amending and supplementing concerning administrative liability of legal entities and individuals. 
In context of integration of national legislation in line with European principles of administration analyzed importance of improving institute of 
administrative responsibility in specific areas of management. 

Key words: administrative law, administrative responsibility, institute administrative proceedings, administrative law.

Актуальність теми. Розвиток адміністративного пра-
ва, а також всієї правової науки в Україні має свої особли-
вості, що пов’язані з періодом перебування у складі СРСР. 
Методи регулювання адміністративного процесу в радян-
ські часи були покладені на органи державного управлін-
ня,  що  намагалися  контролювати  всі  сфери  суспільного 
життя.  Таке  тотальне  домінування  держави  призвело  до 
того, що в радянському законодавстві не виникала потреба 
законодавчого  визначення  адміністративної  відповідаль-
ності,  існувала повна відсутність права на судове оскар-
ження рішень органів виконавчої влади. 

На сучасному етапі реформування українського адмі-
ністративного права управління з боку держави, яке було 
домінуючим у правовій системі радянських часів, не є на-
стільки визначальним. У Концепції  реформи адміністра-
тивного права України  стверджується, що «у  визначенні 
суспільного  призначення  адміністративного  права  треба 
зробити  переважний  акцент  не  на  його  «управлінській» 
функції (тобто функції регулювання управлінською діяль-
ністю), а на функціях «правозабезпечувальній» і «право-
захисній»,  пов’язаних  із  забезпеченням  реалізації  прав  і 
свобод людини та захистом їх у разі порушення» [8].

Сучасний  безперервний  процес  трансформації  сус-
пільних  відносин  постійно  розширює  правову  базу  адмі-
ністративної  відповідальності.  Відбуваються  значні  по-
літичні,  демографічні,  соціальні,  економічні  зміни,  що 
значно впливають на всі правові норми,  зокрема й на ад-
міністративне  право.  Але  українське  законодавство  про 

адміністративну  відповідальність  все  ще  регулюється  
Адміністративним кодексом України, прийнятим у радян-
ські часи, а саме в 1984 р., який не повністю відповідає по-
требам сьогодення. Зокрема перша редакція Кодексу Укра-
їни про  адміністративні правопорушення  (далі  – КУпАП) 
включала 172 проступки, за вчинення яких була встановле-
на адміністративна відповідальність. З моменту його при-
йняття до Кодексу близько 170 разів вносилися відповідні 
зміни і доповнення, згідно з якими його норми містять 375 
складів адміністративних проступків [10, c. 286].

Роль  адміністративної  відповідальності  у  боротьбі 
з  правопорушеннями  постійно  зростає.  У  відсотковому 
відношенні саме адміністративна відповідальність, у по-
рівнянні з кримінальною та цивільно-правовою, застосо-
вується у державі найчастіше. Це зумовлює появу великої 
кількості  законодавчих  та  інших  нормативно-правових 
актів,  що  встановлюють  адміністративну  відповідаль-
ність за вчинення адміністративних проступків. Внесення 
постійних  змін  та  наявності  дещо  «розмитих»,  нечітких 
формулювань  у  діючому  КУпАП,  розпорошеність  зна-
чної  кількості  нормативно-правового  матеріалу,  робить 
діюче законодавство України про адміністративну відпо-
відальність  неефективним  у  забезпеченні  прав  і  свобод 
громадян, у підтриманні громадського порядку та нездат-
не забезпечити законність на належному рівні через свою 
нестабільність. Тому надзвичайно актуальним завданням 
на сьогоднішній день є пошук перспективних шляхів пра-
вового  регулювання  адміністративної  відповідальності. 
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Незважаючи  на  певне  висвітлення  у  вітчизняних  науко-
вих працях проблем сучасного адміністративного законо-
давства,  безпосередньо  питання  пошуку  перспективних 
шляхів вдосконалення адміністративної відповідальності 
предметом аналізу не було.

Мета статті − проаналізувати та визначити перспек-
тивні  шляхи  вдосконалення  та  розвитку  законодавства 
України про адміністративну відповідальність.

Питання  щодо  адміністративної  відповідальності 
стали  предметом  досліджень  багатьох  учених-юристів, 
зокрема В. Авер’янова, Е.  Герасименко,  І.  Голосніченко,  
С. Гончарука, Є. Додіна, В. Зуя, Л. Коваль, В. Колпакова, 
А. Комзюка, В. Котюк, Д. Лук’янець, Т. Мацелик, С. Сте-
ценко, які тією чи іншою мірою вивчали проблемні питан-
ня адміністративної відповідальності.

Втім досі в юридичній літературі наводяться різні погля-
ди на формулювання адміністративної відповідальності. Так, 
на думку В. Авер’янова адміністративна відповідальність є 
різновидом  юридичної  відповідальності,  що  являє  собою 
сукупність адміністративних правовідносин, які виникають 
у  зв’язку  із  застосуванням уповноваженими органами  (по-
садовими особами)  до  осіб, що  вчинили  адміністративний 
проступок, передбачених нормами адміністративного права 
особливих санкцій – адміністративних стягнень [1]. 

Л.  Коваль  вважає,  що  адміністративна  відпові-
дальність  проявляється  у  застосуванні  до  порушників 
загальнообов’язкових правил, що діють у сфері управлін-
ня й інших сферах адміністративних стягнень [6].

С. Гончарук визнає адміністративну відповідальність, 
як  різновид  правової  відповідальності  –  як  специфічну 
форму  реагування  держави  в  особі  її  компетентних  ор-
ганів на вчинення адміністративних проступків,  згідно  з 
якою особи, що скоїли ці проступки, повинні відповісти 
перед уповноваженими державними органами за свої не-
правомірні дії і понести за це адміністративні стягнення в 
установлених законом формах і порядку [4].

Такі вчені, як Ю. Битяк і В. Зуй вважають, що це вид 
юридичної  відповідальності  фізичних  і  юридичних  осіб 
перед органами виконавчої влади чи судом за порушення 
адміністративно-правових  норм  на  основі  застосування 
адміністративних стягнень [2].

На  думку  Е.  Герасименко,  адміністративна  відпо-
відальність  може  бути  визначена,  як  специфічна  форма 
негативного реагування в особі держави з боку її компе-
тентних  органів  на  відповідну  категорію  протиправних 
проявів, згідно з якою особи, які їх вчинили, повинні дати 
відповідь  перед  уповноваженими  органами  у  встановле-
них законом формах і порядку [3].

Найбільш повне визначення адміністративної відпові-
дальності у своїх дослідженнях наводить Н. Гришина, роз-
глядаючи  її  як різновид юридичної відповідальності, що 
являє  собою  врегульовані  нормами  правовідносини  між 
державою (в особі органів адміністративної юрисдикції і 
відповідних посадових осіб) та особою, яка вчинила адмі-
ністративне правопорушення, що знаходять своє виражен-
ня у застосуванні до правопорушника заходів державного 
примусу у вигляді адміністративних стягнень, які тягнуть 
за собою несприятливі наслідки особистого, майнового й 
іншого характеру,  і  владний осуд винного суб’єкта  з ме-
тою попередження та припинення адміністративних пра-
вопорушень [5].

Такі  різні  дефініції  вчених щодо поняття  адміністра-
тивна відповідальність зумовлені тим, що Кодекс України 
про  адміністративні  правопорушення  не  містить  визна-
чення  адміністративної  відповідальності  й  обмежуєть-
ся  лише  вказівкою  на  те, що  її  мірою  є  адміністративні 
стягнення, які застосовуються з метою адміністративного 
впливу на правопорушника, його перевиховання і запобі-
гання  правопорушенням. У  зв’язку  з  цим  загострюється 
питання: яким чином повинно відбуватися реформування 
законодавства про адміністративну відповідальність? 

Є багато шляхів щодо вирішення існуючої проблеми, 
розглянемо деякі з них:

1)  прийняття  нової  редакції  Кодексу  про  адміністра-
тивні правопорушення з проведенням кодифікації діючого 
адміністративного законодавства України у цій сфері;

2) вдосконалення окремих положень Кодексу України 
про  адміністративні  правопорушення  шляхом  внесення 
змін та доповнень; 

3)  вдосконалення  матеріальних  та  процесуальних 
норм  права  (залежно  від  характеру  правових  норм,  дія 
яких  спрямована  на  регламентування  адміністративної 
відповідальності);

4)  вдосконалення  інституту  адміністративної  відпо-
відальності  в  окремих  сферах  управлінської  діяльності 
(залежно  від  сфер  застосування  адміністративної  відпо-
відальності);

5)  вдосконалення  адміністративної  відповідальності 
фізичних та юридичних осіб (залежно від суб’єкта відпо-
відальності).

На нашу думку, найбільш оптимальний і перспектив-
ний шлях − прийняття нової  редакції Кодексу про  адмі-
ністративні  правопорушення  з  проведенням  кодифікації 
діючого  адміністративного  законодавства  України  в  цій 
сфері. Необхідність прийняття нового КУпАП, як ми вже 
зазначали,  зумовлена  не  відповідністю  потребам  сього-
дення діючого КУпАП, прийнятого ще в радянські часи. 
Величезна  кількість  нормативних  актів,  що  регулюють 
адміністративну  відповідальність,  ускладнює  вирішення 
питань, пов’язаних із правом оскарження в суді законності 
правових актів, рішень, дій чи бездіяльності органів дер-
жавної виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання, посадових і службових осіб, а також з інститутом 
адміністративної відповідальності.

 Зазначимо, що в Україні була спроба вирішення даної 
проблеми на законодавчому рівні. Так, ще у 2004 р. Кабі-
нет Міністрів України направив до Верховної Ради Укра-
їни проект Кодексу України про адміністративні проступ-
ки, розробниками якого були такі відомі українські вчені, 
як В. Авер’янов, Ю. Битяк,  І. Голосніченко, Є. Додін, В. 
Стефанюк та інші. Але аналіз цього проекту показав, що 
він містить положення, які суперечать Конституції Украї-
ни та міжнародним договорам, ратифікованим Верховною 
Радою України, не узгоджені з іншими законами України, 
безпідставно зачіпають приватноправову сферу, мають чи-
мало внутрішніх суперечностей та колізійних норм. Тому 
Головним  науково-експертним  управлінням  Верховної 
Ради України було зроблено висновок, що за результатами 
розгляду в першому читанні проект доцільно відправити 
на доопрацювання з поданням на повторне перше читан-
ня. Відтоді,  на жаль,  конкретних  спроб  прийняти  новий 
Кодекс  України  про  адміністративні  проступки  не  було, 
хоча слід зазначити, що в наш час ведеться активна робота 
з розробки та доопрацювання нових проектів Кодексу.

Важливим  аргументом  для  прийняття  нової  редакції 
КУпАП є гостра необхідність проведення систематизації 
адміністративного  законодавства. Адже  відомо, що  тіль-
ки  за  період  дії  чинного КУпАП було  прийнято  близько 
170 законів, що внесли відповідні зміни та доповнення до 
нього, не говорячи про зміни інших законодавчих актів із 
цих питань, які на практиці законодавець та інші суб’єкти 
нормотворчості  вже  прийняли  і  продовжують  приймати. 
Прийняття нормативно-правових актів, які містять норми 
про адміністративну відповідальність за конкретні право-
порушення,  по  суті,  знецінює  статус КУпАП як  єдиного 
кодифікованого нормативно-правового акта у даній сфері, 
ставить під сумнів необхідність його існування у сучасно-
му вигляді. 

Ще одним перспективним шляхом вдосконалення за-
конодавства про адміністративну відповідальність є, влас-
не,  вдосконалення  окремих  положень  Кодексу  України 
про  адміністративні  правопорушення  шляхом  внесення 
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змін та доповнень. Врегулювання та вдосконалення норм 
адміністративної  відповідальності  потребують,  насампе-
ред, галузі стандартизації та сертифікації, галузі охорони 
здоров’я,  сфера  поводження  з  відходами,  інформаційна 
сфера, органічне сільське господарства та ін. 

Необхідність внесення змін та доповнень щодо адміні-
стративної відповідальності в цих галузях полягає в тому, 
що законодавство з цих галузей є надміру численним, роз-
порошеним,  тобто  не  існує  єдиного  законодавчого  акта, 
який би містив усі склади правопорушень, передбачив усі 
види адміністративних стягнень, порядок їх накладання, а 
також порядок розгляду справ про адміністративні право-
порушення, що  і призводить до конкуренції норми та  їх 
двозначного тлумачення. 

Варто зауважити, що в багатьох європейських країнах 
в  адміністративному  законодавстві не має  єдиного коди-
фікованого  акта,  який установлював би  відповідальність 
за адміністративні проступки. Відповідальність за адміні-
стративні делікти у цих країнах передбачена галузевими 
законами  (у сфері екології, ветеринарії,  транспорту, про-
мисловості). На  цій  підставі  вітчизняними  експертами  з 
адміністративного  права  пропонувалося  декодифікува-
ти  чинний  КУпАП  і  «розпорошити»  склади  адміністра-
тивних  проступків  за  багатьма  законами,  які  регулюють 
відносини  в  окремих  сферах  державного  й  суспільного 
життя. Незважаючи на вже  існуючий зарубіжний досвід, 
ми не можемо погодитись із такою точкою зору, тому що 
декодифікація вітчизняного законодавства про адміністра-
тивну відповідальність значно ускладнить процес право-
застосування.

В.  Авер’янов,  Д.  Лук’янець,  Н.  Хорощак  правильно 
зазначають, що  на  нинішньому  етапі  розвитку  вітчизня-
ної  системи  законодавства фактично  є  два  тотожні  типи 
адміністративної відповідальності: перший тип – це адмі-
ністративна відповідальність на засадах чинного КУпАП, 
другий – адміністративна відповідальність на засадах, від-
мінних від КУпАП (тобто тих, що не збігається з понят-
тями КУпАП) [1, с. 119]. Така законодавча тотожність, на 
думку багатьох експертів адміністративного права, не дає 
можливості повноцінно захистити права людини та грома-
дянина, що є одним із пріоритетних завдань відповідно до 
Конституції України. 

  На  сьогоднішній  день  одним  із  перспективних,  але 
дискусійних в адміністративному законодавстві, є питан-
ня  вдосконалення  матеріальних  та  процесуальних  норм 
адміністративного права. Про нагальну необхідність роз-
межування матеріальних і процесуальних норм зазначено 
у  Концепції  реформи  адміністративного  права  України: 
«Зважаючи  на  різноманітний  характер  елементів  адміні-
стративного  процесу,  важливим  завданням  його  законо-
давчого  регулювання  слід  вважати  визначення  шляхів  і 
форм систематизації відповідних процесуальних норм ад-
міністративного права.

Чітке визначення структури адміністративного проце-
су необхідне для того, щоб, по-перше, забезпечити ефек-
тивне регулювання складових його проваджень і сприяти 
поліпшенню роботи різних ланок управлінського апарату 
(в тому числі, щодо реалізації прав і свобод громадян)  і, 
по-друге, визначити шляхи наступної кодифікації адміні-
стративно-процесуального законодавства» [8].

Дійсно, на сьогодні не існує єдиного чіткого поділу та 
виокремлення  на  адміністративно-матеріальні  та  адміні-
стративно-процесуальні  норми.  Не  вщухають  суперечки 
і  на  предмет  того,  чи  варто  виділяти  адміністративно-
процесуальні норми в окрему галузь  зі  своїм предметом 
регулювання.  Така  невизначеність  ускладнює  питання 
формування та діяльності адміністративних судів, що здій-
снюють  адміністративні  впровадження.  Вдосконалення 
матеріальних та процесуальних норм права важливе для 
інтегрування національного  законодавства  відповідно до 
європейських принципів адміністрування. Тому напрацю-

вання  єдиного понятійного  апарату процесуальних норм 
адміністративного права, їх класифікація та систематиза-
ція має винятково важливе значення для розвитку інститу-
ту адміністративної відповідальності в Україні. 

Один із перспективних шляхів вдосконалення законо-
давства  про  адміністративну  відповідальність  стосуєть-
ся  напрямку  поліпшення  роботи  управлінського  апарату 
органів  влади,  що  здійснює  ряд  функцій,  як  от:  видача 
спеціальних  дозволів,  ліцензій  на  провадження  окремих 
видів  діяльності:  реєстрація  певних  суб’єктів  або  видів 
діяльності; видача сертифікатів; надання дозволів на узго-
джені  дії,  здійснення  контрольно-наглядової  діяльності 
органами виконавчої влади; розгляду заяв і скарг громадян 
органами виконавчої  влади  та органами місцевого  само-
врядування. В адміністративному законодавстві відносно 
проблеми порядку  притягнення  до  адміністративної  від-
повідальності  існують  різні  підходи.  Іноді  вони  суттєво 
відрізняються один від одного. Це дозволяє у практичній 
діяльності суб’єктам, які застосовують законодавство, тлу-
мачити норми Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення відповідно до свого бачення.  Існує нагаль-
на необхідність створення єдиного, ефективного порядку 
притягнення особи до адміністративної відповідальності 
та  оскарження  винесених  постанов  із  подальшим  його 
законодавчим закріпленням із метою недопущення пору-
шень прав і законних інтересів осіб, що притягуються до 
адміністративної відповідальності.

М. Удод зауважує, що визначивши порядок притягнен-
ня особи до  адміністративної  відповідальності,  причини 
його  не  дотримання,  можна  зробити  висновок, що  біль-
шість порушень,  які  вчиняються посадовими особами,  є 
причиною відсутності  в  єдиному нормативно правовому 
акті  чітко  визначеного  порядку  притягнення  до  адміні-
стративної відповідальності. Його законодавче закріплен-
ня  та  дотримання  дозволить  зменшити  кількість  спорів, 
які розглядають суди, акумулювати грошові кошти в Дер-
жавному бюджеті за рахунок застосування засобів адміні-
стративного впливу, передбачених КУпАП [11].

На цій підставі актуалізуються питання переосмислен-
ня та модернізації вітчизняного правового інституту адмі-
ністративної відповідальності в урегулюванні суспільних 
відносин,  як  важливого  інструменту  правової  держави. 
Інтеграція України в європейський правовий простір ви-
магає повномасштабного реформування інституту адміні-
стративної відповідальності на основі принципів та стан-
дартів, що сформувалися на загальноєвропейському рівні. 

Щодо  вдосконалення  адміністративної  відповідаль-
ності щодо фізичних та юридичних осіб, то в необхідності 
прийняття змін одностайні майже всі експерти права. Згід-
но з чинним Кодексом України про адміністративні право-
порушення України суб’єктами адміністративної відпові-
дальності є лише фізичні особи. Разом із тим нормативні 
акти податкового, митного, антимонопольного законодав-
ства, на відміну від норм КУпАП, передбачають притяг-
нення до відповідальності не лише фізичних, а й юридич-
них осіб, що повністю обґрунтовано в умовах швидкого 
розвитку підприємництва, становлення ринкової економі-
ки й усунення пріоритету будь-якої форми власності. 

У нашій державі інститут відповідальності юридичних 
осіб необхідний і виправданий ще й тому, що в Україні діє 
безліч  суб’єктів  господарювання  (акціонерні  товариства, 
товариства  з  обмеженою  відповідальністю  та  інші),  які 
часто  не  мають,  на  відміну  від  державних  підприємств, 
чіткої  і  формально  встановленої  структури  управління 
або приховують  її. Внаслідок цього виникають труднощі 
під  час  розв’язання  конфліктів  із  законом  та  з’ясування 
сфер  компетенції  співробітників,  значно  ускладнюється 
залучення до відповідальності винних осіб. Навіть якщо 
законами і встановлена адміністративна відповідальність 
юридичних осіб, то при цьому не визначені загальні пра-
вила притягнення їх до відповідальності: порядок прова-
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дження  в  цих  справах,  оскарження  рішень  органів,  упо-
вноважених  накладати  стягнення;  процедура  виконання 
постанов про накладення адміністративних стягнень і т. д.

Щодо  адміністративної  відповідальності  фізичних 
осіб,  то  актуальною  проблемою  є  адміністративна  від-
повідальність  неповнолітніх.  Адміністративні  право-
порушення  є  одними  з  найбільш  розповсюджених  видів 
правопорушень серед неповнолітніх. На відміну від кри-
мінального  законодавства,  де  допускається  притягнення 
до кримінальної відповідальності осіб із 14 років, адміні-
стративній  відповідальності  підлягають  лише  особи, що 
досягли 16 річного віку, до того ж ті, які досягли його до 
моменту вчинення адміністративного правопорушення, а 
не на момент розгляду справи або до початку виконання 
постанови у справі. У сучасному суспільстві даний підхід 
є неефективним і веде до безкарності, тому кількість адмі-
ністративних  правопорушень,  вчинених  неповнолітніми, 
невпинно  зростає.  Фактично,  якщо  неповнолітня  особа 
причетна до незаконного виробництва, придбання, збері-
гання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, 
її важко притягнути до адміністративної відповідальності. 
Аналогічно у випадку пошкодження шляхів, залізничних 
переїздів,  інших  шляхових  споруд  чи  стрільби  з  вогне-
пальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в на-
селених пунктах і в не відведених для цього місцях тощо. 
Тому  багатьма  експертами  пропонується  зниження  віку 
для адміністративної відповідальності.

Висновки. За  вчинення  адміністративного  правопо-
рушення, тобто вчинення особою діяння, яке містить всі 
ознаки та склад адміністративного проступку, законодав-
ством  передбачена  адміністративна  відповідальність.  В 
юридичній літературі наводяться різні погляди на питан-
ня  вдосконалення  адміністративного  законодавства.  Ми 
окреслили найбільш перспективні, на наш погляд, шляхи 

вдосконалення законодавства про адміністративну відпо-
відальність. 

  Першочерговим  кроком  для  посилення  та  розвитку 
інституту  адміністративної  відповідальності  є  проведен-
ня кодифікації чинного адміністративного законодавства. 
Сьогодні ні в кого не викликає сумнівів той факт, що укра-
їнське  законодавство потребує нового Кодексу про  адмі-
ністративну  відповідальність.  Адже  нові  ринкові  умови, 
розвиток інформаційного суспільства, поява великої кіль-
кості суб’єктів та об’єктів підприємницької діяльності по-
требують концептуально нових підходів до встановлення 
адміністративної відповідальності, в тому числі необхід-
ності нових видів адміністративних стягнень. 

  Діючий  Кодекс  про  адміністративні  правопорушен-
ня  та  закони,  які  встановлюють  адміністративну  відпо-
відальність,  нерідко містять  прогалини,  суперечать  один 
одному, не розкривають зміст багатьох понять, особливо 
об’єктивну  сторону  більшості  правопорушень,  що  при-
зводить до труднощів у застосуванні його на практиці та 
створенні умов для розповсюдження корупції з боку орга-
нів, наділених правом розгляду справ про адміністратив-
ні  правопорушення.  Як  наслідок,  щорічно  збільшується 
кількість адміністративних правопорушень, а міри попе-
редження  адміністративної  відповідальності  не  є  ефек-
тивними. До того ж, ряд статей діючого Кодексу про адмі-
ністративні правопорушення застарілі: в ньому відсутній 
чіткий поділ на матеріальні і процесуальні норми, а остан-
ні містяться як у Загальній, так і в Особливій частинах, що 
створює труднощі для діяльності адміністративних судів. 

Наведені шляхи вдосконалення законодавства про адмі-
ністративну відповідальність є важливими кроками на шляху 
формування інституту адміністративної юстиції та інтеграції 
вітчизняного  законодавства  до  вимог  Євросоюзу  з  метою 
розбудови України як правової, демократичної держави.
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ПиТАННЯ ЩОДО ОСОБЛиВОСТЕЙ АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
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QuESTION ABOuT fEATurES Of AdMINISTrATIVE LEgAL STATuS  
Of ANTIMONOPOLy COMMITTEE Of uKrAINE

Людькова І.І.,
аспірант кафедри державно-правових дисциплін

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Поява нових актуальних теоретичних і практичних питань характеризується розвитком держави. Саме тому вони постійно обгово-
рюються і стають предметом дискусій як серед науковців, так і серед практичних працівників. Одним із таких питань є особливість ад-
міністративно-правового статусу Антимонопольного комітету України та доцільність його віднесення до центральних органів виконавчої 
влади зі спеціальним статусом.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, правовий статус, статус, Антимонопольний комітет України, орган виконавчої 
влади, виконавча влада.

Появление новых актуальных теоретических и практических вопросов характеризуется развитием государства. Именно поэтому 
они постоянно обсуждаются и становятся предметом дискуссий как среди ученых, так и среди практических работников. Одним из таких 
вопросов является особенность административно-правового статуса Антимонопольного комитета Украины и целесообразность его от-
несения к центральным органам исполнительной власти со специальным статусом.

Ключевые слова: административно-правовой статус, правовой статус, статус, Антимонопольный комитет Украины, орган исполни-
тельной власти, исполнительная власть.

Emergence of new topical theoretical and practical issues is characterized by development of state. For this reason they constantly are 
discussed and become a subject of discussions both among scientists, and among practical workers. One of such questions is feature of admin-
istrative legal status of Antimonopoly committee of Ukraine and expediency of its reference to central executive authorities with special status.

Key words: administrative legal status, legal status, status, Antimonopoly committee of Ukraine, executive authority, executive power.

Актуальність теми. Антимонопольний комітет Укра-
їни є державним органом зі спеціальним статусом, метою 
діяльності якого є забезпечення державного захисту кон-
куренції у підприємницькій діяльності та у сфері держав-
них закупівель [9]. Як вбачається з Закону України «Про 
Антимонопольний  комітет  України»,  особливості  його 
спеціального  статусу  обумовлюються  завданнями  та  по-
вноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конку-
рентної  політики,  та  визначаються  законом,  іншими  ак-
тами  законодавства  і  полягають,  зокрема,  в  особливому 
порядку  призначення  та  звільнення  Голови  Антимоно-
польного комітету України, його заступників, державних 
уповноважених Антимонопольного комітету України, го-
лів територіальних відділень Антимонопольного комітету 
України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності 
Антимонопольного комітету України, наданні соціальних 
гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників 
Антимонопольного комітету України на рівні з працівни-
ками правоохоронних органів, в умовах оплати праці [9].

У працях таких вчених розглядалися теоретичні аспек-
ти органів виконавчої влади: В.М. Гаращука, Я.В. Жура-
вель, С.В. Ківалова, Л.В. Коваля, В.К. Колпакова, М.М. Ти- 
щенка,  В.Б.  Авер’янова,  О.М.  Бандурка,  Ю.П.  Битяк,  
Б.М.  Габричидзе,  В.Я.  Малиновського,  Д.М.  Овсян-
ко,  Ю.М.  Старілова,  Ю.А.  Тихомирова,  Ю.М.  Тодики,  
О.Ю. Якимова та інших.

Академік  С.В.  Ківалов  висвітлив  цікаву  думку щодо 
визначення адміністративно-правового статусу органу ви-
конавчої  влади,  зазначивши,  що  адміністративно-право-
вий  статус  органу  виконавчої  влади  включає  в  себе  такі 
елементи: функції, завдання, компетенцію [1, c. 82−94].

В.Я.  Малиновський  у  навчальному  посібнику  «Дер-
жавне  управління»  закріплює,  що  правовий  статус,  як 
правовий інститут, складається з таких основних елемен-
тів, як завдання та цілі, компетенція, відповідальність, по-
рядок  формування  та  процедури  діяльності  цих  органів  
[7,  c.  378].  У  дисертаційному  дослідженні  її  автор  Я.В. 
Журавель «Адміністративно-правовий статус органів міс-

цевого самоврядування» взагалі залишив поза увагою пи-
тання щодо визначення поняття «адміністративно-право-
вий статус органів місцевого самоврядування». При цьому 
акцентує увагу на понятті компетенція органів місцевого 
самоврядування як правова категорія, яка включає в себе 
визначені Конституцією і законами України, іншими пра-
вовими актами предмет відання, основне завдання, функ-
ції та повноваження сільських, селищних, міських рад та 
їх виконавчих органів, а також районних у містах, район-
них, обласних рад» [3, с. 11]. 

Такі відомі вчені, як О.Ю. Якімов та Д.М. Овсянко у 
навчальному посібнику «Адміністративне право» зазнача-
ють, що адміністративно-правовий статус органа виконав-
чої влади включає в себе компетенцію, правозастосування, 
юридичну відповідальність, а також нормативно-визначе-
ний порядок створення [15, с. 11; 13, с. 39].

На  нашу  думку,  компетенція  є  основою  адмініс- 
тративно-правового  статусу Антимонопольного  комітету 
України.

Для  визначення  спеціального  статусу  та  виділення 
притаманних тільки Антимонопольному комітету України 
особливостей пропонуємо розглянути його за певною схе-
мою з виділенням ознак та пропозицій: 

1) нормативно-правове регулювання;
2) особлива компетенція:
− права та обов’язки (повноваження);
− відповідальність;
− підвідомчість;
3) взаємовідносини з виконавчими органами в системі 

виконавчих органів;
4) порядок утворення, реорганізації, ліквідації;
5) призначення та звільнення Голови;
6) особливі управлінські стани з іншими органами дер-

жавної влади.
По-перше,  Антимонопольний  комітет  здійснює  свою 

діяльність  відповідно  до Конституції України,  в  якій  за-
кріплені основні положення діяльності (п. 2, 3 ст. 42; п. 12  
ст. 85; п. 28 ст. 106) [4], Закону України «Про Антимоно-
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польний  комітет  України»  [9],  Закону  України  «Про  за-
хист економічної конкуренції» [11], Закону України «Про 
захист від недобросовісної конкуренції», інших норматив-
но-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Особливість  полягає  в  наявності  спеціального-інди-
відуального  нормативно-правового  акта.  Відомо,  що  ді-
яльність центрального органу виконавчої влади  зі  спеці-
альним  статусом,  Антимонопольного  комітету  України, 
регламентується  окремим  нормативно-правовим  актом, 
а  саме,  Законом  України  «Про  Антимонопольний  комі-
тет України», який визначає порядок створення, питання 
підзвітності  та  підконтрольності,  повноваження  та  вза-
ємовідносини з іншими органами влади, структуру, а та-
кож правові основи реалізації повноважень. Якщо раніше 
ключові питання діяльності центральних органів виконав-
чої влади регламентувалися «Загальним положенням про 
міністерство, інший центральний орган виконавчої влади 
України», а також положеннями про конкретний орган, то 
Комітет  від  самого початку  свого  заснування діє на під-
ставі спеціального закону, що є його прерогативою. Зараз 
існування  Закону  України  «Про  центральні  органи  ви-
конавчої  влади»  [12]  дало  змогу  визначити  організацію, 
повноваження та порядок діяльності центральних органів 
виконавчої влади України взагалі, але спеціальний закон 
дає нам можливість визначити правовий статус Комітету 
та притаманні йому особливості в частості. Але, на нашу 
думку,  є  неточності  та  незрозумілість  трактування  окре-
мих положень, на які будуть вказані надалі в роботі.

По-друе, iснує багато думок стосовно компетенції. Як 
вже  зазначалося,  компетенція  Антимонопольного  комі-
тету України врегульована Законом України «Про Анти-
монопольний комітет України» [9], до якого було внесено 
ряд суттєвих змін та доповнень, а також Законом України 
«Про  захист  економічної  конкуренції»  від  11  січня  2001 
року  [11],  відомчими  нормативними  актами,  зокрема 
Правилами розгляду справ про порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції, а також методиками, 
методичними  рекомендаціями,  роз’ясненнями,  інструк-
ціями,  положеннями,  інформаційними  листами щодо  за-
стосування  окремих  норм  законодавства  або  вчинення 
окремих процесуальних дій.

Хотілось би відзначити, що компетенція − це складна 
правова  категорія,  зміст  якої  складають  предмети  віда-
ння, а також права, обов’язки і відповідальність суб’єкта 
владних  повноважень.  Поняття  «компетенція»,  як  осно-
вний  елемент  адміністративно-правового  статусу,  пови-
нен мати конкретну трактовку і чітко закріплені елементи. 
Вважаємо недоцільним відносити до неї такі елементи, як 
завдання і функції. Функції не можуть бути включені, як 
елемент поняття «компетенція», тому що вони встановлю-
ють  частину  тієї  діяльності,  яка  здійснюється  органами 
державного управління в рамках свого статусу в держав-
ному апараті (загальний напрямок діяльності). Компетен-
ція визначає, що «може» і «повинен» здійснити орган для 
виконання такої діяльності. Завдання також не входять у 
поняття «компетенція», оскільки вони розкривають мету 
діяльності  центрального  органу  виконавчої  влади  і  обу-
мовлюють компетенцію лише в загальних рисах, а не ви-
значають її зміст.

Тлумачний словник з управління дає таке визначення 
повноваження:  «Повноваження − це  частина прав  керів-
ника  (чи  компетентного  органу  управління),  надана  під-
леглим  (чи  підвідомчій  організації)  понад  об’єм  своїх 
звичайних повноважень, які закріплені у відповідних до-
кументах» [14, с. 122].

Згідно  зі  статтею  7  Закону України  «Про Антимоно-
польний  комітет  України»  [9]  закріплює  повноваження 
Антимонопольного комітету України та поділяє їх на три 
сфери:

1.  У  сфері  здійснення  контролю  за  дотриманням  за-
конодавства про захист економічної конкуренції Антимо-

нопольний комітет України, наприклад: розглядати заяви 
і справи про порушення законодавства про захист еконо-
мічної  конкуренції  та  проводити  розслідування  за  цими 
заявами і справами; розглядати справи про адміністратив-
ні правопорушення, приймати постанови та перевіряти їх 
законність та обґрунтованість; перевіряти суб’єкти госпо-
дарювання,  об’єднання,  органи  влади,  органи  місцевого 
самоврядування,  органи  адміністративно-господарського 
управління та контролю щодо дотримання ними вимог за-
конодавства про захист економічної конкуренції, та під час 
проведення розслідувань за заявами і справами про пору-
шення законодавства про захист економічної конкуренції; 
вносити  до  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого 
самоврядування  обов’язкові  для  розгляду  подання щодо 
анулювання ліцензій, припинення операцій, пов’язаних із 
зовнішньоекономічною  діяльністю  суб’єктів  господарю-
вання,  у  разі  порушення ними  законодавства  про  захист 
економічної конкуренції; здійснювати інші повноваження, 
передбачені  законодавством про захист економічної кон-
куренції та Законом України «Про здійснення державних 
закупівель».

2. У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, 
концентрацією Антимонопольний  комітет  України  може 
розглядати  заяви  і  справи про надання  дозволу,  надання 
висновків,  попередніх  висновків  стосовно  узгоджених 
дій, концентрації, проводити дослідження за цими заява-
ми і справами; переглядати, перевіряти рішення, прийняті 
органами  Антимонопольного  комітету  України  в  межах 
компетенції; здійснювати інші повноваження, передбачені 
законодавством про захист економічної конкуренції.

3. У сфері формування та реалізації конкурентної по-
літики,  сприяння  розвитку  конкуренції,  нормативного  і 
методичного забезпечення діяльності Антимонопольного 
комітету  України  та  застосування  законодавства  про  за-
хист  економічної  конкуренції Антимонопольний  комітет 
України може  узагальнювати  та  аналізувати  інформацію 
про реалізацію актів законодавства про захист економічної 
конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної по-
літики; розробляти та організовувати здійснення заходів, 
спрямованих  на  запобігання  порушенням  законодавства 
про захист економічної конкуренції; здійснювати офіційне 
тлумачення власних нормативно-правових актів; утворю-
вати адміністративні колегії Антимонопольного комітету 
України; утворювати територіальні відділення та дорадчі 
органи Антимонопольного комітету України; здійснювати 
інші  повноваження,  передбачені  законодавством  про  за-
хист  економічної  конкуренції  та  Законом  України  «Про 
здійснення державних закупівель».

Закріплення  повноважень  у  спеціальному  законі  по-
винно  мати  вичерпний  перелік.  Як  вбачається  з  вище 
розглянутих  сфер  повноважень,  всі  вони  закінчуються 
положенням:  «здійснювати  інші повноваження,  передба-
чені законодавством про захист економічної конкуренції». 
Положення Конституції України, ч. 2 ст. 19, вказує на те, 
що: «Органи державної влади та органи місцевого само-
врядування,  їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України» [4], саме спираючись 
на дану статтю Основного Закону України ми вважаємо, 
що закріплення вичерпного переліку повноважень має до-
цільний характер.

Стосовно відповідальності, то стаття 18 Закону Укра-
їни  «Про  Антимонопольний  комітет  України»  вказує  на 
дисциплінарну відповідальність, а також на звільнення з 
посад першого заступника, заступника Голови Антимоно-
польного  комітету України,  державного  уповноваженого 
[9].  Відомо,  що  дисциплінарна  відповідальність,  згідно 
з  чинним  законодавством України,  настає  за  порушення 
трудової дисципліни й службових обов’язків. Підставою 
дисциплінарної  відповідальності  є  дисциплінарний  про-
ступок, сутність якого полягає в невиконанні або в нена-
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лежному виконанні працівником покладених на нього тру-
дових чи службових обов’язків. Такі порушення можуть 
бути виражені як у діях, так і в бездіяльності, вчинені як 
свідомо, так і з необережності [2].

Державні  службовці  зобов’язані  неухильно  дотриму-
ватись усіх норм і правил, якими регламентується їх діяль-
ність. Їх порушення спричиняє притягнення службовця до 
відповідальності. Взагалі залежно від характеру і тяжкості 
скоєного може наступати відповідальність цивільна, дис-
циплінарна, адміністративна, кримінальна, але порівняно 
з іншими особами державні службовці підлягають особли-
вій дисциплінарній відповідальності. Дисциплінарні стяг-
нення застосовуються до державного службовця за неви-
конання  чи  неналежне  виконання  службових  обов’язків, 
перевищення  своїх  повноважень,  порушення  обмежень, 
пов’язаних із проходженням державної служби, а також за 
вчинок, який ганьбить його як державного службовця або 
дискредитує державний орган, в якому він працює. Крім 
дисциплінарних  стягнень,  передбачених  чинним  законо-
давством про працю України (догана і звільнення), можуть 
застосовуватися такі  заходи дисциплінарного впливу, як: 
а)  попередження  про  неповну  службову  відповідність;  
б) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу, 
або у призначенні на вищу посаду [6, c. 453].

По-третє, Антимонопольний комітет України виступає 
в  особливих  взаємовідносинах  із  виконавчими органами 
в системі виконавчих органів. Як центральний орган ви-
конавчої  влади  зі  спеціальним  статусом  Антимонополь-
ний  комітет  України  підконтрольний  Президенту  Укра-
їни та підзвітний Верховній Раді України,  який щорічно 
подає  Верховній  Раді  України  звіт  про  свою  діяльність 
[9]. Специфіка підзвітності полягає в щорічному поданні 
Верховній Раді України звіту про свою діяльність, а також 
оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити 
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації».  У  звіті  порушуються  питання  здійснення 
державного  контролю  за  дотриманням  конкурентного 
законодавства  і  захисту  законних  інтересів  підприємств 
та  споживачів  від  його  порушень;  висвітлюється  діяль-
ність, яка спрямована на сприяння розвитку конкуренції; 
аналізуються  окремі  проблеми  реалізації  конкурентної 
політики у  відповідних  галузях  та  сферах. Всі  річні  зві-
ти  (починаючи  з 1994 року)  спрямовані не лише на під-
биття підсумків діяльності Комітету, а й на привернення 
уваги народних депутатів України, членів уряду, широкої 
громадськості до проблем конкурентної політики та необ-
хідності  її  активізації  з метою прискорення економічних 
реформ [5].

По-четверте,  особливістю  є  спеціальний  порядок 
утворення, реорганізації, ліквідації. Комітет утворюється 
у  складі Голови та десяти уповноважених. Якщо раніше 
існувала норма, яка закріплювала право утворювати Комі-
тет за Верховною Радою України, то чинне законодавство 
не виділяє суб’єктів, наділених цим правом [5].

Положення Конституції України,  а  саме п. 28 ст. 106 
закріплює право Президента України на створення у меж-
ах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, 
для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі 
та інші допоміжні органи і служби [4]. Пункт 9-1 ст. 116 
Конституції України вказує, що Кабінет Міністрів України 
утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, 
діючи в межах коштів, передбачених на утримання орга-
нів виконавчої влади [4].

Неможливо не зазначити про існування Поряду, який 
визначає  механізм  здійснення  заходів,  пов’язаних  із 
утворенням,  реорганізацією або ліквідацією міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади та  їх  тери-
торіальних  органів.  Дія  цього Порядку  поширюється  на 
центральні органи виконавчої влади зі спеціальним стату-
сом та їх територіальні органи, крім випадків, коли Кон-

ституцією  (254к/96−ВР)  та  законами  України  визначені 
інші особливості порядку їх утворення, реорганізації або 
ліквідації [8].

Органи  виконавчої  влади  утворюються,  реорганізу-
ються або 

ліквідуються  Кабінетом Міністрів  України  за  подан-
ням Прем’єр-міністра України.

По-п’яте, призначення та звільнення керівників Анти-
монопольного комітету України.

Голова  Антимонопольного  комітету  України  призна-
чається  на  посаду  та  звільняється  з  посади Президентом 
України за згодою Верховної Ради України. Строк його по-
вноважень становить сім років і він не може бути призначе-
ний на цю посаду більше, ніж на два строки підряд. Голова 
Антимонопольного  комітету  України  очолює  Антимоно-
польний комітет України та спрямовує його діяльність [10]. 
Звільнений  із  посади  він може  бути  у  разі  вчинення  ним 
злочину та у зв’язку з неможливістю виконання обов’язків 
за  станом  здоров’я.  Голова  Антимонопольного  комітету 
України має право заявити про свою відставку Президенту 
України. Припинення повноважень Голови Комітету не тяг-
не за собою складання повноважень державними уповно-
важеними Антимонопольного комітету України.

Відповідно до Конституції України керівників ЦОВВ 
призначає  за  поданням  Прем’єр-міністра  України  Пре-
зидент України. Він же і припиняє їх повноваження. Але 
щодо  Голови Антимонопольного  комітету  України  вста-
новлено особливий порядок:  і при призначені на посаду, 
і  при  звільненні  з  посади необхідною  є  згода Верховної 
Ради України. Регламент ВРУ у розділі 5 «Формування ор-
ганів виконавчої  та судової влади. Персональні обрання, 
призначення,  затвердження  і  звільнення»  окремо  даних 
повноважень не виділяє, тому необхідно внести до Регла-
менту відповідні зміни та доповнення [5]. 

На нашу думку, Закон України «Про Антимонопольний 
комітет України», а саме статтю 18, необхідно доповнити 
положенням  про  персональну  відповідальність  Голови 
Антимонопольного  комітету.  Оскільки  від  його  пропо-
зицій щодо призначення на посади першого  заступника, 
заступника  Голови,  державних  уповноважених АМКУ,  а 
також  від  раціонального  розподілу  між  ними  обов’язків 
та від інших ключових функцій залежить діяльність цен-
трального органу виконавчої влади зі спеціальним стату-
сом, його продуктивність та ефективність.

По-шосте, особливі управлінські стани з іншими орга-
нами державної влади полягають у щорічному звіті Анти-
монопольного комітету України до Верховної Ради Укра-
їни про свою діяльність. Верховна Рада України щорічно 
розглядає  до  15  квітня  звіт  Антимонопольного  комітету 
України,  а  також  заслуховує  доповіді,  інформацію  (по-
відомлення) Антимонопольного комітету України. У разі 
необхідності подає до комітетів Верховної Ради України 
пропозиції  до  законопроектів  із питань, що належать до 
його компетенції [9].

Позитивним  моментом  є  доповнення  статті  22-2  За-
кону України «Про Антимонопольний  комітет України», 
про  співробітництво  Антимонопольного  комітету  Украї-
ни з компетентними органами інших держав. На підставі 
міжнародних  договорів України,  згода  на  обов’язковість 
яких  надана Верховною Радою України, Антимонополь-
ний комітет України співпрацює з компетентними органа-
ми  інших держав,  зокрема шляхом обміну  інформацією. 
Він може надавати компетентним органам інших держав 
та отримувати від них інформацію, зокрема з обмеженим 
доступом.  Але  надання  інформації  компетентним  орга-
нам інших держав можливе лише в разі, якщо:  інформа-
ція буде використана конкурентним відомством виключно 
для  виконання покладених на нього  згідно  із  законодав-
ством  завдань;  відповідне  конкурентне  відомство  може 
забезпечити такий режим доступу до інформації, який би 
не призвів до розкриття інформації для інших цілей чи її 
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розголошення в будь-який спосіб, у тому числі шляхом не-
санкціонованого доступу [9].

Висновки. Підсумовуючи  вищенаведене,  слід  зазна-
чити, що  спеціальний  статус Антимонопольного  коміте-
ту України та його особливе місце в системі органів ви-
конавчої влади, як центрального органу виконавчої влади 
зі  спеціальним  статусом,  підтверджується  його  особли-
востями. Ми дотримувалися важливих рис,  які, на нашу 
думку, сприяють і підкреслюють спеціальність статусу, та 
дійшли  до  певних  висновків. Наявність  індивідуального 
нормативно-правового акта, а саме Закону України «Про 
Антимонопольний  комітет  України»,  є  позитивним  мо-
ментом, оскільки він визначає центральний орган, якому 
належить  спеціальний  статус.  Закріплення  повноважень 
у  спеціальному  законі  повинне  мати  вичерпний  перелік 
повноважень  та  не  мати  відсилочних  пунктів  до  інших 
законів.  Підконтрольність  Антимонопольного  комітету 
України  Президенту  України  та  підзвітність  Верховній 
Раді України є особливістю спеціального статусу. Оскіль-
ки  Антимонопольний  комітет  України  є  центральним 
органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, тому 

є  необхідність  врегулювання  його  статусу  відповідною 
статтею  у  Конституції  України,  оскільки  він  відіграє  не 
тільки  роль  допоміжного  органу,  а  й  виконує  виключну 
компетенцію. 

Також Закон України «Про Антимонопольний комітет 
України» потребує доповнень, а саме статтю 18 необхід-
но доповнити положенням про персональну відповідаль-
ність  Голови  Антимонопольного  комітету.  Оскільки  від 
його  пропозицій  щодо  призначення  на  посади  першого 
заступника,  заступника  Голови,  державних  уповноваже-
них Антимонопольного комітету України, а також від ра-
ціонального розподілу між ними обов’язків та від інших 
ключових функцій залежить діяльність центрального ор-
гану виконавчої влади зі спеціальним статусом, його про-
дуктивність та ефективність.

Всі ці особливості Антимонопольного комітету Укра-
їни  зі  вказаними  нами  пропозиціями  та  зауваженнями 
сприятимуть підвищенню ефективності роботи централь-
ного органу зі спеціальним статусом по забезпеченню дер-
жавного захисту конкуренції у підприємницькій діяльнос-
ті та у сфері державних закупівель.
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Встановлено, що сутність фінансових правовідносин, які становлять собою динамічне правове явище, логічно розкривається у перебігу 
його відповідних етапів розвитку: виникнення, зміни й припинення. Особливе значення при цьому набувають юридичні факти – конкретні 
життєві обставини, з настанням яких норми фінансового права пов’язують виникнення, зміну та припинення правовідносин. Констатовано, 
що юридичні факти у фінансово-правовому регулюванні є різноманітними. Їх можна класифікувати за складом, вольовою ознакою, формою 
прояву, документальним оформленням та ін. Підкреслено, що проводячи розподіл юридичних фактів у фінансово-правовому регулюванні, 
ми надаємо поштовх для вирішення практичного питання, що постають перед правотворчими суб’єктами, стосовно детального визначення 
таких фактів у нормах фінансового права. А це, у свою чергу, стає запорукою належного фінансового правозастосування.

Ключові слова: фінансово-правове регулювання, фінансові правовідносин, юридичні факти у фінансово-правовому регулюванні, 
види юридичних фактів у фінансово-правовому регулюванні.

В статье подчеркнуто, что сущность финансовых правоотношений, которые представляют собой динамическое правовое явление, 
логично раскрывается в ходе соответствующих этапов их развития: возникновения, изменения и прекращения. Особое значение при 
этом приобретают юридические факты − конкретные жизненные обстоятельства, с наступлением которых нормы финансового права 
связывают возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Сделан вывод, что юридические факты в финансово-правовом 
регулировании разнообразны. Их можно классифицировать в зависимости от состава, волевого признака, формы проявления, докумен-
тального оформления и др. Подчеркнуто, что осуществляя разделение юридических фактов в финансово-правовом регулировании, мы 
даем толчок для решения практических вопросов, стоящих перед правотворческими субъектами, по детальному определению таких 
фактов в нормах финансового права. А это, в свою очередь, становится залогом надлежащего финансового правоприменения.

Ключевые слова: финансово-правовое регулирование, финансовые правоотношения, юридические факты в финансово-правовом 
регулировании, виды юридических фактов в финансово-правовом регулировании.

The article emphasized essence of financial legal relations which are dynamic legal phenomenon, logically disclosed in relevant stages of their 
development: emergence, change and termination. Of particular importance in this case take legal facts − specific life circumstances, with onset of 
which norms of financial law are associated with emergence, change and termination of legal relations. It is concluded that legal facts in financial 
and legal regulation are various. They can be classified depending on composition, volitional signs, manifestations, documenting and others. It was 
stressed that implementing division of legal facts in financial and legal regulation, we give impetus to resolving practical issues facing law-making 
subjects, by detailed definition of such facts in norms of financial law. This, in turn, becomes key to proper application of financial law.

Key words: financial and legal regulation, financial legal relations, legal facts in financial and legal regulation, types of legal facts in financial 
and legal regulation.

Актуальність теми. Сутність  фінансових  правовід-
носин,  які  становлять  собою  динамічне  правове  явище, 
логічно розкривається у перебігу його відповідних етапів 
розвитку:  виникнення,  зміни  й  припинення.  І  особливе 
значення тут набувають юридичні факти – конкретні жит-
тєві обставини, з настанням яких норми фінансового права 
пов’язують виникнення, зміну та припинення правовідно-
син. При цьому вони виступають як безпосередньою юри-
дичною підставою виникнення суб’єктивних прав осіб у 
конкретних правовідносинах, своєрідним засобом переве-
дення правосуб’єктності у відповідне суб’єктивне право, 
так  і  займають  самостійне  місце  у  механізмі  правового 
регулювання, адже забезпечують перехід від державного 
нормативного регулювання суспільних відносин до інди-
відуального через передбачені в нормах права суб’єктивні 
права  та  кореспондуючі  обов’язки.  «Якщо  норма  права 
становить собою основу правового регулювання, то юри-
дичний факт – це провідник правової енергії» [12, с. 110]. 

Зазначимо,  що  основи  у  дослідженні  юридичних 
фактів  були  закладені  такими  вченими-теоретиками 
та  фінансистами,  зокрема:  С.С.  Алексєєв,  В.Б.  Ісаков,  
С.А.  Зінченко,  О.А.  Красавчиков,  М.П.  Кучерявенко,  
Г.Ф. Шершеневич, М.Д. Шаргородський  та  ін. У  той же 
час ще й дотепер серед правників виникає дискусія щодо 
класифікації юридичних фактів. Отже, метою статті є про-
ведення класифікації юридичних фактів у фінансово-пра-
вовому регулюванні. 

Виклад основного матеріалу.  Позначимо,  що  за 
справедливими  словами  М.В.  Карасьової,  класифікація 

юридичних фактів має  вагоме  значення для фінансового 
права, оскільки виступає засобом систематизації, переду-
мовою  наукового  аналізу  того  об’єкта, що  вивчається,  а 
також  виконує  евристичну функцію  –  ставить  перед  до-
слідником нові питання та ще невирішені завдання. В цій 
ситуації також доцільно говорити про наявність прогнос-
тичної функції, оскільки фігурує як інструмент, що дозво-
ляє  зафіксувати будь-які  зрушення у системі юридичних 
фактів [9, с. 154, 162]. Отже, розподіл юридичних фактів 
у фінансово-правовому регулюванні має важливе значен-
ня,  оскільки  забезпечує  можливість  більш  різноманітно 
і  внаслідок  цього  більш  відповідно  реаліям  описати  це  
явище,  а  також  дозволяє  окреслити  їх  найважливіші  ха-
рактеристики.

  Правники  традиційно  виділяють  декілька  критеріїв 
для  розподілу  юридичних  фактів  на  групи  [3,  с.  47–67;  
7, с. 25–38; 23, с. 22–32]. Це, зокрема: 

1) склад юридичних фактів; 
2) вольова ознака; 
3) форма прояву; 
4) документальне оформлення та ін. 
Так,  за  складом юридичні  факти  можна  поділити  на 

прості  та  складні.  Прості  юридичні  факти  –  один  юри-
дичний  факт,  якого  достатньо  для  настання  юридичних 
наслідків.  Наприклад,  факт  подання  річної  декларації 
платником-фізичною особою обумовлює проведення  по-
датковим  інспектором камеральної перевірки. Складні ж 
являють  собою  певну  сукупність  окремих  фактів,  необ-
хідних для настання наслідків. Приміром, для виникнення 
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обов’язку зі сплати земельного податку у фізичної особи 
необхідно,  принаймні,  щоб  платник  був  власником  зе-
мельної ділянки чи землекористувачем, а також щоб плат-
ник отримав податкове повідомлення. 

За формою прояву юридичні факти можуть бути пози-
тивні та негативні. В цій ситуації позитивним буде визна-
ний юридичний факт за наявності конкретного явища дій-
сності, а за відсутності такого явища – факт буде визнаний 
негативним.  Так,  прикладом  позитивного  юридичного 
факту  є  набуття  особою статусу  суб’єкта підприємниць-
кої  діяльності,  що  передбачає  можливість  скористатися 
спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності. 
Негативний юридичний факт – відсутність облікових до-
кументів у платника податків. 

За  документальним  оформленням  виділяють  оформ-
лені та, відповідно, неоформлені юридичні факти. Заува-
жимо, що наведений розподіл фактів  є  досить умовним, 
оскільки  переважна  більшість  юридичних  фактів  існує 
у  оформленому  належним  чином  вигляді.  Більше  того, 
ми  вважаємо,  що  такий  розподіл  юридичних  фактів  у 
фінансово-правовому  регулюванні  не  може  вважатися 
об’єктивним. Це пов’язано  із  тим, що  всі фінансові  від-
носини існують виключно у формі правових. Поза правом 
такі зв’язки не існують. У цьому контексті доречно навес-
ти вчених-фінансистів, які підкреслюють: «фінансові пра-
вовідносини являють собою юридичну форму вираження 
і  закріплення фінансових  відносин, що можуть  існувати 
лише в правовій формі» [6, с. 17; 18, с. 135, 136]. Більше 
того,  тут можна  сказати, що  «фіксація факту  в  правовій 
нормі  є  однією  з  визначальних  ознак  юридичного  фак-
ту,  оскільки вона дозволяє  відмежувати юридичні факти 
від  інших  соціальних фактів»  [23,  с.  7]. Отже,  стосовно 
фінансових  правовідносин,  то  ми  можемо  говорити  про 
наявність виключно оформлених у нормативно-правових 
актах юридичних фактів.

До  речі,  такої  думки  дотримуються  й  вчені,  що  за-
ймаються  вивченням  юридичних  фактів.  Показово,  що  
А.М. Чувакова, з посиланням на Л.М. Солодовник, пише: 
«незафіксоване  існування  юридичних  фактів  ускладнює 
процес їхнього встановлення і доведення. При цьому по-
стає питання щодо законності настання правових наслід-
ків і обґрунтованості подальших дій» [23, с. 19 ].

Найбільш важливе значення у будь-якій сфері правово-
го регулювання має класифікація юридичних фактів за во-
льовою ознакою. «Загальновідомо, що у фінансовому пра-
ві юридичні факти необхідно поділяти на дії та події, які 
не залежать від волі людей», – пише Г.В. Россіхіна. «А дії 
в той же час є формою волевиявлення суб’єктів публічних 
фінансів. Серед дій учасників фінансової діяльності слід 
виокремлювати  правомірні  (які  здійснюються  в  суворій 
відповідності до норм фінансового законодавства, сприя-
ють досягненню цілей фінансово-правового регулювання) 
та  протиправні  (які  суперечать  фінансовому  законодав-
ству,  тобто,  здійснюючи  їх,  вказані  особи  перевищують 
свої права). Правомірні дії учасників фінансової діяльнос-
ті поділяються на фінансові акти (породжують виникнен-
ня фінансових прав і обов’язків у певних осіб) і юридичні 
поступки (породжують фінансові права і обов’язки неза-
лежно від спрямованості волі осіб) [19, с. 237]. 

 Найбільш «актуальними» юридичними фактами для 
фінансово-правової галузі є юридичні дії. М.П. Кучерявен-
ко пропонує дещо відмінне від традиційного визначення 
юридичної дії – це вольова поведінка людей, зовнішнє ви-
раження волі, вчинків, носіїв прав і обов’язків [11, с. 461].  
Запропоноване  визначення  заслуговує  на  підтримку, 
оскільки  дія  розглядається  не  просто  як  волевиявлення 
людей,  а  волевиявлення  кожного  конкретного  індивіда, 
який  може  бути  носієм  відповідних  прав  та  обов’язків 
згідно з положеннями чинного законодавства. 

Конкретизуючи визначення юридичних дій з урахуван-
ням особливостей податково-правового регулювання, В.Г. 

Баландіна пропонує розглядати їх як поведінку суб’єктів 
податкового  права  у  межах  чинного  законодавства,  що 
є  зовнішнім  вираженням  їх  волі  і  свідомості,  як  носіїв 
прав  та  обов’язків,  яка  спрямована  на  виникнення,  змі-
ну чи припинення правовідносин у сфері оподаткування  
[3,  с.  79]. Ми  погоджуємося  із  таким  висловлюванням  і 
констатуємо, у площині фінансово-правового регулюван-
ня саме дії учасників таких правовідносин спрямовані на 
виникнення, зміну чи припинення останніх.

Повертаючись до розгляду юридичних дій, як різновиду 
юридичних фактів, необхідно відзначити, що ще Є.В. Ва- 
ськовський наполягав на розподілі таких дій на дві кате-
горії:  дозволені  й  недозволені  (правопорушення).  Серед 
дозволених дій головне значення, на думку Є.В. Васьков-
ського, мають ті з них, які навмисно спрямовані на ство-
рення, зміну або припинення юридичних відносин. Вони 
носять назву юридичних угод або актів. Правопорушення 
можуть  бути  випадковими,  необережними  і  навмисними 
[5,  c.  99]. У цілому ми погоджуємося  із  таким розмежу-
ванням, адже саме воно віддзеркалює те, яким чином дії 
суб’єктів фінансових правовідносин узгоджуються із при-
писами  фінансово-правових  норм,  вони  є  правомірними 
чи неправомірними. 

Однак  в  сучасних  умовах  для  більш  повної  характе-
ристики  юридичних  дій  доцільно  їх  більш  подрібнений 
розподіл. Тут нам до вподоби напрацювання М.М. Агар-
кова. Цей вчений у юридичній літературі радянських часів 
запропонував найбільш повну класифікацію правомірних 
юридичних дій. Він  їх розподіляв на три основні  групи:  
1) юридичні акти; 2) юридичні вчинки; 3) дії, що утворю-
ють передбачений нормами права об’єктивований резуль-
тат [1, с. 51, 51]. 

Під юридичними актами М.М. Агарков розумів право-
мірні дії, які направлені на встановлення, зміну та припи-
нення правовідносин. Юридичні вчинки, на думку вчено-
го, – це також правомірні дії, що мають на меті визнання 
фактів або сповіщення про факти минулого, теперішнього і 
майбутнього, що викликають юридичні наслідки незалеж-
но від того, були такі дії направлені на певні наслідки, чи 
ні. До третього різновиду правомірних дій належать ті, що 
утворюють передбачений нормами права об’єктивований 
результат, вже з настанням якого норми права пов’язують 
правові наслідки в силу досягнення відомого практично-
го результату діяльності,  вираженого в об’єктивній фор-
мі  [1, с. 51, 52]. Безумовно, така класифікація має право 
на  існування, вона найбільш повно дозволяє проаналізу-
вати розглядувані правові  явища. У  той же час нам  зда-
ється, що визначення юридичного вчинку, запропоноване  
М.М.  Агарковим,  є  звуженим,  оскільки  у  такому  разі 
йдеться  про  направленість  таких  дій  лише  на  визнання 
фактів або сповіщення про факти. На наш погляд, юридич-
ні  вчинки можуть  спрямовуватися  на  певне  корегування 
фінансових правовідносин. Приміром, юридичним вчин-
ком можна  вважати  узгодження  грошового  зобов’язання 
платником  податків,  що  передбачає  «корегування»  по-
даткових правовідносин (сплата грошового зобов’язання, 
несплата  такого  зобов’язання  і,  як наслідок,  виникнення 
податкового боргу тощо). 

Наведемо приклади цих трьох різновидів таких юридич-
них фактів, як юридичні дії. Так, юридичним актом є угода 
між фіскальним органом і платником податків стосовно на-
дання останньому розстрочення чи відстрочення грошових 
забов’язань (податкового боргу). Юридичним вчинком мож-
на вважати внесення змін до податкової звітності внаслідок 
самостійного виявлення платником податку помилок (подан-
ня уточнюючого розрахунку грошових зобов’язань). До дій, 
що утворюють передбачений нормами права об’єктивований 
результат,  можна  віднести  відповідь  платника  податків  на 
письмовий запит контролюючого органу. 

М.П.  Кучерявенко,  досліджуючи  значення  правомір-
них дій у сфері податково-правового регулювання, зазна-
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1 Сутність такого методу виявляється в таких рисах: а) правові норми прийма-
ються і реалізуються за принципом «команда – виконання»; б) одним із учас-
ників фінансових правовідносин завжди виступає держава в особі відповідних 
органів, наділених у зв’язку з цим відповідними владними повноваженнями; 
в)  суворе  окреслення  діяльності  суб’єктів  правовими  рамками  –  законом;  
г) учасники фінансових правовідносин позбавлені права самостійного вибору 
варіанту поведінки, бо він чітко визначений нормами права [6, с. 29; 10, с. 32]. 

чає, що вони являють собою такі юридичні факти, що пе-
редбачають реалізацію приписів норм податкового права 
в  оптимальній формі,  вплив  їх  на  правомірну  поведінку 
учасників відносин, раціональний розподіл та реалізацію 
прав  і  обов’язків  [11,  с.  463].  На  нашу  думку,  наведене 
визначення потребує певного уточнення, оскільки не  зо-
всім логічним є положення щодо реалізації приписів норм 
матеріального права в оптимальній формі. В цій ситуації 
треба з’ясувати, що являє собою «оптимальна форма ви-
раження» норм права взагалі, та чи доцільно використову-
вати такі конструкції при визначенні відповідних понять. 
Ми вважаємо, що з огляду на застосування імперативного 
методу  фінансово-правового  регулювання1,  що  визначає 
видання  імперативних,  чітких,  однозначних  у  розумінні 
фінансово-правових норм, зміст останніх і має становити 
собою таку «оптимальну форму». Фінансова правова нор-
ма не передбачає декількох варіантів поведінки суб’єктів 
фінансових правовідносин. 

Хотілося б звернути увагу на такий різновид правомір-
них юридичних дій,  як юридичні  акти, оскільки ще Г.С. 
Гуревич  у  1985  році  писав,  що  виникнення  фінансових 
правовідносин базується на таких юридичних фактах, як 
правомірні дії у формі  індивідуальних актів, які виража-
ють владне веління держави або уповноваженого неї ор-
гану  [21,  с.  51]. Ми цілком поділяємо думку А.М. Чува-
кової, що «юридичні акти є серед них найбільш широким 
і містким поняттям, оскільки цей вид юридичних фактів 
охоплює надзвичайно широке коло різноманітних право-
вих явищ. Ця розмаїтість правових явищ, що виражена у 
категорії юридичного акта, поєднує дії, які у різному сту-
пені виражають волю учасників, що впливає на їхню по-
ведінку. Не  випадково  пропонуються  пошуки подальшої 
класифікації юридичних актів» [23, с. 27] .

Дійсно,  юридичні  акти  займають  визначальне  місце 
у  фінансово-правовому  регулюванні.  Про  це  говорить 
й М.В. Карасьова. Вчена  також основне місце  в  системі 
правомірних юридичних дій у фінансовому праві «закрі-
плює» за юридичними актами. При цьому М.В. Карасьова 
наводить таку їх класифікацію: нормативні акти, що міс-
тять  індивідуальні  приписи  (змішані  акти);  правові  акти 
індивідуального  регулювання;  інші  акти  волевиявлення 
суб’єктів фінансового права [9, с. 150]. Як вбачається, та-
кий розподіл є не логічним, адже не виокремлюється єди-
ний класифікатор для поділу, а також не визначено, чому 
виділяються у самостійну групу інші акти волевиявлення. 

Така  не  зовсім  вдала  позиція  може  мати  своїм  пояс-
ненням  відсутність  однозначного  підходу  стосовно  ха-
рактеристики юридичних актів серед правників. Зокрема,  
Г.В.  Россіхіна  пише:  «не  буде  помилкою  стверджувати, 
що  на  переконання  багатьох  науковців  при  визначенні 
індивідуально-правових  актів  існують  два  підходи:  згід-
но з першим – це акти-дії, згідно з другим – документи з 
можливими доповненнями: письмовий акт, дія-волевияв-
лення». Далі вчена цілком резонно зауважує, «що в теорії 
права склалася думка про те, що дії громадян щодо дотри-
мання, виконання і використання прав і обов’язків теж є 
правовими актами, тобто виступають як юридичні факти. 
Наприклад, Р.Й. Халфіна до юридичних актів, окрім інди-
відуальних актів адміністративного управління, відносить 
цивільно-правові угоди, заяви і скарги громадян, реєстра-
цію актів цивільного стану тощо» [19, с. 329]. 

Класифікацію  індивідуальних юридичних актів у по-
датковому  праві  надає  М.П.  Кучерявенко  та  пропонує 
розподіляти їх залежно від: 1) суб’єктного складу (одно-

сторонні  –  виражають  волю  одного  суб’єкта;  багатосто-
ронні – виражають реалізацію волі двох і більше суб’єктів, 
колективні – виражають волю певного колективу). Колек-
тивні  індивідуальні  юридичні  акти  використовують  до-
сить рідко для підгалузі податкового права, хоча реалізація 
волі  консолідованої  групи  платників  податків  враховує  і 
цей юридичний факт; 2) юридичного змісту (класифікація 
може здійснюватися в даному випадку, виходячи із норм 
податкового права, і виділяти матеріальні та процесуальні 
акти, що реалізують волю учасників по окремих інститу-
тах оподаткування) [11, с. 354]. Такий розподіл має cенс.

А.О. Неугодніков звертає увагу на те, що найчастіше 
вчені  визначають  індивідуальні  акти  як  такі, що містять 
приписи (або констатації) конкретним виконавцям про ви-
конання дій, про заохочення і т. ін., тобто це акти разового 
застосування.  Проте  на  переконання  науковця  вони  ма-
ють ширше значення: «…вони є найважливішим засобом 
оперативного  вирішення  поточних  питань  управління. 
Саме  індивідуальні  акти  забезпечують  реалізацію юрис-
дикційної (правоохоронної) функції права…» [14, с. 204]. 
Дійсно,  індивідуальні  правові  акти  сприяють  реалізації 
правових норм та викликають відповідні правові наслідки 
щодо осіб, яким вони направлені. 

Згадуючи діяльність Національного банку України, та-
кож доцільно констатувати можливість видання індивіду-
альних актів декількома суб’єктами, зокрема: правлінням 
НБУ,  Радою НБУ, Головою НБУ,  створених ним органів, 
самостійних структурних підрозділів центрального апара-
ту Нацбанку, територіальних управлінь. У той же час інди-
відуальні правові акти правління приймаються у зв’язку з 
оперативним управлінням банківською системою або реа-
лізацією функції банківського нагляду. Індивідуальні акти 
оперативного управління банківською системою є реакці-
єю правління на стан економіки або банківської системи. 
Як вказує М.В. Плотнікова, такі акти не відносяться до ін-
дивідуальних правових актів, бо не відповідають їх озна-
кам, а також не набули статусу нормативних через відсут-
ність реєстрації в Мін’юсті та не публікуються в офіційних 
виданнях  [15].  Ми  можемо  підтримати  такі  міркування 
лише  частково.  Справа  в  тому,  якщо  говорити  про  такі 
індивідуальні  акти  у  сфері  податково-правового  регулю-
вання як податкові повідомлення-рішення, то вони також 
не публікуються у офіційних виданнях, однак стосуються 
лише чітко визначених суб’єктів (податкових органів, які 
направляють такі документи, та платників податків, яким 
вони адресовані) та породжують для них певні правові на-
слідки. На наше переконання, доцільно  звертати увагу в 
цій ситуації не на обов’язковість публікації в офіційному 
виданні, а на те, що: 1) такий акт розповсюджується не на 
всіх учасників відповідних правовідносин, а лише на кон-
кретних суб’єктів; 2) породжує правові наслідки для такої 
особи (кола осіб); 3) має встановлену форму.

У  роз’ясненні  Вищого  господарського  суду  Укра-
їни  «Про  деякі  питання  практики  вирішення  спорів, 
пов’язаних  із визнанням недійсними актів державних чи 
інших органів» (ч. 3 п. 1 та п. 2) надано визначення акта 
ненормативного характеру (індивідуального акта). Зокре-
ма Вищий господарський суд України такий акт тлумачить 
як такий, що породжує певні права та обов’язки лише у 
того суб’єкта (чи визначеного ним певного кола суб’єктів), 
якому вони адресовані [17]. Отже, важливо відмежовува-
ти індивідуальні юридичні акти при фінансово-правовому 
регулюванні від  інших правових актів  (наприклад, доку-
ментів, що складаються фіскальними органами – йдеться 
про акти проведення перевірок різних видів, що не перед-
бачають правових наслідків для учасників правовідносин, 
а лише фіксують факти порушень податкового законодав-
ства).

Характеризуючи такий різновид юридичних фактів як 
події, настання яких не залежить від волі суб’єктів фінан-
сових  правовідносин,  хотілося  б  зупинитися  на  строках 
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у фінансово-правовому регулюванні. Так, у податковому 
праві саме строки є правовим засобом впливу на учасни-
ків податкових правовідносин, що дисциплінує як платни-
ків податків, так і податкові органи [13, с. 117–120]. Дослі-
джуючи строки у податковому праві, А.А. Архіпов вказує, 
що вони являють функціональний інститут, який має влас-
ний об’єкт, предмет та механізм правового регулювання, 
що  органічно  вписується  у  податкове  законодавство  та 
розповсюджує свій регулятивний вплив на всі інші інсти-
тути податкового права  [2,  с.  21,  22]. Безумовно,  строки 
відіграють важливу роль у податковому праві. Така пози-
ція обумовлена тим, що закріплені у нормах податкового 
права,  вони  встановлюють  правила  поведінки  учасників 
податкових  правовідносин  та  чітко  визначають  часовий 
проміжок, у який мають бути реалізовані юридично зна-
чимі дії конкретних суб’єктів. 

К.В. Кальян, досліджуючи значення строків у подат-
ковому праві, зазначає, що правовий сенс встановлення 
строків пов’язується не лише із крапками у динаміці пра-
вого регулювання, на підставі яких корегуються права та 
обов’язки учасників відносин, а з урахуванням того, що 
ці  особи  мають  зробити,  набуваючи  статусу  учасників 
відповідних правових режимів  [8, с. 18]. У цій ситуації 
прикладом може виступати поняття податкового періоду, 
як встановленого періоду часу, з урахуванням якого від-
бувається обчислення та сплата окремих видів податків 
та зборів [16]. Так, саме наявність податкового періоду і 
певні особливості його застосування забезпечують пері-
одичне надходження податків у бюджети за підсумками 
фактичної діяльності платника у ньому [8, с. 18]. При цьо-
му слід зауважити, що не лише наявність певного строку, 
в межах якого платник податку має сплатити конкретну 
суму грошових коштів, має значення, а й те, які наслід-
ки  (несприятливі  або ж позитивні) можуть настати  для 
такої особи. У разі, коли платник пропускає зазначений 
у податковому законодавстві строк для виконання свого 
податкового обов’язку, найчастіше йдеться про негативні 
наслідки для такої особи ‒ притягнення до відповідаль-
ності. У той же час, коли особа вчасно сплачує податок, 
вона може розраховувати й на настання бажаних для себе 
наслідків,  наприклад,  бюджетного  відшкодування  у  пе-
редбачених Податковим кодексом України випадках. Як 
бачимо, строки у податковому праві відіграють важливе 

значення, оскільки з їх «існуванням», встановленням для 
учасників  певного  кола  суспільних  відносин  настають 
правові наслідки.

Розглядаючи  строки  у  бюджетному  праві,  можна  го-
ворити  також про  наявність  часових меж,  у межах  яких 
відповідний  суб’єкт  має  виконати  покладений  на  нього 
обов’язок. Згідно з ч. 2 ст. 33 Бюджетного кодексу Укра-
їни, Національний банк України подає Президенту Украї-
ни, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України 
до 15 березня року, що передує плановому, прогнозні мо-
нетарні показники і показники валютно-курсової політики 
на наступний рік  та наступні  за плановим два бюджетні 
періоди,  у  тому  числі  обмінний  курс  гривні  у  середньо-
му за рік та на кінець року; до 1 квітня року, що передує 
плановому, – інформацію про розрахунок частини прогно-
зованого прибутку до розподілу поточного року, яка під-
лягатиме перерахуванню до Державного бюджету, та іншу 
інформацію,  передбачену  цією  нормою  [4].  Порушення 
зазначених строків також може призвести до певних пра-
вових наслідків, хоча ці показники й враховуються для ви-
значення Основних напрямів бюджетної політики на на-
ступний бюджетний період.

Висновки. Відзначимо, що у межах однієї  статті на-
вряд чи можливо провести вичерпну класифікацію юри-
дичних фактів фінансово-правового  регулювання,  та  на-
вряд  чи  це  й  доцільно. У  той же  час  проведення  такого 
розподілу  примушує  нас  під  різними  кутами  зору  до-
сліджувати відповідне правове явище, що, в свою чергу, 
допомагає  вибрати  з-поміж  різноманітних  варіантів  ті 
юридичні факти,  які  є найприйнятнішими стосовно кон-
кретних обставин. «Встановлюючи норми права, законо-
давець повинен  «угледіти» юридичні факти,  виділити  їх 
із  маси  важливих  і  другорядних  соціальних  обставин,  і 
правильно відбити у нормах чинного  законодавства. Не-
точне  виділення  юридичних  фактів,  неправильна  їхня 
правова оцінка ведуть до того, що одним обставинам не 
надається належного значення,  інші, навпаки, набувають 
невластивих  їм якостей» [23, с. 97]. Отже, сподіваємося, 
ми надаємо поштовх для вирішення практичних питань, 
що постають перед правотворчими суб’єктами, стосовно 
детального визначення таких фактів у нормах фінансового 
права,  і  є  запорукою належного фінансового правозасто-
сування.
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Статтю присвячено теоретичним та правовим питанням забезпечення законності та дисципліни під час проходження державної 
служби. Визначено поняття та з’ясовано особливості дотримання законності та дисципліни в діяльності державних службовців. Наведе-
но типові порушення законодавства про державну службу.

Ключові слова: законність, дисципліна, державна служба, забезпечення, порушення.

Статья посвящена теоретическим и правовым вопросам обеспечения законности и дисциплины во время прохождения государ-
ственной службы. Определено понятие и выяснены особенности соблюдения законности и дисциплины в деятельности государствен-
ных служащих. Приведены типичные нарушения законодательства о государственной службе.

Ключевые слова: законность, дисциплина, государственная служба, обеспечение, нарушение.

The article is devoted the theoretical and legal questions of providing of legality and discipline during passing of government service. A con-
cept is certain and the features of observance of legality and discipline are found out in activity of civil servants. Typical violations of legislation 
are resulted also about government service.

Key words: legality, discipline, government service, providing, violation.

Актуальність теми. Право на працю (й  інші трудові 
права)  є  таким же природнім, властивим людині нашого 
часу, як і право на життя. Від того, наскільки реально це 
право,  залежить реальність  інших прав соціально-еконо-
мічного характеру. Трудові права, як найбільш важливі со-
ціально-економічні права людини, гарантуються не тільки 
Україною, але й усім світовим співтовариством. Визнання 
і гарантії даних прав були проголошені в таких основних 
міжнародних  документах,  як  Загальна  декларація  прав 
людини  і Міжнародний пакт  про  економічні,  соціальні  і 
культурні права. 

Зміна  політичних,  економічних  і  соціальних  умов  у 
державі призвели до корінних перетворень в Україні. Ці 
перетворення торкнулися і сфери трудових відносин. Од-
нак ослаблення державного контролю в цій сфері призве-
ло до вкрай негативних результатів. Звичайним явищем в 
діяльності державного апарату стають численні порушен-
ня законності та дисципліни, які виявляються у вигляді ко-
рупції, хабарництва, зловживання службовим становищем 
та інших діянь. Особливу небезпеку подібні зловживання 
представляють в діяльності правоохоронних та інших ор-
ганів, що здійснюють контрольні й наглядові функції.

Аналіз  практики  діяльності  органів  виконавчої  вла-
ди свідчить про те, що виникають проблеми, пов’язані з 
необхідністю  вдосконалення  правового  регулювання  їх 
діяльності,  виробленням  механізму  попередження  зло-
вживань чиновників, підвищенням їх відповідальності за 
схвалювані рішення, видів державної дисципліни. 

На разі типовими порушеннями законодавства про дер-
жавну службу є: порушення вимог регламентів органів ви-
конавчої влади; недотримання вимог організаційно-розпо-
рядчих документів, що регламентують порядок підготовки і 
проведення засідань колегії; порушення порядку проведен-
ня конкурсу або іспиту кандидатів на заміщення вакантних 
посад державних службовців, положення про формування 
кадрового  резерву  для  державної  служби,  положення про 
ранги  державних  службовців,  порядку  ведення  особових 
справ державних службовців в органах виконавчої влади; 
призначення на посади осіб, для яких передбачено  інший 
відповідний порядок, без погодження з вищими органами; 
невжиття  керівниками органів  виконавчої  влади  стосовно 
працівників,  які  порушили  вимоги  антикорупційного  за-

конодавства, заходів щодо припинення державної служби. 
Крім того, мають місце непоодинокі факти, коли заходи з 
питань запобігання проявам корупції у частині органів ви-
конавчої  влади носять формальний характер  (завдання не 
конкретизуються,  не  встановлюються  чіткі  терміни  вико-
нання тощо) або взагалі не розробляються.

Не можна  сказати, що  проблема  забезпечення  закон-
ності  та  дисципліни  в  публічному  управлінні  залиша-
лася  поза  увагою  вчених  –  їй  присвячені  наукові  праці  
В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, М.І. Іншина, 
Т.О. Коломоєць, О.М. Музичука, В.П. Петкова, С.М. При- 
липко,  Д.В.  Приймаченка,  В.І.  Прокопенко,  О.І.  Про-
цевського,  О.Ф.  Скакун,  О.В.  Смирнова,  С.Г.  Стеценка,  
Б.С.  Стичинського,  Н.М.  Хуторян,  Г.І.  Чанишевої,  
О.М. Ярошенко та інших відомих вчених, але ж проблема 
підтримання належної дисципліни серед державних служ-
бовців вивчена явно недостатньо.

Виклад основного матеріалу. У  вітчизняній  юри-
дичній  літературі  законність  та  дисципліна  у  державно-
му управлінні завжди розглядалася як складне та багато-
планове соціальне явище, що характеризується безліччю 
різноманітних зв’язків, які впливають на економічні, по-
літичні,  ідеологічні,  соціально-культурні,  адміністратив-
но-правові відносини. Саме у цьому виявляється їх соці-
альна значущість і цінність. Такий характер законності та 
дисципліни,  насамперед  під  час  проходження  державної 
служби,  об’єктивно  зумовлює  необхідність  дослідження 
цих  категорій,  теоретичного  осмислення  комплексу про-
блем, пов’язаних з ними.

Отже,  ключовим  фактором,  який  найбільш  яскраво 
характеризує всю діяльність державних службовців щодо 
забезпечення  безпеки  особистості,  поваги  прав  і  свобод 
людини  і  громадянина,  є  законність.  Вона  відноситься 
до  числа  складних  політичних  та  юридичних  явищ  і  в 
суспільному  житті  виступає  як  найважливіший  консти-
туційний принцип, як метод державного управління сус-
пільством,  а  також  як  необхідний  елемент  демократії  у 
правовій державі.

У  науковій  літературі  законність  наділяють  різною 
правовою сутністю та використовують для визначення різ-
них  правових  явищ методу  здійснення  влади,  правового 
режиму, умови здійснення правопорядку, вимоги суворого 
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та  неухильного  дотримання  законів,  основного  принци-
пу діяльності державних органів та посадових осіб тощо  
[1, с. 105–110]. 

В.Н. Гаращук справедливо зазначає, що законність, як 
багатогранне явище, в літературі розглядається та  інтер-
претується з різних точок зору:

–  як  принцип діяльності  держави,  сутність  якого по-
лягає  в  обов’язках державних органів,  інших фізичних  і 
юридичних осіб діяти відповідно до вимог законів;

–  як  метод  державного  управління,  тобто  сукупність 
прийомів, способів, за допомогою яких держава забезпе-
чує належну поведінку своїх суб’єктів;

– як режим системи взаємовідносин громадян, громад-
ських та інших недержавних утворень, органів місцевого 
самоврядування з органами, які представляють різні гілки 
державної влади [2, с. 242]. 

Таке розмаїття підходів, відтінків щодо розуміння за-
конності свідчить, про значущість цієї категорії для адмі-
ністративно-правової науки та про логіко-понятійні мож-
ливості використання її для пояснення правової дійсності.

Під  час  аналізу  категорії  «законність»  слід  у  першу 
чергу звернути увагу на своєрідність її положення у сис-
темі  соціально-правових  понять.  Як  відзначав  А.М.  Ва-
сильєв, якщо розглядати категорію «законність» в логіко-
понятійному аспекті, то слід підкреслити її своєрідність, 
яка  полягає  в  тому, що  вона  фіксує  суспільно  необхідні 
залежності  як  усередині  права, що  розглядається  з  його 
нормативної сторони, так і між ним і практичним впливом 
державної волі на поведінку людей (її проявами у регульо-
ваних нормами права суспільних відносинах) і відображає 
відношення до них суспільства [3, с. 171]. 

У юридичній науці склалося розуміння законності як 
особливого режиму суспільного життя, що виражається в 
правомірній поведінці всіх суб’єктів суспільних відносин. 
Так, професор М.Г. Александров соціалістичну законність 
визначав  як  режим,  що  представлений:  по-перше,  у  ви-
могах  неухильного  дотримання  законів,  які  виражають 
волю  народу,  пред’являються  до  всіх  без  винятку  поса-
дових  осіб  та  громадян;  по-друге,  у  здійсненні  владних 
державних функцій на основі  точного  і  безумовного  ви-
конання  законів,  при  суворому  дотриманні  посадовими 
особами  прав  громадян;  по-третє,  у  здійсненні  держав-
ного і громадського нагляду за виконанням законів, пока-
рання порушників законності, чиї б ці порушення не були  
[4, с. 410]. На думку С.С. Алексєєва, законність складаєть-
ся з трьох елементів, логічна обумовленість та  історико-
часова послідовність  яких досить  точно відповідає  один 
одному. Першим елементом законності, продовжує свою 
думку учений, є аспект загальнообов’язковості права. За-
конність  іманентна  праву  і  перебуває  з  ним  у  прямому 
причинно-наслідковому  зв’язку. Якщо  є право,  то  є  і  за-
конність. Другий елемент законності – це ідея законності, 
тобто формується в правосвідомості ідеї про доцільність 
і  необхідність  такої  реально  правомірної  поведінки  всіх 
учасників  суспільних  відносин,  при  якій  не  залишалося 
б  місця  для  свавілля,  фактично  досягалася  загальність 
права,  дійсна  реалізація  суб’єктивних  прав.  Третій  важ-
ливий  елемент  законності  полягає  в  особливому  режимі 
суспільно-політичного життя, в системі вимог законності  
[5, с. 218–219]. 

Сучасні українські вчені обстоюють думку, що закон-
ність − це такий режим державного і суспільного життя, 
при якому забезпечується повне й неухильне дотримання 
та виконання законів, підзаконних актів усіма без винятку 
органами  держави,  громадськими  організаціями,  поса-
довими особами і громадянами [6, с. 71]. В.К. Колпаков, 
аналізуючи законність у сфері функціонування виконавчої 
влади,  зазначає,  що  законність  передбачає  наявність  за-
конів, що виражають волю народу і відображають пізнані 
об’єктивні закономірності суспільного розвитку, та озна-
чає однозначне розуміння, застосування, безумовне та чіт-

ке виконання законів і заснованих на них інших правових 
актів усіма державними органами, посадовими особами, 
громадянами, громадськими формуваннями, а також усі-
ма іншими суб’єктами суспільних відносин [7, с. 523]. Як 
принцип  публічного  управління,  законність  передбачає, 
що держава здійснює свої функції правовими засобами і 
в правових формах. Це зумовлено насамперед значенням 
діяльності та впливу органів публічної адміністрації на всі 
сфери суспільних відносин, їх правом приймати на основі 
законів та, відповідно до них, нормативні та індивідуаль-
ні акти, розглядати і вирішувати справи про застосування 
заходів  адміністративної  та  дисциплінарної  відповідаль-
ності, тобто здійснювати так звану адміністративну юрис-
дикцію,  з  огляду на  це  правомірність  діяльності  органів 
публічної адміністрації є стрижнем режиму законності в 
державі [8, с. 348]. Відносини влади у суспільстві повинні 
спрямовуватись на законні процеси. Це означає, що влада 
зобов’язана  діяти  відповідно  до  узаконених  стандартів, 
із  застосуванням  законів,  що  відповідають  визначеним 
процедурам,  а  спори,  що  виникають,  розглядатимуть  в 
законних  інститутах,  рішення  яких  будуть  вважатися 
обов’язковими.

В  діяльності  державних  службовців  дотримання  за-
конності має особливо важливе значення, оскільки їх ді-
яльність  тісно  пов’язана  із  захистом прав  і  законних  ін-
тересів  громадян. Крім того, неправомірні дії посадових 
осіб органів публічної адміністрації завдають шкоди їх ав-
торитету, формують у населення негативне ставлення до 
системи органів управління загалом. З огляду на це закон-
ність – це важлива умова  існування й розвитку правової 
держави. Вона необхідна для забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина, раціональної діяльності держав-
ного апарату, утворення і функціонування громадянського 
суспільства та реалізації демократії.

З  іншого  боку,  дисципліна  у  перекладі  з  латинської 
означає  «суворий  порядок»,  «організація».  Вона  вияв-
ляється  в  ретельному  виконанні  соціальних  принципів  і 
норм поведінки, у звичці до порядку, дотриманні законів 
і підпорядкуванні власного інтересу інтересам організації 
[9,  с.  257]. У  словнику  української мови дисципліна  ви-
значена  як  «твердо  встановлений  порядок,  розпорядок 
дотримання якого є обов’язковим для всіх членів даного 
колективу» [10, с. 758].

В науковій літературі  існує багато визначень терміну 
«дисципліна». З точки зору М.І. Хавронюка, дисципліна – 
це становище, за якого всі суб’єкти правовідносин влади 
й  підпорядкування  неухильно  додержуються  порядку  та 
правил, що  встановлені  законами,  а  також  відповідними 
статутами й положеннями [11, с. 15]. П.Т. Васьков розгля-
дає дисципліну як єдність двох її сутнісних елементів: су-
купності положень, що встановлюють порядок здійснення 
службової діяльності, та фактичного дотримання цих по-
ложень  [12,  с.  13]. С.В. Подкопаєв,  вивчаючи суддівську 
дисципліну, доходить висновку, що вона є відповідністю 
діяльності  й  поведінки  суддів  професійним  стандартам, 
що ставлять до них у суспільстві й державі [13, с. 29].

Інші  науковці  до  поняття  «дисципліна»  включають, 
з  одного  боку, форму  суспільного  зв’язку між людьми у 
процесі спільної праці, а з іншого – підпорядкування всіх 
працівників загальному порядку праці, дотримання ними 
встановлених правил поведінки під час трудового процесу 
[14, с. 10]. 

С.С.  Алексєєв  у  широкому  розумінні  визначає  дис-
ципліну  як  суворе  дотримання  встановлених  державою 
обов’язків  усіма  державними  та  громадськими  організа-
ціями і громадянами, а у вузькому – як суворе дотриман-
ня обов’язків  із боку органів держави та посадових осіб 
[15, с. 121]. В.М. Манохін, розкриваючи зміст дисциплі-
ни, зауважує, що вона полягає в точному й неухильному 
виконанні  державними  організаціями,  працівниками  та 
службовцями, громадськими організаціями і громадянами 
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встановлених  державою  правил  та  конкретних  приписів 
у  процесі  практичного  здійснення  державних  завдань  і 
функцій [16, с. 8]. 

Водночас жодне визначення дисципліни не закріплює 
обов’язок особи, що її порушила, зазнати покарання. Саме 
тому,  на  нашу  думку,  найбільш  точним  буде  визначення 
такого  поняття  дисципліни,  яке  поряд  із  дотриманням 
норм права включає також вимогу дотримання морально-
етичних норм поведінки суб’єкта, а також положення про 
відповідальність особи за їх порушення. 

До особливостей державної дисципліни в органах пу-
блічної адміністрації відносяться наступні:

– проходження служби в органах публічної адміністра-
ції регулюється правовими нормами різних галузей права, 
визначальне місце серед яких посідають адміністративно-
правові;

–  встановлення  підвищених  вимог  до  інтелектуаль-
ного, морального культурного рівня, до професійних, ді-
лових,  особистих  якостей,  стану  здоров’я,  стилю життя, 
соціальних  зв’язків  посадових  осіб,  які  перебувають  на 
службі в органах публічної адміністрації.

Дисципліна в органах публічної адміністрації досягаєть-
ся різноманітними засобами, серед яких першорядне значен-
ня займає створення належних умов проходження державної 
служби;  набуття  високого  рівня  професіоналізму;  забезпе-
чення  гласності  та  об’єктивності  діяльності,  пов’язаної  із 
здійсненням  державної  служби;  дотримання  законності  та 
статутного порядку; забезпечення соціальної справедливості 
та високого рівня соціально-правового захисту; належне ви-
конання умов контракту про проходження служби.

На думку О.Ю. Синявської, можна вирізнити соціаль-
ні, економічні та організаційно-правові засоби забезпечен-
ня дисципліни. До  соціальних  засобів можна  зарахувати 
створення сприятливих умов праці та побуту; поліпшення 
медичного обслуговування; приділення уваги відпочинку 
та  дозвіллю  посадовців  тощо;  до  економічних  –  матері-
альне забезпечення та стимулювання; поліпшення матері-
ально-технічного забезпечення; поширення пільг тощо; до 
організаційно-правових – рівень правового регулювання; 
добір та розстановку кадрів; підвищення кваліфікації ка-
дрів; рівень здійснення контролю; підвищення рівня орга-
нізації праці тощо [17, с. 15].

Засоби  забезпечення дисципліни в  органах публічної 
адміністрації  спираються  на  правові  норми,  які  регулю-

ють у чинному законодавстві сферу дисциплінарних від-
носин.  Таким  чином,  можна  зробити  висновок, що  пра-
возастосовна  діяльність  (регулятивна  та  правоохоронна) 
здійснюється засобами:

–  попередження  порушень  дисципліни  в  органах 
публічної  адміністрації  (державний  та  громадський 
контроль, прокурорський нагляд та  ін.),  які дозволяють 
спостерігати за відповідністю поведінки суб’єктів управ-
лінських відносин правовим приписам дисципліни й за-
конності;

– переконання, виховання, морального та матеріально-
го стимулювання;

–  примусу,  що  передбачає  різні  заходи  примусового 
впливу. 

Безумовно,  засоби  забезпечення службової дисциплі-
ни мають  різноманітні  форми,  але,  на  нашу  думку,  над-
звичайно  важливо,  щоб  керівники  всіх  рівнів  виявляли 
професіоналізм під  час  їх  застосовування  у  професійній 
діяльності держслужбовців. 

Висновки. Покращання  ефективності  державної 
служби цілком залежить від стану та рівня дисципліни та 
законності  в  органах  публічної  адміністрації.  Належний 
рівень  дисциплінованості  держслужбовців  є  необхідною 
умовою  ефективного  функціонування  органів  публічної 
адміністрації,  забезпечення  належного  виконання  поса-
довцями  своїх  обов’язків,  а  також  реалізації  наданих  їм 
повноважень. При цьому для подальшого формування су-
часного інституту державної служби європейського зразка 
в законодавстві варто передбачити:

–  забезпечення  політичної  нейтральності  державних 
службовців шляхом розмежування політичних та адміні-
стративних посад у системі виконавчої влади;

– чіткі критерії віднесення до посад державних служ-
бовців  працівників,  які  виконують  відповідні  державно-
владні повноваження;

– реформування  і  законодавче врегулювання системи 
оплати праці державних службовців;

– встановлення  індивідуальної дисциплінарної відпо-
відальності державних службовців, конкретного переліку 
дисциплінарних порушень і дисциплінарних стягнень, по-
рядку їх оскарження;

– встановлення прозорих та справедливих принципів 
відбору  на  посади  державних  службовців  виключно  на 
конкурсних засадах.
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У статті досліджено значення та сутність профілактики правопорушень у правовому суспільстві, проаналізовано причини й умови, 
що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень.
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В статье исследованы значение и сущность профилактики правонарушений в правовом обществе, проанализированы причины и 
условия, способствующие совершению административных правонарушений.
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This article explores the meaning and nature of crime prevention in the legal community, analyzed the causes and conditions that facilitate 
the commission of administrative offenses.
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Актуальність теми. Упродовж останніх років в Украї-
ні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількос-
ті адміністративних правопорушень, що є негативним яви-
щем в суспільстві. У зв’язку з цим особливої актуальності 
набувають проблеми забезпечення прав і свобод людини, 
чіткого правового регулювання, підвищення ефективності 
діяльності державних органів з попередження правопору-
шень, а також виявлення причин правопорушень, які вра-
ховуються при обранні запобіжного заходу [18]. 

Проблеми  адміністративної  відповідальності  неодно-
разово  були  предметом  наукового  дослідження  багатьох 
вітчизняних  науковців:  В.Б.  Авер’янова,  О.М.  Бандур-
ки,  Т.О.  Коломоєць,  В.В.  Копейчикова,  А.М.  Колодія,  
В.І. Олефіра, В.Д. Сущенка, В.К. Шкарупи. 

Так, Л.В. Коваль, С.Т. Гончарук, Ю.П. Битяк, А.Т. Ком-
зюк  звертали  увагу  на  те,  що  профілактика  правопору-
шень не може розглядатися лише як складова частина сис-
теми соціального контролю й правоохоронної діяльності. 
На  їх  думку,  на  деліктогенне  середовище безпосередньо 
впливає  цілий  комплекс  соціальних  заходів  –  економіч-
них, політичних, ідеологічних тощо. А отже, попереджен-
ня  такого  складного  негативного  соціального  явища,  як 
правопорушення, вимагає зусиль усього суспільства, усіх 
ланок державного механізму й нерозривно пов’язане з пе-
ретвореннями, які відбуваються нині в економіці, соціаль-
ній сфері, ідеології та інших сферах суспільних відносин.

Мета статті полягає  в  дослідженні  значення  та  сут-
ності профілактики правопорушень в сучасних умовах, а 
також встановленні причин, що сприяють вчиненню пра-
вопорушень

Виклад основного матеріалу.  Важливість  про-
філактики  правопорушень  закріплюється  чинним  за-
конодавством.  Так,  відповідно  до  ст.  1  Кодексу  про 
адміністративні  правопорушення,  його  завданням  є  за-
побігання правопорушенням, виховання громадян у дусі  
точного і неухильного додержання Конституції і законів 
України [4]. 

За  сучасних умов,  коли  злочинність невпинно поши-
рює  свій  негативний  вплив  на  суспільні  відносини,  де-
далі більшого  значення набувають профілактичні  заходи 
щодо  попередження  цього  явища  з  тим,  щоб  зупинити 
безупинний поступ криміналітету, а потім зменшити його 
показники до мінімальних рівнів. Таке практичне завдан-
ня повинно бути виконаним. Його передумовою має бути 

наукове  дослідження,  зокрема,  профілактично-поперед-
жувальне зміцнення законності та правопорядку.

Профілактика  правопорушень  є  пріоритетним напря-
мом для держави в боротьбі зі злочинністю й передбачає 
перехід  від  тоталітаризму  й  покарання  до  демократії  та 
відповідальності. Профілактику  правопорушень  слід  ро-
зуміти як діяльність органів і служб, спеціальних установ, 
спрямовану, з одного боку, на виявлення та усунення при-
чин  і  умов, що  сприяють  вчиненню  правопорушень,  а  з 
іншого – на здійснення позитивного впливу на поведінку 
окремих  осіб  на  території України,  у  її  окремому  регіо-
ні, у сім’ї, на підприємстві, в установі чи організації не-
залежно від форм власності,  за місцем проживання  [11].  
У  зв’язку  із  цим  головним  засобом  зміцнення  правопо-
рядку й громадської дисципліни у вихованні високої сві-
домості є розвиток профілактики, недопущення антигро-
мадських вчинків.

У нормативно-правових актах України, які складають 
правову  основу,  вживаються  схожі  за  змістом  поняття: 
«профілактика», «попередження», «запобігання», «припи-
нення». Утім правові норми не дають чіткого визначення 
кожному з цих термінів, не визначають їх відмінність чи 
тотожність, що на практиці спричиняє численні непорозу-
міння. Окрім цього, існує цілий спектр теоретичних інтер-
претацій  означених  понять,  унаслідок  чого  з’являються 
наукові  розвідки  дискусійного  характеру.  Наприклад,  на 
сьогодні науковці не мають одностайного погляду на по-
няття попереджувальної діяльності,  яке трактується то в 
якості складових трьох понять – профілактика, запобіган-
ня і припинення [9, с. 119; 8, с. 111]; то як один з напрямків 
або форм запобігання злочинам [14, с. 15; 3, с. 91]. Деякі 
дослідники звужують поняття попередження, включаючи 
в нього два елементи цієї діяльності: запобігання і припи-
нення злочинів [6, с. 100]. Решта вважають терміни «про-
філактика» та «попередження» синонімами [2, с. 8; 15].

У сучасних умовах з-поміж усіх чинників, які зумов-
люють існування правопорушень, перше місце займають 
суб’єктивні причини – недоліки у сфері виховання, управ-
ління й планування, в організаційній роботі. Погоджуємо-
ся, що в боротьбі з правопорушеннями важливе значення 
має усунення об’єктивних умов, що сприяють їх скоєнню 
(безробіття, невиплата заробітної плати, погіршення жит-
лово-побутових умов), однак, на нашу думку, найбільшу 
увагу необхідно зосередити на виховній  і організаційній 
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роботі серед населення, всебічно сприяти розвитку соці-
альної сфери, праці, сім’ї.

З огляду на це зауважимо, що робота з правового ви-
ховання та попередження правопорушень не завжди є ак-
тивною й послідовною: часто трапляється вузьковідомчий 
підхід,  спостерігається  недостатній  зв’язок  юридичних 
установ,  служб  з  населенням,  організаційними  й  госпо-
дарськими  заходами. Важливо  також  домогтися, щоб  на 
правомірну  поведінку  людини  впливало  не  тільки  пра-
во, але й вимоги моральності, економічної доцільності й 
ефективності.  Багатоаспектний,  комплексний  характер 
профілактики правопорушень потребує об’єднання зусиль 
юристів та економістів, психологів, соціологів, педагогів, 
медиків і демографів.

Необхідно  усвідомити,  що  профілактика  правопору-
шень не має обмежуватися лише діяльністю правоохорон-
них органів щодо виявлення, розкриття та розслідування 
злочинів, але й включати комплекс заходів за участю ін-
ших соціально-правових інститутів, на що була звернута 
увага  у  спільному Наказі Міністерства молоді  та  спорту 
України,  Міністерства  соціальної  політики  України  від 
28.07.2014 р. № 2460/502 щодо взаємодії структурних під-
розділів  даних  центральних  органів  з  питань  реалізації 
державної молодіжної політики [10]. 

Реалізація  заходів,  спрямованих  на  подальшу  гума-
нізацію  й  посилення  ефективності  покарання,  потребує 
підвищення  рівня  виховної  попереджувальної  роботи  як 
спеціальних органів, що ведуть боротьбу  із  злочинністю 
та правопорушеннями, так і всіх органів громадськості.

У профілактиці правопорушень важливо  забезпечити 
вплив  моральних,  психологічних,  економічних  чинників 
на поведінку людей. З іншого боку, не можна ігнорувати 
специфічних вимог, що випливають із закону. Саме тому 
слід домогтися, щоб кожний громадянин знав основні ви-
моги закону, свої юридичні права та обов’язки, поважав і 
суворо дотримувався їх. Ця специфічна мета профілакти-
ки правопорушень загалом  і правового виховання зокре-
ма, своєю чергою, є основою для забезпечення моральної 
поведінки людей у суспільстві. 

Широкий комплексний підхід до профілактики право-
порушень порушує низку питань, розв’язання яких впли-
ватиме як на розробку правильного підходу до здійснення 
поставлених державою завдань, так і на підвищення ефек-
тивності профілактичної діяльності. 

На  нашу  думку,  держава  повинна  завжди  тримати  в 
полі  зору таку складну, багатоаспектну проблему,  як по-
передження  правопорушень.  Успіх  перебудови  нашого 
суспільства, радикальної економічної реформи, послідов-
ної  демократизації  органічно  пов’язаний  із  зміцненням 
законності та рішучою протидією будь-яким порушенням 
правопорядку. 

Кризові  процеси,  що  мають  місце  в  соціально-еко-
номічній  сфері,  призвели  до  ускладнення  криміногенної 
ситуації,  зміни  структури  злочинності  та  зумовили  ви-
никнення нових форм і способів учинення протиправних 
діянь. 30 листопада 2011 р. Кабінетом Міністрів України 
було підписане Розпорядження «Про схвалення Концепції 
реалізації державної політики у сфері профілактики пра-
вопорушень на період до 2015 року». Метою Концепції є 
забезпечення ефективної реалізації державної політики у 
сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення 
та здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлен-
ня та усунення причин і умов учинення злочинів, захист 

інтересів  людини,  суспільства  і  держави  від  протиправ-
них посягань, а також налагодження дієвої співпраці між 
центральними і місцевими органами виконавчої влади та 
громадськістю в зазначеній сфері [13].

За своїм змістом профілактика правопорушень не по-
винна суттєво відрізнятися від профілактики злочинності; 
вона також становить собою систему заходів недопущен-
ня правопорушень, спрямованих на виявлення, усунення 
та обмеження причин і умов їх скоєння [1; 5; 7]. 

Як згадувалося раніше, попередження правопорушень 
повинно розглядатися державою як один з головних шля-
хів подолання злочинності та зміцнення правопорядку. 

Профілактика  правопорушень  –  обов’язкова  діяль-
ність  органів  державної  влади,  місцевого  самовряду-
вання, підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, зокрема громадських організацій, спря-
мована  на  виявлення  й  усунення  причин  та  умов,  які 
сприяють  вчиненню  правопорушень,  а  також  виявлен-
ня осіб,  схильних до вчинення правопорушень,  і  засто-
сування  заходів до  їх  виправлення. Тобто профілактика 
правопорушень  вимагає  комплексного  політико-еконо-
мічного  та  системного  підходу  для  узгодження  дій  на 
основі визначених пріоритетів.

Попередження адміністративних правопорушень – це 
система  різноманітних  видів  діяльності  й  заходів  спе-
ціально  визначених  суб’єктів,  як  державних,  так  і  гро-
мадських,  спрямованих  на  усунення  причин  і  умов,  які 
сприяють  вчиненню  правопорушень.  Отже,  ключовими 
елементами  (складовими)  у  цьому  понятті  є  здійснення 
спеціальних заходів системою державних та громадських 
суб’єктів попереджувальної діяльності, а також усунення 
причин  і  умов,  які  сприяють  вчиненню  правопорушень 
(профілактика).  Профілактику  адміністративних  право-
порушень  слід  розглядати  як  частину  попереджувальної 
роботи,  спрямованої  на  виявлення  та  усунення  причин, 
що породжують правопорушення, та умов, що сприяють 
їх вчиненню [17, c. 76]. 

Висновки. Отже,  під  профілактикою  необхідно  ро-
зуміти  соціально-управлінську  діяльність,  спрямовану 
на  усунення,  нейтралізацію  криміногенних  факторів, 
обмеження  їх  дії  за  допомогою  спеціальних  засобів.  Не 
викликає  сумнівів  той факт, що на  усунення негативних 
факторів,  які  зумовлюють правопорушення,  значною мі-
рою впливають об’єктивні умови: рівень розвитку вироб-
ництва, рівень і стан свідомості у вигляді суспільної дум-
ки, звичок, традицій та рівня культури. Основне завдання 
діяльності щодо профілактики правопорушень полягає у 
вивченні  та  ліквідації  (нейтралізації)  причин  і  умов, що 
сприяють їх вчиненню.

Правова система України повинна повною мірою від-
повідати новим умовам життя суспільства, надійно забез-
печувати захист прав та інтересів людини, усіх суб’єктів 
суспільних  відносин.  А  отже,  необхідно  розвивати  пра-
вове  виховання,  яке  є  цілеспрямованим  процесом,  що 
передбачає  озброєння  вихованців  правовими  знаннями 
та вміннями й формування на цій основі правосвідомос-
ті та правової поведінки законослухняного громадянина.  
А. Й.  Капська  визначає  соціально-правове  виховання  як 
цілеспрямовану систематичну діяльність державних орга-
нів та соціальних інститутів, яка спрямована на здобуття 
дітьми  та  молоддю  правових  знань,  перетворення  їх  на 
особисті переконання, формування на їх основі правосві-
домості та правової поведінки [16, с. 328–346]. 
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ПРОБЛЕМи ТА ПЕРСПЕКТиВи ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТиВНОЇ  
ВІДПОВІДАЛьНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ У ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

PrOBLEMS ANd PrOSPECTS Of LEgAL rEguLATION Of AdMINISTrATIVE  
rESPONSIBILITy fOr VIOLATIONS IN ThE fIELd Of fOrESTry

Печуляк В.П.,
доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного та європейського права 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

У статті розкриваються питання теоретичного та практичного характеру щодо правового регулювання адміністративної відповідаль-
ності за правопорушення у сфері лісового господарства України.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративний проступок, адміністративне правопорушення.

В статье раскрываются вопросы теоретического и практического характера, касающиеся правового регулирования административ-
ной ответственности за правонарушения в сфере лесного хозяйства. 

Ключевые слова: административная ответственность, административный проступок, административное правонарушение, управ-
ленческие отношения. 

In the article the questions of theoretical and practical nature concerning the legal regulation of administrative responsibility for violations in 
the field of forestry.

Key words: administrative responsibility, administrative offense, administrative offense, administrative relations.

Актуальність теми. Про наявні недоліки правового ре-
гулювання адміністративної відповідальності за правопору-
шення у сфері лісового господарства переконливо свідчить 
динаміка кількості правопорушень, що завдають шкоди лісо-
вому господарству України, яка зростає щороку. Наприклад, 
за даними Держкомстату України, у 2007 р. було зафіксовано 
187 тис. правопорушень у галузі охорони природи та вико-
ристання природних ресурсів порівняно з 127 тис. таких пра-
вопорушень у 2001 р. та 80,9 тис. – у 1990 р. [2].

За  статистичними  даними,  тільки  в  одному  районі 
Рівненської області з 2007 по 2011 р. шкода, спричинена 
адміністративними  правопорушеннями  у  сфері  лісового 
господарства,  сягнула  300  тис.  грн.  У  тому  ж  районі  за 
2009 р. до суду подано позовів на загальну суму біля 70 
тис. грн., за 2010 р. – 60 тис. грн., однак Державною ви-
конавчою службою за 2009 р. стягнуто лише 4,5 тис. грн., 
а у 2010 р. – 3,037 тис. грн., що свідчить про дисбаланс, з 
одного боку,  диспозиції  адміністративно-правової  норми 
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та реальної протиправної поведінки та, з іншого – санкції 
цієї норми та застосування фактичних заходів адміністра-
тивної відповідальності.

Наведені  дані,  на  нашу  думку,  свідчать  в  тому  числі 
і  про наявні проблеми правового регулювання  інституту 
юридичної  відповідальності  за  правопорушення  у  сфері 
лісового господарства загалом та інституту адміністратив-
ної відповідальності у відповідній сфері зокрема 

Слід зазначити, що у традиційному розумінні вітчиз-
няної  правової  доктрини  адміністративна  відповідаль-
ність – це різновид юридичної відповідальності, що являє 
собою  сукупність  адміністративних  правовідносин,  які 
виникають  у  зв’язку  із  застосуванням  уповноваженими 
органами (посадовими особами) до осіб, що вчинили ад-
міністративний проступок, передбачених нормами адміні-
стративного права особливих санкцій – адміністративних 
стягнень [12, 434–435].

У  останніх  дослідженнях  вітчизняних  науковців  на-
голошується, що адміністративна відповідальність є нор-
мативно  врегульованою,  носить  державно-обов’язковий 
примусовий характер і реалізується в специфічних для неї 
процесуальних формах [2, с. 5]. 

Варто зауважити, що інститут адміністративної відпові-
дальності досліджувався багатьма вітчизняними вченими-
адміністративістами: В.Б. Авер’яновим, О.Ф. Андрійком, 
О.М. Бандуркою, С.Н. Братусем, Ю.П. Битяком, А.С. Ва- 
сильєвим,  І.О. Галаганом,  І.П. Голосніченком, Е.Ф. Дем- 
ським, Ю.А. Денисовим, Є.В. Додіним,  Р.А. Калюжним, 
Л.В. Ковалем, Ю.М. Козловим, В.К. Колпаковим, Є.Б. Куб- 
ком, Д.М. Лук’янцем, В.М. Манохіним, В.М. Марчуком, 
Д.М. Овсянком, В.Ф. Опришком, І.М. Пахомовим, І.С. Са-
мощенком, Ю.О. Тихомировим, Н.В. Хорощак та ін.

 Специфіка адміністративної відповідальності, що від-
різняє її від інших видів юридичної відповідальності, по-
лягає  у  її  підставі  –  адміністративному  правопорушенні 
(проступку), під яким, згідно зі ст. 9 КУпАП, розуміється 
протиправне, винне діяння (дія чи бездіяльність), що по-
сягає  на  державний  чи  громадський  порядок,  власність, 
права і свободи громадян, на встановлений порядок управ-
ління, за яке законодавством передбачена адміністративна 
відповідальність.

Метою даної статті є аналіз проблем теоретичного та 
практичного характеру, що пов’язані з правовим регулю-
ванням  адміністративної  відповідальності  за  правопору-
шення у сфері лісового господарства та надання рекомен-
дацій щодо їх подолання.

Виклад основного матеріалу. На  сьогоднішній день 
в Україні ні в законодавстві, ні у адміністративно-право-
вій доктрині не склалось одностайного уявлення про зміст 
та  форми  адміністративної  відповідальності.  Розуміння 
адміністративної  відповідальності  не  виходить  за  межі 
правового  наслідку  правопорушення  осіб,  на  яких  спря-
мовано  управлінське  законодавство,  хоча,  по  суті,  пови-
нно  охоплювати  й  правові  наслідки  недотримання  норм 
адміністративного  права  органами  державної  влади  та 
їх  посадовими  особами  у  ході  здійснення  управлінської  
діяльності.

Для  більш  повного  розуміння  цієї  позиції  наведемо 
такі тези:

1. Органи публічної влади та їх посадові особи вступа-
ють між собою у вертикальні відносини влади і підпоряд-
кування, у ході реалізації яких можуть вчиняти порушен-
ня норм адміністративного права.

2.  За  чинним  законодавством України,  за  адміністра-
тивні правопорушення органи публічної влади адміністра-
тивній відповідальності не підлягають.

3.  За  чинним  законодавством України,  за  порушення 
законодавства посадові особи можуть бути притягнуті до 
дисциплінарної,  кримінальної  відповідальності,  а  також 
до відповідальності за адміністративні корупційні право-
порушення. При цьому застосування заходів дисциплінар-

ної відповідальності не відновлює порушені права  і сво-
боди громадян та осіб, а стосується лише факту вчинення 
дисциплінарного  проступку  посадовою  особою;  кримі-
нальна  відповідальність  настає  за  вчинення  службового 
злочину у випадку кримінально-правової протиправності 
діяння;  відповідальність  за  адміністративне  корупційне 
правопорушення  настає  за  вчинення  такого  правопору-
шення  суб’єктом  відповідальності  за  корупційне  право-
порушення.

4. Органи публічної влади та  їх посадові особи всту-
пають у відносини з фізичними особами та юридичними 
особами приватного (або публічного) права, зокрема, з ме-
тою надання їм публічних послуг та вимогами дотримува-
тись певних правил поведінки, зафіксованих у законах та 
інших нормативних актах. 

5.  За  чинним  законодавством України,  у  випадку по-
рушення таких правил поведінки фізичні особи притяга-
ються до адміністративної відповідальності на підставі та 
в порядку, визначених у КУпАП, а юридичні особи фак-
тично через застосування до них адміністративно-госпо-
дарських санкцій, передбачених ГК України.

6.  Відповідно  до  чинного  законодавства,  адміністра-
тивне стягнення є мірою відповідальності і застосовуєть-
ся з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення, стимулювання її до додержання законів 
України, а також запобігання вчиненню нових правопору-
шень як самим правопорушником, так і іншими особами.

7. Елементи адміністративної відповідальності фізич-
них та юридичних осіб конструктивно можуть бути реалі-
зовані в системі відповідальності посадових осіб та орга-
нів публічної влади.

8. Поняття «адміністративне правопорушення (просту-
пок)»,  яке  вживається  у КУпАП,  не  відповідає  вимогам, 
що висуваються до нього як до підстави адміністративної 
відповідальності  у  сучасній  концепції  адміністративно-
правових відносин.

9. Поняття «адміністративно-господарські санкції» не 
відповідає вимогам, що висуваються до заходів юридич-
ної  відповідальності,  які  застосовуються  за  порушення 
норм адміністративного права; не може бути класифікова-
но в межах традиційних видів юридичної відповідальнос-
ті, які існують у приватному та публічному праві. 

Наведені тези підлягають аналізу, на основі результа-
тів якого можна сформулювати поняття адміністративної 
відповідальності  у  цілому  та  у  сфері  лісового  господар-
ства зокрема.

У цілому щодо висловлених тез, можна зазначити, що 
у вітчизняній доктрині адміністративного права, очевид-
но,  не  повною  мірою  розуміється  суть  адміністративної 
відповідальності не з точки зору її прояву (як негативних 
наслідків  протиправної  з  точки  зору  адміністративного 
права поведінки), а з точки зору її призначення і мети. 

На наш погляд, адміністративна відповідальність має 
щонайменше три точки відліку: 

1) управлінську  (стверджує тезу 1 про те, що органи 
публічної  влади  та  їх посадові  особи вступають між со-
бою у вертикальні відносини влади і підпорядкування, у 
ході реалізації яких можуть вчинятись певні види адміні-
стративних правопорушень);

2)  публічно-сервісну  (стверджує  тезу  4  про  те,  орга-
ни публічної влади вступають у відносини з фізичними та 
юридичними особами з метою надання їм публічних по-
слуг та вимогами дотримуватись певних правил поведін-
ки, зафіксованих у законах та інших нормативних актах, у 
ході реалізації яких можуть вчинятись певні види адміні-
стративних правопорушень);

3) правозахисну  (стверджує  тези 5,  6,  7 про необхід-
ність  притягнення  до  адміністративної  відповідальності 
фізичних та юридичних осіб,  а  також посадових осіб  та 
органів публічної влади, які вчинили адміністративні пра-
вопорушення). 
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Як відомо, забезпечення виконання зобов’язань є тра-
диційним інститутом цивільного права, в межах якого ро-
зуміється використання спеціальних заходів, спрямованих 
на попереднє забезпечення майнових інтересів кредитора, 
отримання ним гарантій належного виконання боржником 
своїх зобов’язань, а також в цілях запобігання або змен-
шення розміру негативних наслідків, що можуть настати 
у випадку його порушення [3, с. 395]. Ключовим у цьому 
визначенні є те, що види (способи) забезпечення виконан-
ня  зобов’язання передбачаються  законом або договором, 
забезпечують лише дійсні (наявні) зобов’язання, спрямо-
вані на спонукання боржника до виконання свого боргу. Ці 
аспекти явно суперечать традиційним уявленням про сенс 
та зміст адміністративної відповідальності.

Варто також звергнути увагу й на те, що встановлен-
ня у ГК України адміністративно-господарських санкцій 
(власне, як  і  інших норм управлінського характеру) кон-
цептуально руйнує притаманний континентальному праву 
поділ права на приватне і публічне. Зароджене ще за часів 
становлення  римського права,  поняття приватного права 
нині  характеризує  певну макросистему,  яка  охоплює  су-
купність норм щодо визначення статусу та захисту інтер-
есів окремих осіб, які не є фігурантами держави, не пере-
бувають у відносинах влади-підпорядкування щодо одна 
одної,  рівноправно  і  вільно  встановлюють  собі  права  та 
обов’язки у відносинах, що виникають з їхньої ініціативи 
[10; 14]. Незважаючи на те що у країнах континентальної 
Європи  сфера  дії  приватного  права  не  завжди  співпадає 
через розбіжності в змісті приватноправових галузей [10; 
11],  очевидними  є  властивості,  характерні  для права пу-
блічного:  імперативний метод, юридична нерівність сто-
рін,  застосування  державою  заходів  примусу  у  випадку 
порушення норм певними суб’єктами.

Адміністративно-господарські  санкції,  по  суті,  є  су-
купністю заходів юридичної відповідальності, адміністра-
тивного припинення та адміністративного попередження. 
Такого  роду  приписи  повинні  міститись  у  актах  публіч-
ного  права.  Якщо  вони  є  елементами  регулювання  при-
ватноправових  відносин,  то,  за  традиційним  уявленням, 
повинні становити систему адміністративних актів норма-
тивного характеру, які визнаються джерелами цивільного і 
торгового права [11, с. 38] та видаються урядом та іншими 
органами державної влади в межах їх компетенції та міс-
тять норми імперативного характеру.

Таким чином, навіть визнання адміністративно-госпо-
дарських санкцій у виді безоплатного вилучення прибут-
ку (доходу) та штрафу заходами адміністративної відпові-
дальності обґрунтовує виведення їх за межі нормативного 
акта приватного права та імплементацію у адміністратив-
ний акт – наприклад, у відповідний закон чи адміністра-
тивний кодекс.

Отже,  ми  пропонуємо  вивести  положення  про  адмі-
ністративно-господарські  санкції  за  межі  ГК  України 
(включаючи  не  тільки  заходи  адміністративної  відпо-
відальності,  а  й  заходи  адміністративного  припинення  і 
адміністративного попередження)  і  закріпити  їх у відпо-
відних профільних актах і тим самим усунути у них при-
ватноправовий елемент.

Таким  чином,  концептуальність  засад  адміністратив-
ної  відповідальності  виражатиметься  не  через  кодифіка-
цію норм, за якими реалізується цей вид юридичної від-
повідальності, а через нормативне закріплення норм, що 
встановлюють види адміністративних правопорушень та 
відповідальність за них у тих актах, які регулюють відпо-
відні сфери людської діяльності (наприклад, відносини у 
сфері лісового господарства).

Перш  ніж  перейти  до  аналізу  законодавства України 
про  адміністративну  відповідальність у  сфері  лісогоспо-
дарських  відносин  delegelata  та  delegeferenda,  необхідно 
звернути увагу  і ще на один теоретичний аспект:  визна-
чення змісту адміністративного правопорушення.

Як  було  вказано  вище,  нині  у  навчальній  літературі 
традиційно вказується, що  адміністративним правопору-
шенням (проступком) є діяння, ознаки якого визначені у 
ст. 9 КУпАП. Такими ознаками є:

– протиправність;
– винність;
– діяння як прояв певної поведінки;
–  караність  як  наступне  застосування  заходів  адміні-

стративної відповідальності.
При  цьому  Конституційним  Судом  України  встанов-

лено, що адміністративні проступки у сенсі ст. 9 КУпАП 
можуть  вчиняти  лише фізичні  особи,  адже  лише  вони  є 
суб’єктами адміністративної відповідальності, передбаче-
ної КУпАП,  а  також  іншими  законами, що  у КУпАП не 
включені (про це йшлося вище).

Водночас  у  науковій  літературі  висловлюються  по-
зиції,  що  поняття  адміністративного  правопорушення  є 
ширшим за те, яке визначено у ст. 9 КУпАП. 

Адміністративне правопорушення є таким видом про-
типравної поведінки, що порушує конкретні, визначені у 
нормативних актах засади управління та учиняється в меж-
ах адміністративно-правових відносин, які складаються у 
певних сферах суспільного життя, підконтрольних компе-
тентним органам влади та управління. Ознака суспільної 
небезпечності  у  кримінальному  праві  прив’язується  до 
шкоди, яка спричинюється злочином суспільним відноси-
нам (правовим благам, суспільним цінностям) як об’єкту 
злочину. У цьому сенсі дуже влучним є визначення  зло-
чину, яке панує у англійській кримінально-правовій док-
трині, за яким якість, притаманна кримінальному діянню, 
не може бути зрозуміла інтуїтивно або розкрита за допо-
могою  яких-небудь  стандартів  за  винятком  одного,  який 
вимагає, щоб  діяння  було  заборонене  під  страхом  пока-
рання,  а  самим  діянням  визнається  будь-яке  порушення 
права, що розглядається  з  точки зору шкідливої  спрямо-
ваності  такого  порушення  проти  суспільства  у  цілому  
[9, с. 54]. Саме тому, що злочинам притаманна така ознака, 
як суспільна небезпечність, у держави виникає обов’язок 
кримінального переслідування злочину і застосування за-
ходів покарання.

І хоча у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині 
принцип публічності визнаний у адміністративно-правових 
відносинах й є пануючим при притягненні до адміністра-
тивної відповідальності, зважаючи на визначений у німець-
кому адміністративному праві принцип доцільності адміні-
стративно-правового переслідування, є сенс стверджувати, 
що  адміністративним правопорушенням  таки притаманна 
не  ознака  суспільної  небезпечності,  а  ознака шкідливості 
певним видам адміністративних правовідносин. 

Що  стосується  «предмета»  адміністративного  пра-
вопорушення,  то  він  визначається  змістом  відносин 
управлінського,  публічно-сервісного  та  правозахисно-
го  характеру.  Відтак,  обмеження  в  ознаках  поняття  ад-
міністративного  правопорушення,  яке  міститься  у  ст.  9  
КУпАП, стає очевидним.

Конструкція  управлінської,  публічно-сервісної  та 
правозахисної  ознак  адміністративної  відповідальності 
дозволяє врахувати моделі адміністративно-правових від-
носин управлінського характеру для більш повного розу-
міння суті поняття «адміністративна відповідальність». 

На підставі викладеного доходимо висновку, що адмі-
ністративна  відповідальність  у  сфері  лісогосподарських 
відносин  є різновидом юридичної  відповідальності,  яко-
му притаманні  всі  ознаки  останньої,  а  саме  те, що  вона 
встановлюється лише нормативними актами, реалізується 
через  процесуальні  норми  та  застосовується  відповідни-
ми  державними  органами  (посадовими  особами)  за  ско-
єне правопорушення у сфері лісогосподарських відносин 
з  метою  накладення  адміністративного  стягнення  на фі-
зичну чи юридичну особу, представника органу влади чи 
державного управління.
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Що стосується  підстав  адміністративної  відповідаль-
ності у  сфері лісового  господарства,  то, очевидно, необ-
хідно  виділяти  два  їх  аспекти.  По-перше,  в  загальному 
нормативному плані – це сукупність правових норм, від-
повідно до яких вона встановлюється та застосовується. У 
законодавстві  визначено  поняття  адміністративного  пра-
вопорушення, види адміністративних стягнень, що накла-
даються за його вчинення, загальні правила їх накладення, 
підвідомчість справ про адміністративні правопорушення 
та порядок провадження у них. По-друге, в кожному кон-
кретному  випадку  її  застосування  підставою  є  вчинення 
особою  особливого  виду  правопорушення  –  адміністра-
тивного, що містить склад правопорушення, елементами 
якого  визнаються  об’єкт,  об’єктивна  сторона,  суб’єкт  і 
суб’єктивна сторона.

Так,  актом  загальної  дії,  в  якому  визначаються  озна-
ки адміністративних проступків та встановлюється адмі-
ністративна  відповідальність  за  їх  вчинення,  є  КУпАП, 
спеціальним актом законодавства є ЛК України,  який не 
містить норм про встановлення адміністративної відпові-
дальності. 

Адміністративні  правопорушення  у  сфері  лісового 
господарства  можна  систематизувати  на  підставі  різних 
ознак (суб’єктів проступку, форм вини, способу та місця 
вчинення тощо). Однак, на наше переконання, головними 
підставами класифікації можна визначити об’єкт проступ-
ку та його шкідливі наслідки, які найбільш суттєво відо-
бражають суспільну шкідливість проступку, його сутність 
та соціальну спрямованість. 

Нині  в  Україні  єдиним  законодавчим  актом,  який 
встановлює  адміністративну  відповідальність  за  право-
порушення  у  сфері  охорони,  захисту,  використання  та 
відтворення лісів, є КУпАП України. Це свідчить про те, 
що  статутна норма,  яка міститься  у  ст.  105 ЛК України, 
через цей акт законодавства не реалізується. Хоча саме у 
цій нормі встановлено, що відповідальність за порушення 
лісового законодавства несуть особи, винні у: 

1)  незаконному  вирубуванні  та  пошкодженні  дерев  і 
чагарників; 

2) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу 
або недбалого поводження з вогнем, порушенні інших ви-
мог пожежної безпеки в лісах; 

3) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його за-
бруднення хімічними та радіоактивними речовинами, ви-
робничими і побутовими відходами, стічними водами, ін-
шими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення та 
інших видів шкідливого впливу; 

4) засміченні лісів побутовими і промисловими відходами;
5) порушенні строків лісовідновлення та інших вимог 

щодо
ведення  лісового  господарства,  встановлених  законо-

давством у сфері
охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 
6) знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців 

або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а та-
кож природного підросту та самосіву на землях, призна-
чених для відновлення лісу; 

7) порушенні правил зберігання, транспортування та 
застосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, 

мінеральних добрив та інших препаратів;
8) розкорчовуванні лісових ділянок  і  використанні  їх 

не за призначенням, у тому числі для спорудження жилих 
будинків, виробничих та  інших будівель і споруд без на-
лежного дозволу; 

9)  самовільній  заготівлі  сіна  та  випасанні  худоби  на 
лісових ділянках; 

10) порушенні правил заготівлі лісової підстилки, лі-
карських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід 
тощо;

11) заготівлі лісових ресурсів способами, що негатив-
но впливають на стан і відтворення лісів;

12) порушенні порядку заготівлі та вивезення деревини, 
заготівлі живиці і використання інших лісових ресурсів; 
13) невнесенні плати за використання лісових ресурсів 

у встановлені строки;
14) знищенні та пошкодженні відмежувальних знаків 

у лісах; 
15) введенні в дію нових і реконструйованих підпри-

ємств,  споруд та  інших об’єктів, не  забезпечених облад-
нанням, що  запобігає  негативному  впливу на  стан  і  від-
творення лісів; 

16) порушенні строків повернення лісових ділянок, що 
перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконан-
ні обов’язків щодо приведення  їх у  стан, придатний для 
використання за призначенням; 

17) пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на землях 
лісогосподарського призначення; 
18) знищенні або пошкодженні лісоосушувальних ка-

нав, дренажних систем і доріг на лісових ділянках; 
19)  невиконанні  приписів  державної  лісової  охорони 

та  органів  виконавчої  влади,  які  здійснюють  державний 
контроль додержання законодавства у сфері охорони, за-
хисту, використання та відтворення лісів. 

На  наше  переконання,  концептуально  склади  адміні-
стративних правопорушень повинні міститись в актах, що 
регулюють діяльність тієї чи іншої сфери. 

Окремо серед проблемних питань  застосування  зако-
нодавства про адміністративну відповідальність розгляда-
ються корупційні питання. Це пов’язано зі вступом в силу 
з 1 липня 2011 р. нового законодавства про протидію ко-
рупції. Для зменшення корупційних ризиків у сфері лісо-
вого господарства пропонується:

1.  Подолати  конфлікт  інтересів,  закладений  у  стату-
сі  органів  лісового  господарства. В його повноваженнях 
поєднуються  взаємовиключні  функції  надання  дозволів 
і перевірки дотримання дозвільних умов, охорони лісів  і 
ведення  прибуткового  лісового  господарства,  реалізація 
державної влади й ведення господарської діяльності.

2. Підвищити прозорість у діяльності органів лісового 
господарства. У відкритих джерелах досі недостатньо від-
повідної інформації, а процедури залучення громадськості 
до здійснення лісової політики неврегульовані.

3.  Підвищити  статус  співробітників  органів  лісового 
господарства. Система побудована за жорстким ієрархіч-
ним  принципом  і  подібна  до  систем  силових  структур. 
Працівники знаходяться у повній залежності від керівни-
цтва  у  питаннях  прийняття  на  службу,  кар’єрного  зрос-
тання,  розміру  заробітної  плати,  відпустки,  звільнення. 
Ситуація  погіршується  через  низьку  заробітну  плату  та 
непрозорий механізм оплати праці. Водночас заходи дис-
циплінарної відповідальності є неефективними.

4. Спростити  лісогосподарські  процедури. До  надан-
ня  адміністративних  послуг  (наприклад,  надання  лісу  в 
тимчасове користування, зміна цільового призначення зе-
мельних лісових ділянок, переведення земельних лісових 
ділянок  до  нелісових  тощо)  нині  залучено  надто  велику 
кількість державних органів. Існують суттєві відмінності 
у регламентації різними нормативними актами процедур-
них  дій,  а  закони неповною мірою й  нечітко  регулюють 
ці процедури. Максимальні строки надання послуг неви-
правдано  великі  або  ж  регламентація  їх  тривалості  від-
сутня взагалі. Плата за адміністративні послуги чітко не 
врегульована.

5. Підвищити якість лісового законодавства. Підзакон-
ні акти не відповідають реаліям часу та основним законам 
у цій  галузі. Усі процедури регулюються більше ніж од-
ним  нормативним  актом. Підзаконні  акти фактично  під-
міняють собою закони, встановлюючи, зокрема, додаткові 
обов’язки для посадових осіб та лісокористувачів (напри-
клад, для видачі сертифіката про походження лісоматері-
алів Наказ Держлісагентства передбачає необхідність по-
дання двох додаткових документів.
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6. Збільшити гарантії збереження лісу. Чинне законо-
давство  не  дозволяє  надійно  зупиняти  зловживання  при 
виділенні ділянок під житлову забудову на землях лісово-
го фонду, заготівлю деревини в обхід загального порядку 
рубок головного користування тощо.

7.  Чітко  врегулювати  повноваження  органів  лісового 
господарства щодо  припинення/заборони  підприємниць-
кої  діяльності,  безперешкодного  отримання  інформації, 
доступу до приміщень.

8.  Вилучити  можливість  стягнення  штрафу  на  місці 
вчинення проступку. Адже це створює можливості для не-
добросовісних посадових осіб отримувати  гроші  від по-
рушників без оформлення квитанцій.

9.  Змінити  спрямованість  діяльності  органів  влади 
з обов’язкового покарання порушників на усунення ви-
явлених  порушень  (виникає  через  існування  щорічних 
неофіційних планів щодо кількості виявлених порушень 
і розміру стягнутих штрафів).

10. Чітко  розмежувати  склади  адміністративних  про-
ступків і злочинів. Теперішнє право врегулювання дозво-
ляє  відповідному  державному  органу  на  власний  розсуд 
визнавати одне й те ж діяння або адміністративним пору-
шенням, або злочином.

11. Привести процедури притягнення до відповідаль-
ності порушників лісового законодавства у відповідність 
до Конституції. Неконституційність зараз виявляється, зо-
крема, у запровадженні такс для обчислення завданої шко-
ди на рівні підзаконного акту, а не закону. З іншого боку, 

самі лісогосподарські підприємства притягаються до від-
повідальності за пошкодження лісу невстановленими осо-
бами – тобто за те, чого вони не робили.

В  цілому,  для  зменшення  проявів  корупції  потрібні 
системний перегляд і зміни до лісового законодавства (зо-
крема, нова редакція або зміни до Лісового кодексу),  за-
провадження інституційних змін (удосконалення системи 
управління лісовим сектором), а також підвищення стату-
су службовців органів лісового господарства. 

Висновки. Адміністративна відповідальність у сфері 
лісогосподарських відносин є різновидом юридичної від-
повідальності,  якому притаманні  всі  ознаки останньої,  а 
саме те, що вона встановлюється лише нормативними ак-
тами, реалізується через процесуальні норми та застосо-
вується відповідними державними органами (посадовими 
особами)  за  скоєне  правопорушення  у  сфері  лісогоспо-
дарських відносин з метою накладення адміністративного 
стягнення  на фізичну  чи юридичну  особу,  представника 
органу влади чи державного управління.

 У цілому практичні проблеми адміністративної від-
повідальності у сфері лісового господарства пропонуєть-
ся  вирішувати  шляхом  змін  до  чинного  законодавства, 
зокрема,  до  Лісового  кодексу України,  у  якому  встано-
вити диспозиції і санкції норм про адміністративну від-
повідальність та запровадити інституційні зміни (удоско-
налення системи управління лісовим сектором), а також 
підвищити статус службовців органів лісового господар-
ства.
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ПРАВОВІ НОРМи ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВОГО  
МЕхАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  

У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТиДІЇ КОРУПЦІЇ

LEgAL NOrMS AS ELEMENT Of ThE AdMINISTrATIVE  
ANd LEgAL MEChANISM Of INSurANCE Of ThE rIghTS ANd frEEdOMS  

Of CITIZENS IN ThE SPhErE Of PrEVENTINg ANd COMBATINg Of COrruPTION

Плиска В.В.,
здобувач кафедри господарського права 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Статтю присвячено проблематиці правових норм як елементу адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод гро-
мадян у сфері запобігання і протидії корупції. Визначено окремі форми правореалізації. Сформульовано авторське визначення поняття 
«адміністративно-правової норми» як складової адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у сфері за-
побігання та протидії корупції. Охарактеризовано антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів. 

Ключові слова: запобігання та протидія корупції, боротьба з корупцією, правові норми, права і свободи людини, забезпечення прав 
і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції.

Статья посвящена проблематике правовых норм как элемента административно-правового механизма обеспечения прав и свобод 
граждан в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Определены отдельные формы правореализации. Сформулировано 
авторское определение понятия «административно-правовой нормы» как составляющей административно-правового механизма обе-
спечения прав и свобод граждан в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Осуществлена характеристика антикоррупци-
онной экспертизы проектов нормативно-правовых актов.

Ключевые слова: предотвращения и противодействия коррупции, борьба с коррупцией, правовые нормы, права и свободы чело-
века, обеспечение прав и свобод граждан в сфере предотвращения и противодействия коррупции. 

The article is devoted to the problems of the legal norms as a part of administrative and legal mechanism of the rights and freedoms of 
citizens in the sphere of preventing and combating of corruption. Separate forms of the law realisation are determined. The author’s definition 
of the «administrative legal norms» as a part of the administrative and legal mechanism for the rights and freedoms of citizens in the sphere of 
preventing and combating of corruption is formulated. Anti-corruption expertise of draft of the legal acts is characterized.

Key words: preventing and combating of corruption, fight against corruption, legal norms, human rights and freedoms, insurance of the rights 
and freedoms of citizens in the sphere of preventing and combating of corruption.

Актуальність теми. У контексті становлення України 
як правової і демократичної держави, потреби подолання 
корупції в Україні, процесу реформування законодавства 
України у сфері запобігання і протидії корупції важливо-
го значення набуває дослідження проблематики правових 
норм  як  елементу  адміністративно-правового  механізму 
забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання і 
протидії корупції.

Дослідження правових норм як  елементу  адміністра-
тивно-правового  механізму  забезпечення  прав  і  свобод 
громадян у сфері запобігання і протидії корупції має важ-
ливе  практичне  значення  для  подальшого  вдосконален-
ня  законодавства України  у  сфері  запобігання  і  протидії 
корупції,  а  також  для  вдосконалення  правозастосовчої 
практики у цій сфері. Внаслідок цього дослідження про-
блематики  правових  норм  як  елементу  адміністративно-
правового механізму забезпечення прав і свобод громадян 
у  сфері  запобігання  і  протидії  корупції  є  важливим  для 
розвитку науки адміністративного права. Саме тому автор 
статті ставить за мету охарактеризувати правові норми як 
елемент  адміністративно-правового  механізму  забезпе-
чення прав і свобод громадян у сфері запобігання і проти-
дії корупції. Завданнями даної статті є: визначити окремі 
форми  правореалізації;  сформулювати  авторське  визна-
чення поняття «адміністративно-правової норми» як скла-
дової адміністративно-правового механізму забезпечення 
прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії ко-
рупції; охарактеризувати антикорупційну експертизу про-
ектів нормативно-правових актів. 

Виклад основного матеріалу. Проблематика  право-
вих  норм  як  елементу  адміністративно-правового  меха-
нізму забезпечення прав і свобод громадян у сфері запо-
бігання і протидії корупції є актуальною, а деякі її аспекти 

були предметом дослідження науковців, зокрема: І. Голо-
сніченко, І. Ієрусалімової, В. Колпакова, Я. Лазура, С. Ро-
гульського.

Важливим  елементом  адміністративно-правового  ме-
ханізму забезпечення прав і свобод громадян у сфері запо-
бігання та протидії корупції є правові норми. Норма права, 
за своєю сутністю, є первинним основоположним елемен-
том  будь-якої  системи  права,  оскільки  вона  є  основою 
кожного інституту та кожної галузі права. У зв’язку з цим 
детальне  дослідження  норми  права  дасть  змогу  ширше 
дослідити  адміністративно-правовий  механізм  забезпе-
чення прав і свобод громадян як в загальному, так і в спе-
цифічній сфері – сфері запобігання та протидії корупції.

За допомогою норм держава встановлює різні варіанти 
поведінки  суб’єктів  (обов’язкової,  забороненої,  дозволе-
ної), безпосередньо регулює суспільні відносини. Так, за 
допомогою адміністративних норм визначається правове 
становище  органів  виконавчої  влади,  а  також  їх  компе-
тенція  та  основні  функції.  Через  призму  запобігання  та 
протидії корупції адміністративно-правові норми містять 
правила поведінки суб’єктів владних повноважень, якими 
забезпечуються права та свободи громадян.

У питаннях визначення поняття «норми права» вчені 
сходяться на загальних ознаках норми, тому більшість ви-
значень є подібними, а за змістом – фактично ідентични-
ми. З-поміж існуючих визначень поняття «норми права», 
на нашу думку, варто звернути увагу на наступні. 

Так,  С.  Стеценко  під  нормою  права  розуміє 
загальнообов’язкове  правило  поведінки,  встановлене  з 
метою регулювання суспільних відносин [1, с. 66]. 

На думку В. Колпакова, юридична норма – це правило 
поведінки,  встановлене державою  і  обов’язкове для  всіх 
суб’єктів права, яким воно адресоване. За допомогою юри-
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дичних норм регулюються (встановлюються, змінюються, 
припиняються) правові відносини, тобто вони виступають 
регулюючим засобом щодо предмета тієї чи іншої галузі 
права [2, с. 47].

Будь-яка норма права, в тому числі і адміністративно-
правова, не діятиме, якщо вона не буде виражена у пись-
мових документах. Як правило, норми права реалізують-
ся шляхом  їх  закріплення у нормативно-правових  актах. 
Норми права, які забезпечують права та свободи людини 
та громадянина, закріплюються в законах, оскільки ст. 92 
Конституції України визначено, що права, свободи люди-
ни і громадянина, їх гарантії та основні обов’язки грома-
дянина визначаються виключно законами України [3]. Од-
нак механізми їх забезпечення можуть встановлюватися і 
в підзаконних нормативно-правових актах.

Таким чином, реалізація норм права є важливим фак-
тором виконання нормою права своєї функції. Ми цілком 
поділяємо думку С. Стеценко, який зазначає, що реалізація 
адміністративно-правових норм − це процес практичного 
втілення у життя приписів, що містяться в адміністратив-
но-правових нормах [1, с. 78]. 

Слід зазначити, що сьогодні в Україні складається біль-
ше проблем не зі створенням правових норм, а з їх реаліза-
цією шляхом застосування певної форми правореалізації. 
В теорії права визначено наступні форми правореалізації: 
дотримання; виконання; використання; застосування. 

Дотримання  як  форма  правореалізації  виражається 
в тому, що суб’єкт права своїми діями не порушує адмі-
ністративно-правових норм. Таким чином, дотримання є 
пасивною  формою  поведінки  суб’єктів.  Натомість  якщо 
поведінка  суб’єкта  спрямована  на  виконання  певних 
обов’язків,  виражених  в  адміністративно-правових  нор-
мах, то така форма правореалізації називається виконан-
ням. Іншими словами, сутність виконання полягає у реалі-
зації норм-зобов’язань.

Використання  як  форма  правореалізації  полягає  в 
активній  поведінці  суб’єкта,  однак  в  даному  випадку 
суб’єкти  самостійно  вирішують  питання  про  вчинення 
певних дій чи утримання  від них. Це фактично означає, 
що норма права реалізується як тоді, коли суб’єкт обрав 
активну поведінку,  так  і  тоді,  коли  було  обрано пасивну 
форму поведінки.

Особливою  формою  правореалізації  є  застосування. 
Така форма правореалізації полягає в тому, що реалізація 
норми права  здійснюється шляхом видання  індивідуаль-
ного правового акту обов’язкового характеру компетент-
ним  органом  або ж фізичною  чи юридичною  особою,  в 
якому  конкретно  вказуються  взаємні  права  і  обов’язки 
сторін і третіх осіб.

На  нашу  думку,  адміністративно-правові  норми,  що 
регулюють відносини у сфері запобігання та протидії ко-
рупції, мають ті  самі риси, що й норми права взагалі. В 
першу чергу вони виконують функцію регулятора адміні-
стративно-правових відносин; по-друге, їх особливістю є 
те, що предметом їхнього регулювання є суспільні відно-
сини, що складаються в сфері діяльності держави. Що ж 
до сфери запобігання та протидії корупції, то адміністра-
тивно-правові норми переважно складаються  з правових 
норм-заборон.  Тобто,  адміністративно-правові  норми,  за 
допомогою  яких  реалізується  адміністративно-правовий 
механізм забезпечення прав і свобод громадян у сфері за-
побігання та протидії корупції, в першу чергу покликані 
створити  нормативну  систему  заборон  вчинення  коруп-
ційних  правопорушень,  а  інша  частина  норм,  на  нашу 
думку,  формує  профілактичну  складову,  за  допомогою 
якої  створюються  умови,  які  унеможливлюють  вчинен-
ня  корупційних  правопорушень.  Сюди  належать  норми, 
які  встановлюють  право  громадян  на  захист  своїх  прав, 
свобод та інтересів, а також механізми оскарження дій та 
бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Як слушно 
зауважує  І.  Голосніченко,  норми  адміністративного  пра-

ва є важливим інструментом держави й особливо органів 
управління, які шляхом видання нормативних актів орга-
нізують систему галузей і сфер управління, встановлюють 
їх обов’язки й права (власне правило поведінки), організу-
ють  боротьбу  з  правопорушеннями,  систему  інформації, 
зв’язки між суб’єктами управлінських відносин [4, с. 100]. 

На сьогодні в теорії адміністративного права існує бага-
то  визначень  адміністративно-правової норми. С. Ківалов 
вважає, що  адміністративно-правова  норма  –  це  встанов-
лене,  санкціоноване  або  ратифіковане  правило  поведінки 
в  сфері  публічного  управління  з метою організації  та  ре-
гулювання  суспільних  відносин  (або  сприянню цій меті), 
які  забезпечують умови реалізації  учасниками цих  відно-
син своїх прав та виконання покладених на них обов’язків  
[5, с. 37]. На думку В. Колпакова, адміністративно-правова 
норма – це обов’язкове правило поведінки, що встановле-
не й охороняється державою, метою якого є регулювання 
суспільних відносин, що виникають, змінюються і припи-
няються у сфері публічного управління [2, с. 47]. 

Отже, можна сформулювати наступне авторське визна-
чення поняття «адміністративно-правової норми» як скла-
дової адміністративно-правового механізму забезпечення 
прав  і  свобод  громадян  у  сфері  запобігання  та  протидії 
корупції  ‒  це  загальнообов’язкове  правило  поведінки, 
встановлене державою з метою регулювання адміністра-
тивних відносин у всіх сферах державної діяльності для 
виявлення  корупційних  правопорушень,  усунення  їх  на-
слідків,  ліквідацію  корупційних  ризиків  та  інших  умов, 
що сприяють вчиненню корупційних правопорушень.

Ю. Бірченко вказує на те, що більшість науковців, ви-
ходячи  з  розуміння  права  як  засобу  управління  суспіль-
ством, вважають, що ефективність правової норми визна-
чається  тим,  наскільки  її  реалізація  сприяє  досягненню 
цілей,  поставлених  перед  правовим  регулюванням  (тоб-
то  ступенем  досягнення  відповідних  цілей)  [6,  с.  200].  
З огляду на рівень корупції в державі ми можемо зробити 
висновок, що адміністративні норми, що регулюють сус-
пільні відносини в сфері запобігання та протидії корупції, 
не  є  ефективними,  а  основними причинами цього  є,  по-
перше, низький рівень юридичної техніки, у зв’язку з чим 
адміністративна  норма формулюється  нечітко  (наявність 
дискреційних  повноважень,  тобто  можливість  суб’єкта 
владних  повноважень  діяти  на  власний  розсуд),  а  також 
низька  ефективність  виконання  приписів,  встановлених 
цими нормами та нехтування правом взагалі.

Характеризуючи основні ознаки адміністративно-пра-
вових  норм,  ми  погоджуємося  з  позицією  С.  Стеценко, 
який  виділяє  наступні  ознаки  адміністративно-правових 
норм:

1) у них знаходить своє вираження державний інтерес;
2)  норми  адміністративного  права  носять  переважно 

імперативний характер, їх реалізація підкріплюється мож-
ливістю  застосування  засобів  державного примусу.  З  ін-
шого боку, на нашу думку, варто зауважити, що сьогодні в 
Україні збільшується кількість адміністративно-правових 
норм, що мають диспозитивний характер;

3) адміністративно-правові норми є регулятором сус-
пільних  відносин  у  багатьох  сферах  суспільного  життя 
(промисловість, фінанси, транспорт, будівництво, охорона 
здоров’я, внутрішні справи та ін.). За ступенем комплек-
сності  адміністративно-правовим  нормам  немає  рівних 
серед інших правових норм;

4) у рамках адміністративного права розрізняють ма-
теріальні  та  процесуальні  адміністративно-правові  нор-
ми.  Ця  особливість  відрізняє  адміністративне  право  від 
цивільного та кримінального права, які у певний час, на-
копичивши  значний масив процесуальних норм,  виокре-
мили зі сфери свого регулювання відносини відповідного 
характеру, визначивши таким чином створення цивільно-
процесуального та кримінально-процесуального права як 
самостійних галузей права;
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5) частини адміністративно-правової норми (гіпотеза, 
диспозиція,  санкція)  нерідко  містяться  у  різних  нормах 
права (нормативно-правових актах);

6)  адміністративно-правові  норми  сприяють  захисту 
прав людини від свавілля з боку чиновників. Визначаючи 
межі можливої поведінки у сфері публічного управління, 
норми  адміністративного  права  унеможливлюють  (або 
мінімізують) порушення прав людини у діяльності пред-
ставників державної влади [1, с. 69].

На нашу думку, тенденція по зростанню диспозитив-
них  норм  у  системі  адміністративно-правового  механіз-
му  запобігання  та  протидії  корупції  носить  негативний 
характер. Часто такі диспозитивні норми ставлять  інтер-
ес окремої особи вище державного  інтересу, зокрема, це 
проявляється  у  дискреційних  повноваженнях  посадових 
осіб  органів  державної  влади  та  місцевого  самовряду-
вання. В таких випадках посадова особа, обираючи між, 
з однієї сторони, захистом прав і свобод громадян та, з ін-
шої сторони, формальним їх порушенням та отриманням 
матеріальної або нематеріальної вигоди, обирає останній, 
а  особливо коли можна уникнути відповідальності,  при-
крившись дискреційними повноваженнями та нечіткістю 
законодавства. На нашу думку, більша частина корупцій-
них правопорушень є наслідком таких причин, як дискре-
ційні повноваження, нечіткість правового регулювання в 
цій  сфері  та  декларативний  характер  більшості  санкцій 
адміністративно-правових норм.

Мета будь-якої норми права досягається шляхом вико-
нання нею певних функцій. На думку С. Ківалова, функція 
норми адміністративного права – це напрямок, в якому ві-
дображається соціальна роль та основне її призначення в 
період суспільного життя [5, с. 35]. 

Проаналізувавши  теоретичні  напрацювання  у  сфері 
адміністративного  права,  ми  можемо  виділити  наступні 
функції  адміністративно-правових  норм  у  сфері  запобі-
гання та протидії корупції:

– забезпечення ефективної діяльності органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування;

–  ефективне  забезпечення  дотримання  природних 
прав,  захисту  честі,  гідності,  дотримання  інших  прав  і 
свобод, законних інтересів людини та громадянина адмі-
ністративними методами та засобами;

–  взаємодія  з  нормами  інших  галузей  права  з  метою 
усунення корупційних ризиків у всіх сферах державної ді-
яльності;

– виховна функція (виховання громадян в дусі поваги 
до прав і свобод інших громадян та законодавства);

– охоронна функція, тобто захист системи адміністра-
тивних відносин.

Норма адміністративного права має власну структуру, 
яка не відрізняється від структури будь-якої іншої норми 
права. На нашу думку, структура адміністративно-правої 
норми – це  її внутрішня будова, тобто взаємопов’язаний 
механізм її складових частин. Загальновизнано, що норма 
містить  три  елементи:  гіпотезу,  диспозицію  та  санкцію. 
Адміністративна норма має таку ж структуру. 

Гіпотеза  – це  елемент  адміністративно-правової  нор-
ми, яка вказує на фактичні умови, за наявності яких слід 
керуватися даною нормою.

Диспозиція – це основний структурний елемент адмі-
ністративно-правової норми, в якій зазначаються права та 
обов’язки учасників адміністративно-правових відносин. 
Диспозиція  є  правилом  поведінки,  яке  сформульовано  у 
вигляді приписів, заборон, дозволів. 

Санкція – це елемент адміністративно-правової норми, 
в якій зазначаються заходи державного примусу в разі по-
рушення правил поведінки, встановлених цією нормою.

Адміністративно-правовий  механізм  забезпечення 
прав  і  свобод  громадян  у  сфері  запобігання  та  протидії 
корупції складається з різноманітних за своїм характером 
норм. Дослідивши існуючі позиції провідних представни-

ків теорії адміністративного права, вважаємо за доцільне 
запропонувати  наступну  класифікацію  адміністративно-
правових норм: 

I. За предметом регулювання: 
– матеріальні, що визначають права, обов’язки грома-

дян,  компетенцію  органів  державної  влади  та  місцевого 
самоврядування та відповідальність суб’єктів адміністра-
тивно-правових відносин; 

–  процесуальні  (встановлюють  порядок  реалізації 
прав, обов’язків та відповідальності суб’єктів адміністра-
тивно-правових відносин);

II. За юридичним змістом: 
– зобов’язуючі − є вимогами вчинити певні дії; 
– забороняючі − є заборонами вчиняти певні дії; 
–  уповноважуючі  −  надання  права  суб’єкту  відносин 

самостійно  вирішувати  питання  про  вчинення  чи  утри-
мання від вчинення відповідних дій;

– заохочуючі − містять засоби стимулу для забезпечен-
ня  належної  поведінки  суб’єктів  адміністративно-право-
вих відносин.

III. За юридичною силою:
– норми, що містяться в законах;
– норми, що містяться в підзаконних актах.
IV. За дією у просторі:
– загальні (діють на території всієї України);
– регіональні (діють на території певного регіону);
– місцеві (діють на території окремої адміністративно-

територіальної одиниці). 
V. За колом осіб – норми, які поширюються:
– на всіх суб’єктів;
– виключно на всіх юридичних осіб;
– виключно на окремих юридичних осіб;
– виключно на всіх фізичних осіб;
– виключно на окремих фізичних осіб.
Враховуючи  кількість  суб’єктів,  які  беруть  участь  в 

складних управлінських відносинах, серед всіх правових 
норм  адміністративно-правові  норми  є  найбільш універ-
сальними  засобами,  і  саме  тому  вони  утворюють  дуже 
складну  і  комплексну  систему.  Враховуючи  це,  найчас-
тіше,  як  зазначає С. Горьова,  не  одна норма,  а  їх  сукуп-
ність, до того ж як однорідних, так і неоднорідних, ство-
рюють цілісний ефект адміністративно-правового впливу  
[7, с. 43–44]. 

На думку С. Ківалова, адміністративні норми можуть 
бути класифіковані  залежно від  їхньої мети – на регуля-
тивні  і  правоохоронні  норми.  Перші  в  своїй  сукупності 
створюють  розділ  управлінського  права,  другі  –  адміні-
стративно-деліктні  –  створюють  розділ  адміністратив-
но-деліктного  права  [5,  с.  39].  Схожої  класифікації  до-
тримується  Д.  Бахрах,  яка  пропонує  розподілити  норми 
адміністративного  права  за  цільовим  призначенням  на 
регулятивні,  тобто  такі,  що  містять  правила  звичайної 
діяльності,  і  охоронні,  які покликані  забезпечити  захист, 
охорону  врегульованих  юридичними  нормами  відносин 
[8, с. 11].

На  нашу  думку,  охоронна  функція  адміністративно-
правових  норм  у  адміністративно-правовому  механізмі 
забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання і 
протидії корупції проявляється передусім в тому, що вони 
встановлюють відповідальність за вчинення корупційних 
правопорушень. 

На думку С. Серьогіна, загальним недоліком нормот-
ворчості та заходів протидії корупції, які визначені адмі-
ністративними нормами, є безсистемність таких норм, їх 
розпорошеність по окремим нормативним актам, відсут-
ність  спеціальної  націленості  на  боротьбу  з  корупцією. 
Автор зазначає, що понизити рівень корупції в органах пу-
блічної влади може спрощення правових норм, формуван-
ня їх у зрозумілий та загальнодоступний спосіб. Санкція 
в  окремій  адміністративній нормі повинна мати  якомога 
менший діапазон. Мета таких заходів полягає у тому, що 
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посадова особа повинна забезпечувати виконання закону, і 
у неї має бути мінімум можливостей для прояву своєї осо-
бистої волі [9, с. 186–187].

З огляду на вищевказане, питання вдосконалення юри-
дичної техніки при створенні нових норм права в сучасній 
законотворчій діяльності у сфері запобігання та протидії 
корупції, на нашу думку, є першочерговим завданням. 

Як  вірно  зазначає  С.  Рогульський,  досліджуючи  ад-
міністративний примус, такий захід, як прийняття нових 
нормативно-правових актів та вдосконалення вже існую-
чих, має належати до заходів адміністративно-правового 
попередження корупційних діянь, але тільки як загально-
превентивний  захід,  оскільки  адміністративно-правові 
заходи  попередження  правопорушень  мають  завжди  ін-
дивідуальний характер. Примусовий же характер заходів 
адміністративного  попередження  корупційних  правопо-
рушень полягає в тому, що примусовий вплив може вияв-
лятися у економічному або психічному впливі, суто при-
мусових діях [10, с. 105]. З огляду на це можна зробити 
висновок, що нормотворча діяльність у сфері запобігання 
корупції є не лише засобом регулювання відносин, але й 
першим  етапом  превентивної  функції  адміністративно-
правової норми.

На  думку  І.  Ієрусалімової,  складовою  частиною  ад-
міністративно-правового забезпечення прав і свобод лю-
дини та громадянина є регулювання за допомогою норм 
адміністративного  права  суспільних  відносин  управлін-
ського характеру, де фізичні особи реалізують свої права і, 
що найважливіше, створення необхідних організаційних 
умов для надання громадянам державних управлінських 
та соціальних послуг, в результаті отримання яких ці пра-
ва реалізуються [11, с. 6]. Вчений зазначає, що у такому 
випадку зростає роль судового захисту прав і свобод гро-
мадян. Це є перевагою даної форми перед розв’язанням 
спорів в адміністративному порядку, а особливе значення 
для  забезпечення  прав  громадян  мають  ті  справи,  роз-
глядаючи які суд перевіряє законність та обґрунтованість 
дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування 
у взаємовідносинах з громадянами. На основі розгляду і 
вирішення подібних справ суд встановлює факт порушен-
ня  відповідними  організаціями,  їх  посадовими  особами 
прав громадян та у передбачений законом спосіб понов-
лює їх [11, с. 8–9].

Ведучи мову про норми права як елемент адміністра-
тивно-правового механізму забезпечення прав та свобод 
людини  у  сфері  запобігання  та  протидії  корупції,  варто 
звернути увагу на особливу роль нормотворчої діяльності 
в сфері запобігання та протидії корупції. 

Обов’язкова  антикорупційна  експертиза  здійсню-
ється  Міністерством  юстиції  України,  крім  антикоруп-
ційної  експертизи  проектів  нормативно-правових  актів, 
внесених на розгляд Верховної Ради України народними 
депутатами України, яка здійснюється комітетом Верхо-
вної Ради України, до предмета відання якого належить 
питання боротьби з корупцією. Обов’язковій антикоруп-
ційній експертизі, яка проводиться Міністерством юсти-
ції  України,  підлягають  усі  проекти  нормативно-право-
вих  актів,  що  вносяться  на  розгляд  Кабінету Міністрів 
України. Результати антикорупційної експертизи чинних 
нормативно-правових  актів  у  разі  виявлення  факторів, 
що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних 
правопорушень, підлягають обов’язковому оприлюднен-
ню на офіційному веб-сайті органу, який проводив відпо-
відну експертизу [1].

Антикорупційна експертиза проектів нормативно-пра-
вових актів є невід’ємною частиною правової експертизи 
і відображається окремим пунктом у висновку Міністер-
ства юстиції  за результатами опрацювання відповідного 
проекту акта [12].

Наявність  механізму  антикорупційної  експертизи 
проектів  нормативних  актів  говорить  про  важливість 

норми права як регулятора суспільних відносин у даній 
сфері, що ще раз підтверджує фундаментальне значення 
адміністративної  норми  для  адміністративно-правового 
механізму  забезпечення прав  і  свобод  громадян  у  сфері 
запобігання та протидії корупції. Окрім цього, законодав-
че закріплення даної процедури свідчить про те, що нор-
ма права перебуває під пильним наглядом компетентних 
органів. Фактично корупційне правопорушення  виникає 
у  зв’язку  з наявністю корупціогенних факторів,  які міс-
тяться в нормі права. Якщо ж норма права таких факторів 
не міститиме, то можна запобігти вчиненню корупційно-
го правопорушення ще на стадії прийняття такої норми.

На  нашу  думку,  механізм  аналізу  адміністративно-
правових  норм можна  віднести  до  організаційно-право-
вих  заходів  по  запобіганню  та  протидії  корупції.  В  той 
же час, на думку С. Рогульського, організаційно-правові 
заходи по запобіганню та протидії корупції полягають у 
прийнятті органами виконавчої влади нормативно-право-
вих  актів,  які  спрямовані  на  врегулювання  відповідних 
відносин,  вдосконалення вже діючих актів  та  спрямова-
ні на створення умов для правомірного функціонування 
державного апарату та попередження корупції, через усу-
нення причин та умов її виникнення [13, с. 253–254].

Висновки. Отже, підсумовуючи вищевикладене, мож-
на з впевненістю відзначити, що адміністративно-право-
ва норма виступає фундаментальним елементом, базисом 
адміністративно-правового механізму забезпечення прав 
і свобод людини у сфері запобігання та протидії корупції. 
Від юридичної техніки викладу та чіткості формулюван-
ня норми права у текстах нормативно-правових актів, від 
їх правильного розуміння та застосування залежить ефек-
тивність  додержання прав  і  свобод  громадян  в  державі, 
в тому числі й у сфері запобігання та протидії корупції. 
На  нашу  думку,  процес  збільшення  кількості  диспози-
тивних норм адміністративного права, особливо у сфері 
запобігання  та  протидії  корупції,  є  негативним  явищем, 
яке «розхитує» систему відносин «громадянин – держа-
ва»,  а  тому,  на  наше  переконання,  у  сфері  запобігання 
та  протидії  корупції  диспозитивні  норми  повинні  діяти 
в  мінімальній  кількості,  а  основними  ознаками  діючих 
у даній сфері правових норм має бути імперативність та 
конкретність. Метою такого підходу є створення ситуації, 
за якої особа, що наділена певними повноваженнями, які 
можуть вплинути на права та обов’язки громадян, пови-
нна мати чітко визначену формулу дій, аби уникнути різ-
номанітності корупційних ризиків. Цього можна досягти 
за допомогою підвищення значення антикорупційної екс-
пертизи  чинних  нормативно-правових  актів  та  проектів 
нормативно-правових  актів,  метою  якої  є  нейтралізація 
тих конструкцій норми права, які створюють корупційні 
ризики. 

При належній та відповідальній діяльності органів та 
осіб, які здійснюють антикорупційну експертизу проектів 
нормативно-правових актів, можна попередити вчинення 
корупційних  правопорушень,  порушень  прав  та  свобод 
громадян ще на стадії прийняття норми права, оскільки 
нормотворча  діяльність  у  сфері  запобігання  корупції  є 
не  лише  засобом  регулювання  відносин,  але  й  першим 
етапом  превентивної  функції  адміністративно-правової 
норми.

Існують перспективи подальших наукових досліджень 
у даному напрямку, зокрема щодо: порівняльно-правово-
го аналізу законодавства України та країн-членів ЄС про 
запобігання  та  протидію  корупції;  перспектив  розвитку 
законодавства  про  запобігання  та  протидію  корупції  в 
Україні;  реформування  законодавства України про  запо-
бігання та протидію корупції.

Отже, у даній статті охарактеризовано проблематику 
правових  норм  як  елементу  адміністративно-правового 
механізму  забезпечення прав  і  свобод  громадян  у  сфері 
запобігання і протидії корупції. 
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ОКРЕМІ НАПРЯМи УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДиТиНи ПІД ЧАС ЗБРОЙНих КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ

SEPArATE dIrECTIONS Of IMPrOVEMENT AdMINISTrATIVELy Of ThE LEgAL  
PrOVIdINg Of rIghTS fOr A ChILd durINg ThE ArMEd CONfLICTS IN uKrAINE

Пшенична А.В., 
здобувач

Державного науково-дослідного інституту МВС України 

У статті розглянуто поняття «війна» та «збройний конфлікт». Проаналізовано проблеми забезпечення прав дитини в умовах збройно-
го конфлікту. На основі науково-теоретичних узагальнень автором визначено окремі напрями удосконалення адміністративно-правового 
забезпечення прав дитини під час збройного конфлікту в Україні. 

Ключові слова: дитина, права дитини, удосконалення, адміністративно-правове забезпечення, війна, збройний конфлікт.

В статье рассмотрены понятия «война» и «вооруженный конфликт». Проанализированы проблемы обеспечения прав ребенка в 
условиях вооруженного конфликта. На основе научно-теоретических обобщений автором определены отдельные направления усовер-
шенствования административно-правового обеспечения прав ребенка во время вооруженного конфликта в Украине. 

Ключевые слова: ребенок, права ребенка, усовершенствование, административно-правовое обеспечение, война, вооруженный 
конфликт.

In the article concepts are examined war and armed conflict. The problems of providing of rights for a child are analysed in the conditions 
of the armed conflict. On the basis of theoretical generalizations separate directions of improvement of the administrative and legal providing of 
rights for a child are certain an author during the armed conflict in Ukraine. 

Key words: child, rights for a child, improvement, administratively legal providing, war, armed conflict.

Актуальність теми. Як свідчать історичні факти, про-
тягом усієї своєї історії людство бореться за свої інтереси, 
частіше зі зброєю в руках. На початку 2014 р. силами теро-
ристичних угрупувань за підтримки Російської Федерації в 
Україні було спровоковано збройний конфлікт, який охопив 
Донецьку та Луганську області. Останнє обумовило необ-
хідність  проведення  на  сході  України  антитерористичної 
операції (АТО), рішення про початок якої було прийнято на 
засіданні Ради національної безпеки і оборони України 13 
квітня 2014 р. Відповідно до Закону України від 2 вересня 
2014 р. «Про тимчасові заходи в період антитерористичної 
операції», територією проведення антитерористичної опе-
рації  (АТО)  є  територія України,  на  якій  розташовані  на-
селені пункти, де проводиться антитерористична операція 
[1]. За оцінкою впливових міжнародних експертів, за період 
проведення АТО українська сторона послідовно дотриму-
ється міжнародних правил ведення війни [2]. 

Негативним  наслідком  збройного  конфлікту,  окрім 
усього іншого, є порушення прав людини, особливо прав 
найбільш  вразливих  категорій  населення.  Так,  ситуація 

на сході України породжує все нові фактори посягання на 
права  дитини.  Зазначене  обумовлює  необхідність  науко-
вих напрацювань та практичного удосконалення окремих 
напрямів  адміністративно-правового  забезпечення  прав 
дитини під час збройних конфліктів.

Питанням  забезпечення  прав  людини,  зокрема,  адмі-
ністративно-правовими  засобами,  присвячено  праці  ві-
тчизняних  та  зарубіжних  науковців-адміністративістів: 
В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, А.І. Берлача,  І.П. Голо-
сніченка, П.В. Діхтієвського, Р.А. Калюжного, А.А. Кар-
молицького, А.Т. Комзюка, Т.Г. Корж-Ікаєвої, Є.Б. Кубка, 
О.В. Кузьменко, Є.В. Курінного, В.І. Курила, В.І. Олефіра, 
В.П. Пєткова, В.М. Поповича, Т.О Проценка, О.П. Рябчен-
ко, В.В. Цвєткова, В.О. Шамрая та ін. У розробку пробле-
матики збройного конфлікту найбільш вагомий, на нашу 
думку,  внесок  зробили  В.А.  Батирь,  В.О.  Котигоренко, 
А.С. Поспєлов, В.О. Целуйко та ін.

Водночас  умови  наявності  збройного  конфлікту  на 
території України на разі обумовлюють посилення уваги 
науковців до проблеми забезпечення прав дитини як най-
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більш уразливої  частини населення. У практичній  сфері 
необхідними є розробка відповідного законодавства; здій-
снення  систематизації  існуючих  адміністративних  норм; 
всебічне  удосконалення  механізму  адміністративно-пра-
вового  забезпечення  прав  дитини.  У  теоретичній  сфері 
необхідно  здійснити науково-теоретичні узагальнення та 
визначити окремі правові поняття. 

Метою  пропонованого  дослідження  є  виокремлення 
основних  напрямів  удосконалення  адміністративно-пра-
вового забезпечення прав дитини під час збройного кон-
флікту в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Війна – це складне сус-
пільно-політичне явище, пов’язане з розв’язанням проти-
річ між державами, народами, національними і соціальни-
ми групами з переходом до застосування засобів збройної 
боротьби, що відбувається у формі бойових дій (збройних 
конфліктів)  між  їхніми  збройними  силами.  За  визначен-
ням військового теоретика Карла фон Клаузевіца, війна є 
продовження  політики  іншими  засобами.  Відповідно  до 
широкого  значення терміну, під воєнним конфліктом ро-
зуміється будь-яка воєнна акція із застосуванням збройної 
сили. У вузькому значенні воєнний конфлікт – це відкрите 
озброєне  зіткнення,  найчастіше  на  державному  кордоні, 
пов’язане  з  порушенням  кордону,  обмеженням  чи  спро-
бою обмеження суверенітету тієї або іншої держави. 

Поряд зі збройною боротьбою (збройним конфліктом), 
як її головним і вирішальним засобом, під час війни відбу-
ваються політична, дипломатична, економічна, інформацій-
на та інші види боротьби, які підпорядковуються її цілям та 
інтересам. У цьому сенсі війна – це організоване озброєне 
насильство, метою якого є досягнення політичних цілей [3]. 
Отже, збройний конфлікт є частиною війни, що виражаєть-
ся в збройній боротьбі сторін –учасників конфлікту. 

Аналіз  літератури  уможливлює  виділення  відмін-
ностей  між  станом  війни  і  збройним  конфліктом. Юри-
дичними  ознаками  війни,  зокрема,  є:  формальний  акт  її 
оголошення; розірвання дипломатичних відносин між во-
юючими державами; анулювання двосторонніх договорів; 
введення спеціального правового режиму з частковим об-
меженням прав і свобод людини [4, с. 345]. Для військо-
вого (збройного) конфлікту характерними ознаками є: об-
меження цілей та мети; дія норм внутрішньодержавного, 
а  не  міжнародного  права;  докорінна  зміна  державного 
механізму,  як  правило,  не  відбувається.  Найчастіше  під 
збройним конфліктом розуміється  збройна боротьба між 
державами або між державою та антиурядовими військо-
вими формуваннями. Дане поняття зазвичай застосовують 
тоді, коли народ чи нація борються за свою незалежність 
[5, c. 9]. У теорії збройний конфлікт частіше ототожнюють 
з воєнним конфліктом, під яким розуміють гостру форму 
вирішення протиріч між державами, що характеризується 
двостороннім застосуванням воєнної сили.

Загалом, у світі щоденно під час збройних конфліктів 
гинуть  та  отримують  поранення  тисячі  цивільних  осіб. 
Більшу  половину  цих  жертв  становлять  діти.  За  дани-
ми Дитячого Фонду ООН,  за останнє десятиліття у ході 
збройних конфліктів  загинуло 2 млн. дітей; 6 млн.  зали-
шилися без домівок; 12 млн. отримали поранення чи зали-
шились інвалідами. Сьогодні у країнах світу у понад 30-ти 
збройних конфліктах беруть участь щонайменше 300 тис. 
дітей-солдатів.  Ці  вражаючі  цифри  свідчать  про  те,  що 
проблема захисту дітей і дотепер залишається неврегульо-
ваною як у світі, так і в Україні.

Найбільш кричущим порушенням прав дитини під час 
збройного конфлікту є порушення права на життя. Як по-
відомив Уповноважений Президента України з прав дити-
ни Микола Кулеба, від початку конфлікту на Донбасі за-
гинули більше 65 дітей, 127 були поранені [6]. За оцінками 
UNICEF,  постраждалих  дітей  принаймні  240,  з  яких  68 
загинуло та 180 поранено, і реальна кількість вважається 
набагато більшою [7]. 

Події в регіоні зумовили появу нової категорії населен-
ня – внутрішньопереміщених осіб (ВПО). За інформацією 
УВКБ ООН, станом на 12 червня 2015 р. кількість внутріш-
ньопереміщених осіб досягла понад 1 млн. 300 тис. За ін-
формацією UNICEF, станом на 15 травня 2015 р. внутріш-
ньопереміщених дітей в Україні налічувалося 161 358 [8]. 
Згідно даних Державної служби з надзвичайних ситуацій, 
у період найбільшого загострення протистоянні між сторо-
нами (січень-лютий 2015 р.) з Донецької та Луганської об-
ластей загалом були евакуйовані 8 959 осіб, зокрема, 2 012 
дітей. Однак діти деяких будинків-інтернатів не були своє-
часно евакуйовані, і на разі за умов відсутності контакту із 
ними це вже фактично не є можливим. Також не здійснено 
евакуацію дітей із закладів, які перебувають у безпосеред-
ній близькості до лінії протистояння між військовими сила-
ми України та угрупованнями «ДНР-ЛНР» [9]. 

Іншою кричущою проблемою, що потребує негайного 
розв’язання,  є  унеможливлення  отримання  дітьми  пора-
нень та каліцтв від вибухових пристроїв, які залишилися 
після боїв. Міністерство охорони здоров’я України разом 
із UNICEF у березні 2015 р. запровадили систему моніто-
рингу смертельних випадків та поранень дітей через міни 
та  вибухові  предмети. Лише  за  одну  добу  спеціалістами 
Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучається у 
середньому від 21 до 36 боєприпасів [10]. 

Досить гострими на сьогодні є проблеми дотримання 
прав дітей на адекватний рівень життя, оскільки багато сі-
мей за лінією розмежування не мають джерел існування та 
позбавлені доступу до соціального захисту. Ізольованість 
населених пунктів на неконтрольованій території та висо-
кі ціни на продукти загострюють гуманітарні проблеми та 
ускладнюють доступ до елементарних потреб. 

Ще  одним  проблемним  питанням  є  якість  освіти  та 
доступ до неї на неконтрольованих Україною територіях. 
Унаслідок  бойових  дій  було  пошкоджено  щонайменше 
60%  з  300 шкіл,  розташованих  на  цих  територіях,  п’ять 
шкіл у Луганську було повністю знищено. Більшість шкіл 
на разі працює, проте місто залишили майже 35% вчите-
лів, що не може не позначитися на місцевій системі осві-
ти. Виплати  зарплатні  вчителям  затримуються  на  кілька 
місяців [8]. 

Адміністративно-правовий  режим  АТО  обмежує  таке 
право дитини, як свобода пересування. Слід зазначити про 
позитивні  зміни  останньої  редакції  Тимчасового  порядку 
контролю за переміщенням осіб,  транспортних засобів та 
вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької 
та Луганської областей (від 16 червня 2015 р.), що перед-
бачають можливість  громадянам України  (які  народились 
у 1998 р. і пізніше та не змогли оформити паспорт грома-
дянина  України)  здійснювати  виїзд  з  неконтрольованої 
території  за умови пред’явлення свідоцтва про народжен-
ня або будь-якого іншого документа, який дає можливість 
ідентифікувати  таку  особу.  Крім  того,  виїзд  цієї  категорії 
громадян України не потребує обов’язкового супроводу за-
конного представника, а тільки супроводу дорослої особи 
[11]. Водночас  особливістю перепускної  системи на/з  не-
контрольованої та окупованої територій є те, що дітям до 
16 років подорожувати дозволяється відповідно до Правил 
перетинання державного кордону громадянами України, за-
твердженими постановою Кабінету Міністрів України від 
27 січня 1995 р. № 57, тобто в супроводі осіб, які уповнова-
жені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвід-
ченою згодою обох батьків із зазначенням держави пряму-
вання та відповідного часового проміжку перебування у цій 
державі. На нашу думку, така ситуація заважає пересувати-
ся одному з батьків з дітьми, коли неможливо отримати зго-
ду другого з батьків (у разі його перебування за кордоном, 
проходження служби в зоні антитерористичної операції або 
якщо місце перебування встановити неможливо).

Значний масив проблем, що потребують врегулюван-
ня,  зокрема,  адміністративно-правовими  засобами,  є  за-
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безпечення прав внутрішньо переміщених дітей. За оцін-
ками експертів, найбільш болючим питанням внутрішньо 
переміщених  дітей  є  забезпечення  права  на  адекватний 
рівень життя. Сім’ї, які були вимушені залишити домівки 
та переміститися до інших регіонів, зазнавали і продовжу-
ють  зазнавати  потребу  у  вирішенні  житлового  питання, 
працевлаштування, отриманні соціального захисту. 

На нашу думку, визначення основних напрямів адміні-
стративно-правового удосконалення прав дитини в Украї-
ні в період збройних конфліктів має спиратися на ґрунтов-
ний аналіз стану законодавства та інституційної системи, 
а  також на рекомендації впливових міжнародних органі-
зацій, як урядових, так і неурядових, визнаних фахівців у 
сфері прав дитини. 

Першочерговим напрямом удосконалення адміністра-
тивно-правового забезпечення прав дитини під час зброй-
них конфліктів у державі є прийняття окремих норматив-
них актів та адміністративних норм. Аналіз національного 
законодавства у сфері прав дитини свідчить, що з часу по-
чатку збройного конфлікту воно поповнилося декількома 
важливими  нормативно-правовими  актами.  Зокрема,  14 
травня 2015 р. було прийнято Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо державної підтримки 
учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із бать-
ків яких загинув у районі проведення антитерористичних 
операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час 
масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстро-
ваних як внутрішньопереміщені особи, для здобуття про-
фесійно-технічної та вищої освіти» [12] (набув чинності 5 
липня 2015 р.). Згідно Закону, мають бути внесені зміни до 
законів «Про охорону дитинства», «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», «Про професійно-
технічну освіту», «Про вищу освіту», які гарантуватимуть 
зазначеним категоріям дітей державну цільову підтримку 
до закінчення навчальних закладів до досягнення ними 23 
років для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у 
державних та комунальних навчальних закладах. 

Розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  14 
травня  2015  р. №  450-р.  було  затверджено План  заходів 
щодо  забезпечення  виконання  положень  Європейської 
соціальної  хартії  (переглянутої)  на  2015–2019 рр.  Згідно 
Плану, до 2018 р. мають бути опрацьовані та у разі потре-
би внесені пропозиції щодо імплементації низки докумен-
тів, що визначають зобов’язання України у сфері захисту 
прав дитини. На разі на розгляді Верховної Ради України 
перебуває Проект Закону про внесення змін до деяких за-
конів України щодо посилення соціального захисту дітей 
та підтримки сімей з дітьми (№ 2254), яким пропонується 
внести зміни до законів «Про охорону дитинства», «Про 
забезпечення  прав  і  свобод  внутрішньо  переміщених 
осіб», «Про соціальні послуги», Сімейного кодексу Укра-
їни та інших нормативно-правових актів щодо посилення 
гарантій дітей під час військового конфлікту, дітей, які по-
требують особливого захисту, дітей – внутрішньоперемі-
щених осіб.

Важливим  напрямом  удосконалення  інституційної 
системи  адміністративно-правового  забезпечення  прав 
дитини під час збройного конфлікту, на нашу думку, є за-
безпечення соціальних виплат на дітей-сиріт та дітей, які 
живуть у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімей-
ного  типу  під  опікою  або  піклуванням  та  мешкають  на 
окупованих територіях. 

Також одним із напрямів удосконалення адміністратив-
но-правового забезпечення прав дитини під час збройних 

конфліктів,  на  нашу  думку,  має  стати  створення  дієвого 
механізму  взаємодії  між  державними  органами  і  волон-
терами. Зокрема, до сфери дії волонтерських організацій 
має бути віднесено питання збору та розподілення гумані-
тарної допомоги сім’ям з дітьми та дітям, які залишилися 
без батьківського піклування, а також забезпечення насе-
лення необхідною інформацією. 

Ключовим  напрямом  удосконалення  адміністратив-
но-правового  забезпечення  прав  дитини  під  час  зброй-
них конфліктів в інституційній сфері, на нашу думку, має 
стати  створення додаткових державних органів. Вважає-
мо  доцільним  підтримати  пропозицію  Уповноваженого 
Президента України з прав дитини Миколи Кулеби щодо 
необхідності  створення  єдиного  державного  координую-
чого органу, який би займався проблемами сімей та дітей у 
зоні проведення АТО. Оскільки, на думку Уповноважено-
го, центральні органи державної влади досить часто пра-
цюють  розрізнено  і  не мають  ефективної  взаємодії  [13]. 
Вважаємо, що  даний  державний  орган може  виконувати 
допоміжні функції та зможе надавати більш конкретну ін-
формацію і потрібну допомогу. 

Змістову  складову  дії  адміністративно-правового  ме-
ханізму  забезпечення  прав  дитини  в  Україні  у  період 
збройного конфлікту мають скласти такі, зокрема, дії, що 
їх рекомендовано здійснити міжнародними експертами:

– визначити пріоритет за правами та законними інтер-
есами дитини для налагодження координації дій між дер-
жавними органами, які здійснюють повноваження у сфері 
прав дітей; 

–  створити  механізми  належного  фінансування  сфер 
освіти, здоров’я, оздоровлення та відпочинку дітей як та-
ких, від яких залежить майбутнє дітей країни; 

– проводити роз’яснювальну роботу з персоналом ін-
тернатів з приводу захисту прав дітей, здійснювати пиль-
ний моніторинг щодо порушень прав дітей в інтернатах та 
інших дитячих закладах; 

– створити швидкий та ефективний механізм визнання 
документів про отримання освіти, які видаються україн-
ським  дітям  Російською Федерацією  та  фактичною  вла-
дою тимчасово неконтрольованих територій; визнання на-
родження дитини – громадянина України на окупованій та 
неконтрольованій території; 

– створити статистичний облік дітей, які не навчають-
ся за якихось причин, не отримали атестати про закінчен-
ня освіти; 

– посилити соціальний захист та інтеграцію внутріш-
ньопереміщених дітей, вирішити житлову проблему сімей 
ВПО для скорішої адаптації [14, c. 157].

Висновки. Отже, удосконалення адміністративно-пра-
вового механізму забезпечення прав дитини під час зброй-
них конфліктів у державі є складним процесом, але конче 
необхідним в нинішній період її існування. 

В  даній  науковій  статті  автором  обґрунтовано  вио-
кремлення основних напрямів адміністративно-правового 
забезпечення прав дитини під час збройних конфліктів в 
Україні, які потребують першочергового удосконалення.

Забезпечення прав дитини під час збройних конфлік-
тів  можливе  лише  при  злагодженому  функціонуванні 
всіх  складових  адміністративно-правового  механізму.  За 
для  цього  необхідно  об’єднати  всі  зусилля  Президента, 
Прем’єр-міністра, Міністра соціальної політики та інших 
суб’єктів законодавчої ініціативи, з метою напрацювання 
необхідних адміністративно-правових актів, а також удо-
сконалення діючих законів у сфері охорони дитинства.
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У статті проведено аналіз та узагальнення етапів становлення й розвитку правового регулювання вищої освіти в Україні. Автор 
проводить визначення позитивних і негативних рис кожного етапу розвитку правового регулювання вищої освіти в період незалежності 
України. За результатами дослідження зроблено висновки щодо значних успіхів в реформуванні правового регулювання вищої освіти за 
європейським зразком та щодо необхідності подальшого її вдосконалення.

Ключові слова: вища освіта, правове регулювання, етапи розвитку, реформа, вищі навчальні заклади, законодавство, Закон  
України «Про вищу освіту», Болонський процес.

В статье проведен анализ и обобщение этапов становления и развития правового регулирования высшего образования в Укра-
ине. Автор проводит определение положительных и отрицательных черт каждого этапа развития правового регулирования высшего 
образования в период независимости Украины. По результатам исследования сделаны выводы относительно значительных успехов 
в реформировании правового регулирования высшего образования по европейскому образцу и о необходимости дальнейшего его  
совершенствования.

Ключевые слова: высшее образование, правовое регулирование, этапы развития, реформа, высшие учебные заведения,  
законодательство, Закон Украины «О высшем образовании», Болонский процесс.

The article contains the analysis and generalization of the stages of formation and development of legal regulationof higher education in 
Ukraine. The author gives the definition of positive and negative traits of each stage of the legal regulationof higher education in the period of 
independence. By the results of the research the conclusions were made about the significant success in reforming the legal regulationthe higher 
education using the European model and on the need for further improvement. 

Key words: higher education, legal regulation, stages of development, reform, higher education institutions, legislation, law of Ukraine  
«On higher education», the Bologna process.

Актуальність теми. Проведення реформ вищої освіти 
в Україні  в  контексті  запровадження  європейських  стан-
дартів  є  індикатором  вдосконалення  всієї  галузі  освіти. 
Вдосконалення  вищої  освіти  спрямовується  на  підви-
щення рівня якості освіти та її інтеграцію в європейський 
освітній простір через правове регулювання.

З  метою  побудови  головних  напрямів  реформування 
вищої освіти України необхідним є вивчення ретроспек-
тивного  досвіду  проведення  реформ  правового  регулю-
вання у цій галузі за період незалежності країни.

Метою дослідження є розгляд та виділення головних 
етапів  розвитку  правового  регулювання  вищої  освіти 
України періоду незалежності.

Дослідженням  питання  модернізації  вищої  освіти 
в Україні  за  європейським  зразком  та  її  правового  регу-
лювання  займалися  такі  відомі  теоретики  і  практики,  як  
А.  Андрущенко,  Г.  Атаманчук,  В.  Галах,  В.  Кремень,  
М. Курко, С. Майборода, А. Мазак, С. Ніколаєнко, В. Ога-
ренко, В. Сиченко, Є. Суліма, В. Яблонський, Н. Нижник, 
Д. Табачник, В. Тертичка, Р. Шаповал та ін.



275

Порівняльно-аналітичне право
♦

Виклад основного матеріалу. Враховуючи достатньо 
велику  кількість  наукових  праць  щодо  дослідження  іс-
торичних  етапів  розвитку  правового  регулювання  вищої 
освіти періоду незалежності України, розроблено декіль-
ка варіантів періодизації цього процесу (залежно від ета-
пів реформування державного управління у сфері освіти; 
прийняття системоутворюючих нормативно-правових ак-
тів в галузі вищої освіти тощо).

За  весь  період  незалежності України  було  проведено 
три Всеукраїнські  з’їзди  працівників  освіти України  –  в 
1992, 2001 та 2011 рр. Кожен із цих з’їздів ознаменувався 
новим витком у розвитку вищої освіти, державного управ-
ління нею, новим поштовхом в реформуванні вищої осві-
ти України. 

Проголошення незалежності України вважається най-
визначнішою  подією  в  історії  українського  державотво-
рення. Від цієї події починається відлік всіх процесів фор-
мування нової моделі управління нашою державою.

Цей  період  характеризується  високим  патріотичним 
піднесенням, що призводило до оновлення  всіх  інститу-
тів  держави  шляхом  знищення  чи  ліквідації  пережитків 
періоду  СРСР.  Відбувається  значне  послаблення  старої 
комуністичної  ідеології,  зменшення  впливу  Комуністич-
ної партії  в  усіх  сферах життя  суспільства  та  діяльності 
держави.  Зокрема, Верховною Радою України  було  при-
йнято Постанову від 24.08.1991 р. «Про департизацію дер-
жавних органів, установ та організацій», яка передбачала:

– припинення діяльності політичних партій в усіх ор-
ганах державної влади і управління;

– обов’язок працівників правоохоронних органів (про-
куратури, Міністерства  внутрішніх  справ,  Комітету  дер-
жавної безпеки України) припинити членство в будь-якій 
політичний партії чи русі [10].

Вказана Постанова  стала  основоположним  правовим 
актом, який був спрямований на вплив комуністичної іде-
ології  на  органи  державної  влади,  в  тому  числі  у  сфері 
освіти.

1991  р.  ознаменувався  прийняттям  основоположного 
нормативно-правового акту у сфері освіти – Закону Укра-
їни  від  23.05.1991  р.  «Про  освіту»,  згідно  з  яким  освіта 
визначалася  основою  інтелектуального,  культурного,  ду-
ховного, соціального, економічного розвитку суспільства 
і  держави,  а  основною  її  метою був  всебічний  розвиток 
людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 
що  ґрунтується  на  засадах  гуманізму,  демократії,  націо-
нальної  свідомості  і  взаємоповаги між  націями  та  наро-
дами [17].

Ще одним позитивом цього часу стало створення орга-
ну державного управління освітою – Міністерства освіти 
України  [20],  яке  було  покликано  централізувати  управ-
ління  вищою  освітою,  створити  уніфіковану  систему 
освіти всіх рівнів. Першим міністром освіти України було 
призначено Таланчука Петра Михайловича.

Серед недоліків етапу становлення правового регулю-
вання  вищої  освіти  України  варто  відмітити  відсутність 
конкретики  в  діях  держави  щодо  правового  визначення 
критеріїв якості вищої освіти [21, с. 266].

У грудні 1992 р. відбувся І Всеукраїнський з’їзд пра-
цівників освіти України, який схвалив концепцію «Освіта 
(Україна ХХІ століття)»,  яку було  затверджено Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 р. як Дер-
жавну національну програму. Головною метою програми 
було  «визначення  стратегії  розвитку  освіти  в Україні  на 
найближчі  роки  та  перспективу XXI  ст.,  створення жит-
тєздатної  системи  безперервного  навчання  і  виховання 
для  досягнення  високих  освітніх  рівнів,  забезпечення 
можливостей  постійного  духовного  самовдосконалення 
особистості, формування інтелектуального та культурного 
потенціалу як найвищої цінності нації» [11].

Затвердження  цієї  програми  вважається  першою  ре-
формою правового  регулювання  вищої  освіти,  яка  набу-

ла національного значення [4]. Відбулося різке зростання 
кількості приватних вищих навчальних закладів, які мож-
на було засновувати на підставі отриманої ліцензії [6].

Як  розвиток  програми  «Освіта  (Україна  ХХІ  століт-
тя)» Президент України видав Указ від 12.09.1995 р. «Про 
основні напрями реформування вищої освіти в Україні», 
яким передбачалося:

–  розробка  стратегічних  напрямів  розвитку  вищої  
освіти;

–  удосконалення мережі  вищих  навчальних  закладів, 
структури підготовки спеціалістів та ефективності  їх ви-
користання;

– забезпечення якості освітньої діяльності;
– запровадження механізму фінансової підтримки гос-

подарської діяльності ВНЗ та соціального захисту учасни-
ків навчально-виховного процесу [18].

Період  проведення  першої  реформи  правового  регу-
лювання  вищої  освіти  також  ознаменувався  ще  однією 
подією  історичного  значення  для  України  –  прийняттям 
Конституції України 1996 р. [3], яка в ст. 53 закріплювала 
право кожного на здобуття освіти та покладала на держа-
ву  обов’язок  забезпечення можливості  кожному  здобути 
вищу освіту безкоштовно у державних і комунальних ВНЗ 
на конкурсній основі.

У  1997  р.  Україна  приєдналася  до  Лісабонської  кон-
венції про взаємовизнання кваліфікацій з вищої освіти в 
Європі [19], яку було розроблено за підтримки Ради Євро-
пи і ЮНЕСКО. А в 1999 р. було реалізовано багатоступе-
неву систему освіти [1].

Однак в цей час відбувається згортання діяльності з ре-
формування вищої освіти у зв’язку з важкою економічною 
ситуацією в державі; фінансування освіти відбувається за 
залишковим принципом; зменшення фінансування поста-
вило навчальні  заклади та учасників освітнього процесу 
до межі виживання; вищі навчальні заклади створюються 
згідно попиту суспільства, а не пропозиції роботодавців; 
виникає диспропорція між попитом фахівців та пропози-
цією робочих місць для них.

Позитивним моментом даного періоду стало бажання 
України  інтегруватися до європейського простору. Осно-
вою  відносин  з  Європейським  Союзом  слугувала  Угода 
про партнерство і співробітництво 1994 р., котра передба-
чала можливість співпраці України та ЄС в галузі політи-
ко-економічних та гуманітарних питань, інтеграції нашої 
держави в європейські процеси.

Процес реформи правового регулювання вищої освіти 
не  оминув  і Міністерство  освіти України. Його  було  ре-
формовано в Міністерство освіти і науки України [13] як 
центральний орган виконавчої влади  із реалізації держа-
вою політики у сфері освіти  і науки. В структурі Мініс-
терства освіти і науки України було створено Департамент 
вищої освіти. 

2001 р. ознаменувався проведенням ІІ Всеукраїнського 
з’їзду працівників освіти України, де відбулось визначен-
ня фактичного стану речей у сфері освіти в розрізі вико-
нання програми «Освіта  (Україна ХХІ  століття)  і  напра-
цювання стратегічних завдань для її подальшого розвитку 
та вдосконалення. 

За результатами цього з’їзду почалася друга реформа 
правового регулювання вищої освіти України періоду не-
залежності.

З’їздом було напрацьовано Національну доктрину роз-
витку освіти, затверджену Указом Президента України від 
17.04.2002 р.  [14],  якою було визначено мету  (створення 
умов  для  розвитку  особистості  і  творчої  самореалізації 
кожного  громадянина України,  виховання покоління лю-
дей,  здатних ефективно працювати  і навчатися протягом 
життя, оберігання й примноження цінностей національної 
культури та громадянського суспільства, розвиток і зміц-
нення суверенної, незалежної, демократичної, соціальної 
та  правової  держави  як  невід’ємної  складової  європей-
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ської та світової спільноти) та пріоритетні напрямки по-
літики держави щодо розвитку освіти.

Основні цілі розвитку та вдосконалення правового ре-
гулювання вищої освіти зводились до наступного:

–  покращення  якості  державного  управління  вищою 
освітою, вдосконалення зв’язку державного управління та 
менеджменту у ВНЗ;

– підвищення місцевими органами влади контролю із 
залученням громадськості;

–  підвищення  ефективності  використання  місцевих 
ресурсів;

–  утворення  рівних  умов  для  здобуття  вищої  освіти  
[5, с. 9].

У цей період було прийнято Закон України «Про вищу 
освіту» (2002 р.) [9]; Президент України видав Указ «Про 
заходи  вдосконалення  системи  вищої  освіти»  (2004  р.) 
[12]; 19.05.2005 р. Україна стала учасником Болонського 
процесу, для впровадження якого Президент України ви-
дав Указ № 1013 від 04.07.2005 р. «Про невідкладні заходи 
щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в 
Україні»  [16];  запроваджено  кредитно-трансферну  сис-
тему ECTS для вищих навчальних закладів  ІІІ–ІV рівнів 
акредитації (2006–2007 рр.); запроваджено зовнішнє неза-
лежне оцінювання.

Протягом  двох  останніх  років  (2010–2011  рр.)  суттє-
вих змін не відбувалося [2].

У  2011  р.  проведено  ІІІ Всеукраїнський  з’їзд  праців-
ників  освіти,  під  час  проведення  якого  було  розглянуто 
проект  Національної  стратегії  розвитку  освіти  на  2012–
2021  рр.  (затверджено  Указом  Президента  України  від 
25.06.2013 р. № 344/2013[15]), який передбачав:

– розширення автономії вищих навчальних закладів;
– зменшення кількості органів виконавчої влади, яким 

підпорядковуються вищі навчальні заклади;
–  пристосування  української  вищої  освіти  до  вимог 

Європи;
– визначення типів ВНЗ;
–  законодавчо  врегульовано  зовнішнє незалежне  оці-

нювання [22].
Затвердження  Президентом  України  проекту  Націо-

нальної стратегії розвитку освіти на 2012–2021 рр. можна 
впевнено вважати третьою реформою правового регулю-
вання вищої освіти періоду незалежності.

У результаті двох років роботи з підготовки проекту но-
вої редакції Закону України «Про вищу освіту» 01.07.2014 
р. він був прийнятий [8]. Новим Законом передбачається:

– розширення автономії вищих навчальних закладів;
–  законодавче  закріплення  зовнішнього  незалежного 

оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів та 
новий порядок обрахунку конкурсного балу;

–  ступеневу  систему  вищої  освіти  прирівняли  до  єв-
ропейської;

–  вищі  навчальні  заклади  отримали  право  видавати 
власні документи про вищу освіту;

–  законодавчо  закріплено  правовий  статус  Єдиної 
електронної бази з питань освіти;

– має бути створено Національне агентство із забезпечен-
ня якості вищої освіти як орган ліцензування та акредитації;

–  закріплено  такі  типи  вищих  навчальних  закладів  – 
університет, академія, інститут, коледж [7].

Разом  з  тим вказаний Закон містить ряд недоліків  та 
прогалин, які мають бути усунені шляхом внесення напра-
цьованих змін.

Зокрема,  насторожує  зменшення  ставки  навантажен-
ня науково-педагогічного працівника  з 900 до 600  годин 
на рік не за рахунок збільшення штату працівників, а  за 
рахунок скорочення аудиторних занять; суперечливими є 
положення Закону про обрання посадових осіб вищого на-
вчального закладу максимум на два терміни, хоч є й інші 
підходи до цього питання.

Висновки. Проголошення  Україною  незалежнос-
ті  дало  поштовх  для  розбудови  власної  системи  вищої 
освіти  та  органів  державного  управління  освітою,  роз-
роблення нормативно-правової бази для її правового ре-
гулювання. 

Враховуючи  історію  розробки  нормативно-правової 
бази регулювання вищої освіти доцільно виділити чотири 
етапи розвитку вищої освіти періоду незалежності Укра-
їни,  враховуючи  результати  проведення  Всеукраїнських 
з’їздів працівників освіти України:

– І етап – 1991–1992 рр. В цей період відбувається по-
чаток розбудови незалежної держави, відлік всіх процесів 
реформування  державного  управління,  в  тому  числі  й  у 
сфері вищої освіти. Прийнято Закон України «Про освіту» 
від 23.05.1991 р.;

– ІІ етап – 1992–2001 рр. Перша реформа вищої осві-
ти, в тому числі і щодо правового її правового регулюван-
ня. Проведено  І Всеукраїнський з’їзд працівників освіти 
України,  який  схвалив  концепцію  «Освіта  (Україна  ХХІ 
століття)»,  яка  в  подальшому  була  затверджена  Поста-
новою  Кабінету  Міністрів  України  від  03.11.1993  р.  як 
Державна  національна  програма.  Започатковано  відхід 
системи вищої освіти від пострадянського типу до євро-
пейського, що супроводжувалось розробленням відповід-
ної нормативно-правової бази;

– ІІІ етап – 2001–2011 рр. Друга реформа вищої осві-
ти. Проведено ІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти 
України. Президентом України затверджено Національну 
доктрину розвитку освіти. Розроблено базовий документ 
щодо правового регулювання вищої освіти – Закон Украї-
ни «Про вищу освіту» (2002 р.). Україна стала учасником 
Болонського процесу;

– ІV етап – 2011 р. і по теперішній час. Третя, європей-
ська,  реформа  вищої  освіти,  яку  розпочато  проведенням 
ІІІ Всеукраїнського  з’їзду  працівників  освіти. Введено  в 
дію Національну стратегію розвитку освіти на 2012–2021 
рр. На  її виконання протягом більше двох років відбува-
лось  напрацювання  проекту  Закону  України  «Про  вищу 
освіту» за європейськими вимогами, який було прийнято 
01.07.2014 р.

На шляху розвитку правового регулювання вищої осві-
ти періоду незалежності чітко простежується перехід від 
пострадянської системи управління вищою освітою до за-
хідноєвропейської системи.

Незважаючи  на  проведення  суттєвих  реформ  щодо 
правового забезпечення вищої освіти та прийняття Закону 
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. за європей-
ським  зразком,  на  сучасному  етапі  у  правовому регулю-
ванні вищої освіті України існує ряд недоліків і проблем, 
які потребують вирішення.
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Статтю присвячено дослідженню зарубжіного досвіду адміністративно-правового забезпечення освіти та науки. В процесі дослі-
дження проаналізовано особливості адміністративно-правового забезпечення освіти та науки таких країн, як Австрія, Казахстан, Канада, 
Китайська Народна Республіка, Мексика, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Швеція; окреслено позитивні інновації, які б дозволили 
вдосконалити адміністративно-правове забезпечення освіти та науки, провести ефективні освітньо-наукові реформи в Україні.
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Статья посвящена исследованию зарубежного опыта административно-правового обеспечения образования и науки. В процессе 
исследования проанализированы особенности административно-правового обеспечения образования и науки таких стран, как Австрия, 
Казахстан, Канада, Китай, Мексика, Германия, Соединённые Штаты Америки, Швеция; определены положительные инновации, которые 
бы позволили усовершенствовать административно-правовое обеспечение образования и науки, провести эффективные образователь-
но-научные реформы в Украине.

Ключевые слова: зарубежный опыт, административно-правовое обеспечение, образование и наука, положительные инновации, 
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The article studies the foreign experience of administrative and legal support education and research. The study analyzed the features of the 
administrative and legal support education and research in countries such as Austria, Kazakhstan, Canada, People’s Republic of China, Mexico, 
Germany, United States, Sweden; outlines the positive innovations that would improve the administrative and legal framework of education and 
science, to conduct effective educational and scientific reforms in Ukraine.

Key words: international experience, administrative and legal support, education and science, positive innovation, quality education.

Актуальність теми. Динамічний  характер  розвитку 
економічних, політичних, соціально-культурних відносин 
диктує нові, більш високі вимоги до адміністративно-пра-
вового  забезпечення освіти  та науки в Україні. Врахову-
ючи  існуючі  протиріччя  теорії  та  практики  адміністра-
тивно-правового забезпечення освіти та науки в Україні, 
постає необхідність винайдення оптимальних напрямів їх 

розв’язання. В цьому аспекті особливої актуальності на-
буває дослідження зарубіжного досвіду адміністративно-
правового  забезпечення  науки  та  освіти  –  правового  ре-
гулювання  відносин  у  сфері  освіти  та  науки,  організації 
освітнього  процесу,  фінансування,  створення  матеріаль-
но-технічних умов, підготовки професійних педагогічних 
та наукових кадрів. 



278

№ 4 2015
♦

Як свідчить двадцятирічний період реформування ві-
тчизняної системи освіти та науки, спроби точного копію-
вання зарубіжного досвіду призводять до шкоди чи надто 
малих результатів. Цінним, на наш погляд, є використання 
перспективних  підходів  до  здійснення  адміністративно-
правового забезпечення освіти  і науки зарубіжних країн, 
врахування  позитивних  інновацій  національних  освітніх 
систем розвинених країн світу, відмова від прорахунків і 
помилок, допущених при модернізації освітньо-наукових 
комплексів. При цьому слід зауважити, що освітні системи 
обумовлюються не тільки існуючим державним ладом, а й 
мають  глибинні  зв’язки  з  культурою  та  історією народу. 
Тому вдалий досвід інших країн повинен бути трансфор-
мований крізь призму історичних, суспільно-політичних, 
культурних  особливостей  України,  національної  педаго-
гічної спадщини.

Сутність і значущість вказаної проблеми були розгля-
нуті  дослідниками  з  різних  сторін  і  отримали  численні 
варіанти  їх  розв’язання. Роботи Л.А. Ареф’єва, Н.Є. Бо-
рецької,  С.В.  Гали,  І.Г.  Животовської,  Н.В.  Пазюри  ви-
світлюють реформу освітньої галузі Китайської Народної 
Республіки, досвід впровадження Проектів «211», «985», 
перетворення КНР на одного з лідерів міжнародної освіти. 
Питання  фінансування  вищої  освіти  Китаю,  підготовки 
висококваліфікованих кадрів розглянули дослідники Ван 
Ляньцєнь, Ху Мін, Ф. Сун, Сюй Цзе, Шу Чжан.

Наукові  розвідки  у  сфері  якості  освіти  та  науки  Ні-
меччини знайшли своє відображення у працях К. Арноль-
да,  Х.  Бамбаха,  С.  Бойтеля,  Р.  Брокмейєра,  Ф.  Вінтера,  
Дж. Гут, В. Захера, К. Інкенкампа, Х. Кландта, К. Тилль-
манна, К. Фолькмана, А. Юргенса та ін.

Цікаві думки стосовно політики модернізації системи 
підготовки  кадрів,  результатів  освітніх  реформ, що  про-
водилися в Мексиці, висловили в своїх роботах Ш. Андер-
сон, В. Вріс, А. Кербера.

Значний  внесок  у  розробку  питання  побудови  націо-
нальної системи забезпечення якості вищої освіти Респу-
бліки Казахстан зробили В. Бишимбаєва, Ш. Каланова.

Найбільш  вагомі  вітчизняні  дослідження  у  сфері 
адміністративно-правового  забезпечення  науки  й  осві-
ти  проведені  такими  науковцями,  як  Н.  В.  Абашкіна,  
М. А. Аніщенко, Ю. В. Аранович, Я. М. Бельмаз, Н. О. Бон-
дарчук, В. І. Глухова, Г. В. Жаворонкова, І. В. Жерноклєєв,  
Є. Є. Ісмаілов, Т. С. Кошманова, К. А. Марков, В. В. Мас-
лова,  Н.  В.  Махиня,  Н.  І.  Мачинська,  О.  Ю.  Озерська,  
А. І. Турчин, О. В. Шапочкіна та ін. 

Критичний аналіз наукових праць показує, що теоре-
тичні  уявлення  про  використання  зарубіжного  досвіду 
адміністративно-правового  забезпечення освіти  та науки 
в  Україні  є  здебільшого  частковими,  концептуально  не 
скоординованими, нерідко суперечливими. Втім, вивчен-
ня  успішних  реформ,  проведених  в  Австрії,  Казахстані, 
Канаді, Китайській Народній Республіці, Німеччині, Спо-
лучених  Штатах  Америки,  Швеції,  може  стати  універ-
сальним  фактором,  який  допоможе  Україні  стати  рівно-
правним партнером на світовому ринку освітніх послуг.

Метою статті є віднайдення прогресивних інновацій в 
досвіді зарубіжних країн, які б дозволили провести ефек-
тивні  освітньо-наукові  реформи,  вдосконалити  адміні-
стративно-правове забезпечення освіти та науки в Україні.

Для  досягнення поставленої мети необхідно  виріши-
ти наступні завдання: проаналізувати особливості адміні-
стративно-правового забезпечення освіти та науки таких 
країн, як Австрія, Казахстан, Канада, Китайська Народна 
Республіка, Мексика, Сполучені Штати Америки, Німеч-
чина, Швеція; визначити принципи вдосконалення адміні-
стративно-правового забезпечення сфери освіти та науки 
в Україні. 

Виклад основного матеріалу.  Більшість  найкращих 
вишів  світу,  за  рейтингами  «Таймс»,  «Шанхайський»,  є 
приватними  і  характеризуються  високим  рівнем  автоно-

мії. Автономія (від гр. autos – сам і nomos – закон) – право 
установи, підприємства, організації самостійно вирішува-
ти певні питання [1, с. 13]. Реалізація права на автономію 
у світовій практиці визнана необхідною умовою діяльнос-
ті  вищих навчальних  закладів,  одним  із  дієвіших факто-
рів розвитку системи освіти. За реузльтатами досліджень, 
проведених Європейською асоціацією універистетів, пра-
во  закладів  вищої  освіти  на  автономію має  кілька  вимі-
рів – академічний, організаційний, кадровий, фінансовий 
[2]. Формування автономного статусу навчальних закладів 
відбувається перш за все на правовому рівні. Наприклад, в 
Австрії в 2002 р. Актом про університети була проголоше-
на повна автономія університетів [3]. Необхідно відмітити 
позитивний вплив європейського досвіду у сфері освіти на 
вітчизняне законодавство. В новому Законі України «Про 
вищу освіту» ст. 32 [4] передбачається широкий спектр фі-
нансових, кадрових, організаційних питань, які виші ма-
ють право  вирішувати  самостійно. Проте  реальний  стан 
автономізації українських ВНЗ значно нижчий ніж євро-
пейських.  Таке  відставання,  на  наш  погляд,  обумовлено 
історичним спадком авторитарного управління системою 
освіти та науки за часів СРСР, наслідками суперечливих 
освітянських реформ у період незалежності України, дов-
готривалим викоріненням культури університетської авто-
номії. Враховучи суспільно-політичні особливості, в яких 
розвивалася  система  освіти  та  науки  України  впродовж 
останнього століття, процес автономізації вітчизняних ви-
шів відбувається уповільнено.

Особливе місце займає позиція провідних українських 
педагогів, що  якість  освіти  в  умовах  інноваційного  роз-
витку суспільства виступає головним критерієм ефектив-
ності роботи навчального закладу. Безперечним досягнен-
ням вітчизняного законодавства є розділ V «Забезпечення 
якості вищої освіти» Закону України «Про вищу освіту» 
[4]. Статтею 16 зазначеного розділу передбачається ство-
рення системи забезпечення якості вищої освіти, до якої 
входять: 1) система внутрішнього забезпечення якості ви-
щої  освіти,  2)  система  зовнішнього  забезпечення  якості 
освітньої діяльності ВНЗ та  якості  вищої освіти,  3)  сис-
тема забезпечення якості діяльності Національного агент-
ства  із  забезпечення  якості  вищої  освіти  і  незалежних 
установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. 

Враховуючи, що система освіти, в широкому розумін-
ні, – це і дошкільна, і початкова, і загально-середня, і вища 
освіта, то й процес забезпечення якості вищої освіти слід 
було б розпочинати з підвищення якості дошкільної, по-
чаткової, загально-середньої освіти. Такий підхід забезпе-
чив би поступовість і узгодженість процесу реформуван-
ня всієї системи освіти, а не окремої її складової – вищої 
освіти. Отже,  вітчизняна  система  освіти потребує  забез-
печення якості на всіх рівнях. 

Разом  із  розбудовою  Європейського  Союзу  зростає 
роль  Німеччини  як  політичного,  культурного  та  еконо-
мічного лідера. Звернемося до досвіду розбудови цілісної 
освітньої системи об’єднаної Німеччини, яка змогла подо-
лати негативний спадок тоталітарного управління серед-
ньою і вищою освітою на землях НДР.

Серед характерних ознак системи освіти Німеччини є 
зростання охоплення дітей дошкільною підготовкою, гли-
бока диференціація середньої освіти і масовість дуальної 
професійно-ремісничої підготовки. 

Значну  увагу  керівництво  держави  приділяє  якості 
освіти. Контроль та оцінювання діяльності шкіл передба-
чено  як  на федеративному рівні  –  законодавстві  всіх  зе-
мель Німеччини, так і на загальнодержавному рівні зако-
ном про загальну середню освіту [5]. Аналіз освітянського 
законодавства Німеччини та практика правозастосування 
дозволяє виокремити такі позитивні підходи до здійснен-
ня контролю за діяльністю навчальних закладів: 1) важли-
вість участі учнів  та  їхніх батьків у процесі оцінювання 
шкіл;  2)  публікація  одержаних  результатів  оцінювання 



279

Порівняльно-аналітичне право
♦

шкіл;  3) метою перевірки  та оцінювання  є  виявлення як 
недоліків, так і досягнень навчальних закладів; 4) проце-
дура  оцінювання шкіл  передбачає  пріоритетність  контр-
олю навчального процесу.

В Німеччині  встановлена  трирівнева  система  оціню-
вання якості загальної середньої освіти. Перший рівень – 
внутрішнє оцінювання, яке проводить робоча група кожні 
три роки. До її складу входять вчителі, представники ад-
міністрації, учні та батьки. Робоча група вивчає звіти, про-
водить анкетування вчителів та учнів, готує підсумковий 
аналітичний звіт (запроваджений з 1993 р. за рекоменда-
цією Конференції міністрів освіти земель). Другий рівень 
контролю – зовнішнє оцінювання проводиться щоп’ять ро-
ків спеціальною комісією, до складу якої входять зовнішні 
експерти (представники шкільного інспекторату) та пред-
ставники педагогічного колективу, учні, батьки, можливе 
також  залучення  представників  Інституту  якості  освіти, 
міністерства  федеральних  земель.  Зовнішнє  оцінювання 
проходить у два етапи. На першому – вивчається результа-
ти внутрішнього оцінювання, навчальна документація. На 
другому – здійснюється педагогічне спостереження, анке-
тування учнів, батьків та вчителів. Зовнішнє оцінювання 
спрямовано на підвищення якості педагогічного процесу, 
тому звіт обов’язково містить рекомендації. Підсумки пе-
ревірки оголошуються педагогічному колективу, який має 
право роз’яснити певні позиції та внести корективи щодо 
помилкових зауважень.

Використання інформації, з якою працювали експерти, 
з іншою метою неприпустимо. Слід відмітити, що зовніш-
нє оцінювання є об’єктивним, неупередженим. Для цього 
створені правові умови, адже у підсумковому звіті не вка-
зуються  прізвища  експертів, що  унеможливлює  будь-які 
корупційні прояви.

Третій  рівень  оцінювання  якості  загальної  середньої 
освіти  в  Німеччині  має  найбільшу  цінність  через  свою 
практичну  спрямованість.  Він  передбачає  усунення  не-
доліків,  виявлених під  час  перевірки. Про це  укладаєть-
ся  спільна  угода  між  педагогічним  персоналом  та  ке-
рівництвом  навчального  закладу.  Отже,  перевірки  шкіл 
у  Німеччині  сприяють  розвитку  навчальних  закладів, 
впровадженню педагогічних інновацій, поліпшенню мате-
ріально-технічної бази, є об’єктивними, справедливими та 
прозорими.

В  Німеччині  мережа  закладів  з  вищої  освіти  вклю-
чає  університети  (Universitaten),  технічні  університети  і 
вищі  школи  (Technische  Hochschulen/Universitaten),  тео-
логічні  вищі  школи  (Theologische  Hochschulen),  педаго-
гічні вищі школи (Padagogische Hochschulen), вищі школи 
мистецтв (Kunsthochschulen), вищі фахові школи чи шко-
ли  прикладних  наук  (Fachhochschulen),  фахові  академії 
(Berufsakademie). Однією з відмінностей у доступі до ви-
щої  освіти  є  відсутність  зовнішнього  оцінювання  учнів. 
Академічні досягнення випускників гімназій беруться до 
уваги при зарахуванні до ВНЗ. У разі конкурсу на спеці-
альність – проводиться вступний іспит, але враховується й 
відсоток середньої шкільної оцінки. 

Для Німеччини характерна еволюційна стратегія роз-
витку  освіти,  нарощування  наукового  потенціалу.  Керів-
ництво країни обирає ефективні і цивілізовані шляхи ре-
формувань. Наприклад, фінансування додаткових 250–300 
тис. місць для студентів класичних і технічних універси-
тетів протягом 2011–2015 рр. [6].

Для забезпечення якісної вищої освіти в Європі була 
впроваджена спочатку державна система акредитації  ви-
шів.  Але  з  прийняттям  документу  «Європейські  стан-
дарти  та  рекомендації щодо  забезпечення  якості  освіти» 
[7]  та  появою  організацій  «Європейська мережа  агенцій 
з  вищої  освіти»  (European Network  for Quality Assurance 
in  Higher  –  ENQA),  «Європейський  реєстр  акредитацій-
них  агенцій»  (European  Quality  Assurance  Register  for 
Higher Education – EQAR) почався процес створення не-

урядових  некомерційних  акредитаційних  агенцій,  неза-
лежних  від міністерств  освіти  і  вишів. Варто  зазначити, 
що  Україна  в  питанні  забезпечення  якості  освіти  пішла 
шляхом, який Європа вже пройшла. Так, 15 квітня 2015 р. 
Кабінетом Міністрів України прийнята Постанова № 244 
«Про  утворення  Національного  агентства  із  забезпечен-
ня якості вищої освіти» [8]. Набрав чинності зазначений 
документ 1 вересня 2015 р. Нині Міністерством освіти  і 
науки України здійснюються заходи, пов’язані з утворен-
ням Національного агентства. Отже, в Україні тільки роз-
почалися серйозні інституційні перетворення, спрямовані 
на впровадження незалежної оцінки якості вищої освіти. 
Орієнтирами реформування вітчизняного освітньо-науко-
вого комплексу можуть стати принципи, які сформулюва-
ло  керівництво ЄС  за  участю представників Німеччини:  
1) швидке підвищення якості  середньої  та вищої освіти; 
2) ліквідація несправедливостей у доступі до вищої осві-
ти представників різних суспільних верств і перетворен-
ня вищої школи в головний шлях виходу молоді на ринок 
праці;  3)  відкритість  систем освіти для оточення  і  світу, 
зміцнення їх зв’язку з виробничим комплексом.

Привертає  увагу  досвід  Республіки  Казахстан  у  по-
будові  національної  системи  забезпечення  якості  вищої 
освіти,  який  характеризується  як  прорахунками,  так  і 
досягненнями. В 1999 р. до Закону «Про освіту» [9] зро-
блена  поправка  щодо  введення  процедури  оцінювання 
якості освітньої діяльності казахстанських вишів у формі 
державної акредитації. Вже в 2001 р. за результатами ро-
боти трьох засідань Ради з акредитації поспіхом пройшли 
акредитацію 59 вишів. Після цього державна акредитація 
зазнала жорстокої  суспільної  критики  і  була  припинена. 
Позитивні зміни відбулися через 10 років завдяки розроб-
ці  Стратегічного  плану  розвитку  Республіки  Казахстан 
до 2020 р.  [10], Державної програми розвитку освіти на 
2011–2020 рр. [11] та внесенню змін до Закону про осві-
ту [9]. Зазначені документи створили правову основу для 
створення незалежних акредитаційних агенцій. В 2011 р. 
був  підписаний  Наказ  Міністерства  освіти  і  науки  Рес-
публіки  Казахстан  про  порядок  і  вимоги  щодо  ведення 
Національних  реєстрів  акредитаційних  органів  [12]. По-
зитивні зміни стали можливими завдяки передачі держа-
вою частини своїх повноважень некомерційним неурядо-
вим організаціям. При цьому держава залишила за собою 
право регулювати постачальників акредитаційних послуг 
шляхом  їх включення до Національного реєстру акреди-
таційних органів. Передбачається створення балансу між 
розвитком самоврядування закладів освіти та ефективним 
оцінюванням якості, перехід від зовнішньої системи дер-
жавного контролю до самокерованої системи освіти.

Безперечним  успіхом  реформування  системи  освіти 
відзначається  Китайська  Народна  Республіка,  яка  здій-
снила  перебудову  радянської  моделі  освіти  на  сучасну 
диверсифіковану модель  і  стала  одним  із  лідерів міжна-
родної освіти. Реформу було розпочато в 1993 р. Її осно-
вними  напрямами  стали:  створення  дворічних  коледжів 
і  професійних  шкіл  у  галузі  неуніверситетської  вищої 
освіти;  широка  диверсифікація  навчальних  закладів  для 
розмежування функцій центрального уряду і місцевих ор-
ганів влади на рівні провінцій, районів, муніципалітетів; 
надання  навчальним  закладам  широкої  автономії;  пере-
хід на багатоджерельне фінансування освіти; збереження 
провідної ролі державного бюджету; скасування розподі-
лу випускників ВНЗ (виняток – випускники педагогічних 
спеціальностей),  перехід  до  вільного працевлаштування; 
створення  недержавних  ВНЗ;  розвиток  міжнародного 
співробітництва  з  метою  наукових  досліджень,  прове-
дення заходів для повернення студентів, які навчалися за 
кордоном, на батьківщину; демократизація методів управ-
ління в системі освіти. Заслуговує на увагу порядок ство-
рення вищих навчальних закладів, згідно з яким нові виші 
засновує Державна комісія з освіти після експертизи На-
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ціонального комітету з оцінювання вищих навчальних за-
кладів. Крім того, в КНР запроваджено загальнодержавне 
планування  контингенту  студентів,  змінено  концепцію 
освіти,  оновлено  навчальні  плани  та  програми  відповід-
но до сучасних досягнень науки. Проект «211»  (1995 р.) 
активізував міжнародне співробітництво в навчальній та 
науково-дослідницькій діяльності, зацікавив підприємців 
вкладати  кошти  в  освіту  КНР.  Проект  «985»  забезпечив 
створення в КНР університетів світового рівня. В рамках 
його проведення було відібрано 10 елітних ВНЗ. Кожний 
з них одержав на розвиток додаткові гранти (до 1,25 млрд 
дол. на рік). Заслуговує на увагу структура управління ви-
щою  освітою КНР,  в  якій  запроваджена  дворівнева  сис-
тема  відповідальності:  центральний  уряд  відповідає  за 
розроблення  концепцій  і  загальне  планування,  курирує 
виші  національного  значення;  на  провінційному  рівні 
формують плани розвитку освіти, забезпечують безпосе-
реднє фінансування ВНЗ, зміни, спрямовані на поліпшен-
ня  управління  й  фінансування  (заплановано  збільшити 
державні  витрати на  освіту  до  4% ВВП країни;  згідно  з 
проетками «211», «985», наданно право ВНЗ пошуку поза-
бюджетних джерел фінансування). В КНР спостерігається 
посилення зв’язків ВНЗ з науковими центрами та вироб-
ництвом,  урахування  запитів  конкретних  роботодавців, 
практикується  професійне  стажування,  виявлення  і  під-
тримка талановитих дітей та молоді, підвищення соціаль-
ного статусу вчителів. Проте можна відмітити й негативні 
явища в системі освіти КНР, це – надмірна ідеологізова-
ність освітнього процесу,  географічний дисбаланс в роз-
ташуванні  навчальних  закладів,  низький  рівень  доступу 
до вищої освіти сільської молоді.

Нині у світі загострюється проблема безробіття. Нау-
ковий прогрес висуває нові вимоги до вищої освіти. Тому 
постає питання про узгодженість потреб ринку праці з пе-
реліком спеціальностей та кількістю підготовки здобува-
чів вищої освіти. Розглянемо повчальний досвід Мексики 
з періорієнтації переліку спеціальностей на майбутні по-
треби ринку праці. Орієнтуючись на формування  інфор-
маційного «знаннєвого» суспільства, поширення надвисо-
ких технологій, виші Мексики почали готувати фахівців з 
нанотехнологій, екологічного інжинірингу [13]. Внаслідок 
цього підвищився рівень освітньої еміграції та безробіття 
серед молоді,  значна кількість мексиканців  з дипломами 
нанотехнолога  змушені  працювати  не  за  фахом.  Досвід 
Мексики показав, що при здійсненні адміністративно-пра-
вового забезпечення освіти і науки необхідно враховувати 
суспільно-політичні, економічні умови розвитку суспіль-
ства,  реальну  динаміку  наукового  прогресу,  науково  об-
грунтовані потреби ринку праці в майбутньому, найбільш 
імовірні зміни світової вищої освіти. 

Досвід Канади, на наш погляд, буде дуже цінним для 
розв’язання проблем інтернаціоналізації, децентралізації, 
фінансування  вітчизняної  системи  освіти.  Розвиток  сис-
теми освіти в Канаді нерозривно пов’язаний з процесом 
державотворення. Канада має федеративний державно-те-
риторіальний устрій. Кожна провінція, яка приєднувалася 
до федерації, мала свою систему освіти. Тому децентра-
лізація  в  управлінні  освітою  є  особливістю  канадської 
конституційної  системи.  Неоднорідність  населення  за 
релігійними,  культурними  та  національнимим  ознаками 
сприяло виникненню паралельної шкільної системи. Дер-
жавою фінансуються як світські, так і релігійні навчальні 
заклади. Єдиною відмінністю є те, що в релігійних школах 
у програму введені релігійні предмети, здійснюється від-
повідне виховання. Навчальний рік триває 180–200 днів, 
залежно від провінції починається з кінця серпня або по-
чатку вересня й закінчується наприкінці червня. В Канаді 
дві  мови мають  офіційний  статус:  англійська,  якою  роз-
мовляє приблизно 71% населення, і французька, яка ши-
роко розповсюджена лише в Квебеку. Відповідно до Кон-
ституції 1982 р., мешканцям Канади гарантовано право на 

здобуття  шкільної  освіти  мовою  меншостей.  Федераль-
ний  уряд  фінансує  організацію  навчання  національних 
меншостей  їхніми мовами та вивчення другої державної 
мови. Широке поширення в Канаді одержали школи так 
званого занурення в мову, де в початковій школі 100%, а в 
середній від 50 до 25% предметів вивчають французькою 
мовою. Багатонаціональне канадське суспільство сприяло 
конституційному  закріпленню  ідеї  рівності  та  поваги  до 
національно-культурного  самовираження  громадян.  Ця 
ідея  пронизує  освітні  програми  канадських  провінцій,  а 
навчальний процес орієнтований на виховання національ-
ної, релігійної та расової толерантності. Проте в державі 
час  від  часу  загострюється  проблема  навчання  корінних 
народів  (індіанців, метисів),  їх  самоврядування, питання 
виходу Квебеку з федерації. Одним  із шляхів вирішення 
зазначених проблем стало створення навчальних закладів 
нового  типу.  Такими школами  керують  корінні  громади, 
програми  навчання  спрямовані  на  поглиблене  вивчення 
корінних культур і мов, здійснюється підготовка вчтителів 
з представників корінних національностей. Федеральний 
уряд надає широку фінансову підтримку даному проекту. 

Система освіти в Канаді складається з трьох рівнів: по-
чаткового,  середнього й  вищого. Вища школа поєднує 206 
громадських  коледжів  і  76  університетів.  За  кількістю  на-
селення з вищою освітою країна поступається лише США. 
Поступово  Канада  перейшла  від  британської  ієрархічної 
системи вищої освіти до елітарної американської моделі. Так 
само, як в Австрії та США, частка гуманітарної сфери у ви-
щій освіті Канади набагато більша, ніж у Швеції, Німеччини 
або  Японії.  Однак,  за  даними щорічного  звіту  канадських 
університетів, вища школа рухається «повільно, але безпо-
милково в бік більш практичних програм» [14, с. 78]. Підго-
товка студентів здійснюється за трьома науковими ступеня-
ми – бакалавр, магістр, доктор. Для канадських університетів 
характерним є високий рівень автономії  та демократії. На-
приклад, виші самі визначають вимоги для вступу до ВНЗ.

Значну  увагу  в  Канаді  приділяється  фінансовому  за-
безпеченню  сфери  освіти.  Висока  субсидованість  вищої 
освіти  знизила  її  вартість  порівняно  з  університетами 
США чи Європи.  Відповідно  до федеральної  та  провін-
ційної програм, студенти одержують фінансову позику на 
оплату  за навчання  та особисті потреби. Висока репута-
ція канадських університетів залучає на навчання велику 
кількість іноземних студентів.

Управління  системою  освіти  має  свої  особливості.  
В  канадських  провінціях  керівництво школами  здійсню-
ють автономні ради освіти. Нині освітня політика спрямо-
вана на  їх  скорочення. Провінція Нью-Брансуїк першою 
перейшла  на  пряме  управління  навчальними  закладами 
через міністерство освіти.

Цікавим та позитивним є досвід Швеції, в якій завер-
шується успішний перехід від постіндустріального до ін-
формаційного суспільства. Такий прогрес став можливим 
завдяки успішним освітнім реформам. 

Значною мірою підготовка до взаємодії з найсучасні-
шою  технікою  обумовлюється  раннім  входженням  під-
ростаючого покоління у  глобалізований світ  техніки, що 
й  визначає  зміст  підготовки  вчителів  технології  та  про-
фесійного навчання у вищих школах Королівства Швеція 
[15,  с.  16].  Тобто  в  них  відбуваються  актуальні  процеси 
технологізації, робиться наголос на забезпеченні наукової 
діяльності  сучасною  технікою,  інноваціями.  Підтримує-
мо І.В. Жерноклєєва, котрий, виходячи з аналізу системи 
освіти Королівства Швеція, визначив наступні основні за-
ходи щодо удосконалення підготовки майбутніх учителів 
технології та професійного навчання в Україні: 1) форму-
вання освітньої парадигми підготовки майбутніх учителів 
технології та професійного навчання, яка б відповідала су-
часним світовим вимогам; 2) оновлення системи підготов-
ки студентів в педагогічних університетах; 3) посилення 
соціальної  спрямованості  у  підготовці  майбутнього  вчи-
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теля  технології;  4)  забезпечення  професійної  підготовки 
майбутніх учителів технології  та професійного навчання 
до формування творчих якостей в учнів і оцінки їх індиві-
дуальних якостей [16, с. 49].

Необхідно окремо  звернути увагу на особливості  ад-
міністративно-правового  забезпечення  освіти  та  науки  в 
США. Одним з чинників економічного зростання країни є 
патентна система, що визначає її конкурентоспроможність 
в світі  і пояснює все зростаючу значущість наукових до-
сліджень та інтелектуальної власності для технологічного 
розвитку США  завдяки  інноваційному менеджменту. До 
1990-х років лише невелика частина результатів наукових 
досліджень і розробок університету потрапляла в промис-
ловість. Дослідження і контакти вчених носили замкнутий 
характер, перетворюючи наукові досягнення на «чисту на-
уку», а розвинені зв’язки з промисловістю практично були 
відсутні. В  таких  умовах  передача  промисловим фірмам 
технологій, розроблених університетами, могла мати тіль-
ки  випадковий  характер.  Тим  не  менш,  таке  положення 
істотно  змінилося,  коли  конкурентоспроможність  про-
мислових  фірм  в  умовах  жорсткої  міжнародної  конку-
ренції все більшою мірою стала визначатися наукоємною 
продукцією, яку випускали ці фірми. Саме тому вони, не 
обмежуючись  власними  дослідженнями  або  не  маючи 
можливості  проводити  їх  самостійно,  у  все  зростаючих 
масштабах  стали  звертатися  до  комерціалізації  універ-
ситетських  розробок.  Більшість  університетів,  що  мали 
крупні  науково-дослідні  програми,  прийняли  спеціальні 
документи про патентну політику (так звана Patent Policy), 
створили чи значно розширили спеціальні відділи, що за-
безпечують діяльність у сфері інтелектуальної власності, 
які  істотно активізували патентування і ліцензування ви-
находів, права на котрі відтепер належали університетам 
[17,  с.  36]. Під  комерціалізацією  наукових  досліджень  у 
США  зазвичай  розуміють  не  виконання  університетом 
(або  будь-якою  іншою  науковою  організацією)  наукових 
розробок за замовленнями Федеральних агентств або біз-
нес-компаній, а наступні можливі варіанти: 1) створення 
на базі наукових відкриттів і при наявності правової, фі-

нансової та організаційної підтримки університетів спін-
офф компаній і подальше отримання часткового прибутку 
від їх діяльності (дохід від акцій компанії), або отримання 
доходу від продажу компанії; 2) робота з патентування та 
патентної підтримки перспективних наукових відкриттів і 
подальше отримання прибутку від продажу ліцензій на ці 
патенти;  3)  організація для дослідників навчальних про-
грам  і  семінарів  з  правової  та  комерційної  діяльності,  а 
особливо їх тренінг для правильного спілкування з потен-
ційними венчурними інвесторами [18, с. 4]. 

Важливо буде визначити, що в Україні слід приділити 
увагу  тому,  щоб  комерціоналізувати  наукові  та  науково-
технічні дослідження, створити належну патентну систе-
му, яка б перетворила «чисту науку» на економічно корис-
ні, практичні результати.

Висновки. Запорукою успішного реформування і про-
гресивного  розвитку  освітньо-наукових  комплексів  Ав-
стрії, Канади, Китайської Народної Республіки, Німеччи-
ни, Сполучених Штатів Америки, Швеції стала розробка 
такого  адміністративно-правового  забезпечення  сфери 
освіти та науки, яке грунтувалося на принципах поєднання 
сучасних педагогічних інновацій з найкращими здобутка-
ми педагогічної спадщини, інтернаціоналізації навчання і 
збереження самобутності національних меншин, активіза-
ції міжнародних зв’язків ВНЗ і створення належних умов 
для талановитої молоді та учених на батьківщині, надання 
високої суспільної значущості й поваги педагогам та уче-
ним, забезпечення високої якості освіти на всіх її рівнях, 
доступності широких верств населення до вищої освіти, 
демократизація методів управління в системі освіти, висо-
кої автономізації навчальних закладів, перехід від зовніш-
ньої системи контролю до самокерованої системи освіти, 
посилення зв’язків наукових центрів з виробництвом, ура-
хування запитів конкретних работодавців, перехід на ба-
гатоджерельне фінансування. Зазначені принципи можуть 
слугувати орієнтирами для вдосконалення адміністратив-
но-правового забезпечення освіти та науки в Україні, яке 
слід  здійснювати  з  урахуванням  політичної,  культурної, 
економічної сфер суспільства.
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ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ПУБЛІЧНиЙ ІНТЕРЕС»  
В АДМІНІСТРАТиВНО-СУДОЧиНСьКОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

CONTENT Of ThE CATEgOry «PuBLIC INTErEST»  
IN ThE AdMINISTrATIVE COurT PrOCEEdINgS

Тернущак М.М., 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін

та міжнародного кримінального права
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Статтю присвячено дослідженню правовідносин адміністративного судочинства на предмет аналізу категорії «публічний інтерес». 
Проаналізовано зміст публічного інтересу в адміністративно-деліктному та сервісному (з надання адміністративних послуг) проваджен-
нях. Встановлено, що публічний інтерес в адміністративно-судочинському (судовому) провадженні виражається, з одного боку, правом 
на судовий захист від протиправних вчинків публічної адміністрації, з іншого – в застосуванні адміністративними органами заходів пу-
блічного примусу.

Ключові слова: публічний інтерес, провадження, правовідносини адміністративного судочинства, адміністративно-деліктні право-
відносини, сервісні правовідносини, публічна адміністрація.

Статья посвящена исследованию правоотношений административного судопроизводства на предмет анализа категории «публич-
ный интерес». Проанализировано содержание публичного интереса в административно-деликтном и сервисном (по предоставлению 
административных услуг) производствах. Установлено, что публичный интерес в административно– судебном производстве выража-
ется, с одной стороны, правом на судебную защиту от противоправных поступков публичной администрации, с другой –применением 
административными органами мероприятий публичного принуждения.

Ключевые слова: публичный интерес, производство, правоотношения административного судопроизводства, административно-
деликтные правоотношения, сервисные правоотношения, публичная администрация.

The article investigates relationships administrative justice in terms of the analysis of the category of «public interest». Analyzed the content 
of public interest in administrative-tort and service (administrative services) proceedings. Established that the public interest in administrative-
court proceedings expressed, on the one hand, the right to judicial protection against unlawful acts of public administration, other administrative 
authorities use coercive measures public.

Key words: public interest, proceedings, legal administrative-court relationship, administrative-tort relationship, service relationship, public 
administration.

Актуальність теми. Останнім часом, особливо у по-
переднє п’ятиріччя, все більшої уваги вітчизняні фахівці 
юридичної  адміністративної  справи  почали  приділяти 
європейським  напрямам  дослідження  науки  адміністра-
тивного права. У наукових розробках таких знаних адміні-
стративістів, як Колпаков В.К., Коломоєць Т.О., Кузьменко 
О.В. [1; 2], на разі превалюють європейські течії розвитку 
адміністративного  права,  а  саме  концепція  «публічного 
адміністрування», що прийшла на  зміну  концепції  «дер-
жавного управління» типовій в Україні в 90-х та першій 
половині 2000-х років. 

Ключовою  складовою  концепції  «публічного  адміні-
стрування (діяльності органів публічної адміністрація по 
задоволенню публічних  інтересів  (адміністративних сус-
пільних потреб) фізичних та юридичних осіб)», навіть мо-
жемо зазначити, метою публічного адміністрування є ка-
тегорія «публічного інтересу». Адже публічному інтересу 
як  складової  публічного  адміністрування  відведено  роль 
кінцевого результату, самоцілі діяльності органів публіч-
ної адміністрації. 

Виходячи з того, що всю сукупність адміністративних 
правовідносин умовно слід розподіляти на суспільні від-
носини  конфліктного  та  неконфліктного  (сервісного)  ха-
рактеру,  що,  по  суті,  відповідає  сучасному  тлумаченню 
предмету  адміністративного  права,  публічний  інтерес  у 
кожній із них виражається по-різному. 

Якщо публічний інтерес у адміністративно-деліктних 
правовідносинах  виражається  реалізацією  правоохорон-
ної функції публічної адміністрації, а саме застосуванням 
механізмів адміністративного попередження, припинення 
та  стягнення  (заходів  публічного  примусу)  у  частині  за-
безпечення  безпеки  суспільного  правопорядку,  охорони 
конституційних прав  (на життя  та власність), належного 

функціонування органів державної та муніципальної вла-
ди,  то  у  правовідносинах  протилежного  типу,  з  надання 
адміністративних  послуг  (сервісних),  публічний  інтерес 
перш  за  все  полягатиме  у  задоволенні  звернення  щодо 
отримання  певного  індивідуально-конкретного  докумен-
ту, посвідчувального, дозвільного, ліцензійного, реєстра-
ційного чи іншого типу. 

Власне, предметом відповідного наукового досліджен-
ня є розкриття змісту публічного інтересу в адміністратив-
но-судочинських правовідносинах. Дані правовідносини є 
доволі специфічними відносно адміністративно-деліктних 
та сервісних правовідносин, оскільки чітко не встановле-
но місце адміністративно-судочинських правовідносин у 
системі наук адміністративного спрямування. 

Виклад основного матеріалу. Загальноприйнято вва-
жати,  що  адміністративно-судові  відносини  виступають 
предметом  вивчення  окремої  науки  «Адміністративний 
процес  (адміністративне  судочинство)». Однак,  врахову-
ючи,  як  і  положення  освітньо-навчальної  міністерської 
програми,  що  включає  необхідність  вивчення  інституту 
«адміністративної юстиції», так і концепцію «публічного 
адміністрування»,  аналіз  предмету  якої  обумовлює  до-
цільність  дослідження  відносин  адміністративного  судо-
чинства, відповідні правовідносини вивчаються при опра-
цьовані курсу адміністративного права, а також входять як 
базові  складові  предмету  відповідної  дисципліни  поряд 
із відносинами публічного управління, адміністративних 
послуг  та  адміністративної  відповідальності.  Одразу  ж 
постає дилема, в розрізі якої науки адміністративного пра-
ва чи адміністративного процесу доцільніше вивчати пра-
вовідносини адміністративної юстиції (адміністративного 
судочинства). На нашу думку, обидва підходи є вірними, 
себто  правовідносини  адміністративного  судочинства  
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(адміністративної юстиції) є предметами наук адміністра-
тивного права і процесу. 

Однак предметом нашого наукового аналізу виступає 
категорія  «публічний  інтерес»,  що  є  теоретичною  еле-
ментною складовою публічного адміністрування, тому бе-
ремо за основу положення, згідно якого дані правовідно-
сини розглядатимемо як складову частину предмету науки 
адміністративного права. 

Загалом, на наше переконання, категорію «публічний 
інтерес» в адміністративній юстиції, необхідно розглядати 
через призму декількох критеріїв. 

Перший  критерій  пов’язаний  із  регламентованими  в 
КАСУ  завданнями  адміністративного  судочинства.  Мова 
йде про захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб та 
юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від по-
рушень з боку органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, під час 
здійснення управлінських функцій [3]. Логічно вважати, що 
в даному випадку публічний інтерес фізичних та представ-
ників юридичних осіб (суб’єктів без владних повноважень) 
складатиме нормативно та конституційно встановлене пра-
во на судовий захист власних прав, свобод та інтересів від 
порушень та обмежень з боку публічної адміністрації у різ-
них сферах публічного адміністрування. Саме право на су-
довий захист в публічно-правових спорах, а не кінцевий по-
зитивний результат (задоволення адміністративного позову 
відносно  публічної  адміністрації),  оскільки  процесуальна 
специфіка  будь-якого  судово-конфліктного  провадження 
встановлює рівні умови участі та заходи захисту сторін су-
дочинства. Слід враховувати, що суб’єкти оскарження в ад-
міністративних спорах (фізичні та юридичні особи) можуть 
як і об’єктивно опротестовувати поведінку публічної адмі-
ністрації, так і суб’єктивно зловживати наданим правом на 
захист власних інтересів в адміністративному судочинстві. 
Тому,  відштовхуючись  від  завдань  адміністративного  су-
дочинства,  задоволення публічного  інтересу в адміністра-
тивно-судівничому  провадженні  ототожнюватиметься  ви-
ключно нормативним правом на судовий адміністративний 
процес (розгляд публічного спору) у частині захисту влас-
них публічних прав, свобод та  інтересів від протиправної 
поведінки публічної адміністрації. 

Другий критерій обумовлений предметом оскарження 
в публічно-правових спорах. Згідно з нормами ч. 2 ст. 17 
та ч. 4 ст. 50 КАСУ, предметами оскарження являтимуться: 

• рішення (індивідуально-конкретні акти чи норматив-
но-правові акти) дій чи бездіяльності державної та муні-
ципальної публічної адміністрації; 

•  процесуальні  дії,  пов’язанні  з  прийняттям,  прохо-
дженням та звільненням громадян з публічної служби; 

• реалізація компетенції публічної адміністрації у сфе-
рі управління та делегованих повноважень; 

• процесуальні дії щодо укладання, виконання, припи-
нення, скасування чи визнання нечинними адміністратив-
ного договору; 

•  правовідносини,  пов’язані  з  виборчим  процесом 
чи  процесом  референдуму  (уточнення  списку  виборців, 
оскарження рішень ДВК, ОВК,ТВК та ЦВК та ін.); 

• рішення, дії чи бездіяльність розпорядника публічної 
інформації у частині доступу до публічної інформації; 

•  тимчасова  заборона  (зупинення)  окремих видів  або 
всієї діяльності об’єднання громадян; 

• примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання грома-
дян; 

• примусове видворення іноземця чи особи без грома-
дянства з України; 

• обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання 
(збори, мітинги, походи, демонстрації) [3].

Тому публічний інтерес в адміністративному судочин-
стві  відносно  предмету  оскарження  буде  двостороннім, 
а  саме  виражатиметься  в  залежності  від  суб’єкта  оскар-
ження (сторони позивача). У разі, якщо позивачем у спорі 
будуть фізична та юридична особи (не наділені владними 
повноваженнями), зміст публічного інтересу полягатиме у 
тому ж таки визначеному державою праві на судовий за-
хист від посягань публічної адміністрації. Щодо справ, де 
позивачем буде суб’єкт з владними повноваженнями (пу-
блічна  адміністрація), публічний  інтерес  складатиме:  за-
хист основоположних конституційних прав, забезпечення 
громадського  правопорядку  та  державної  безпеки,  запо-
бігання  сепаратизму,  терористичній  діяльності  та  інших 
небезпечних суспільних проявів. 

Так,  наприклад,  адміністративні  справи,  пов’язані  із 
державною безпекою, де предмет позову  стосуватиметь-
ся тимчасової чи повної заборони діяльності об’єднання 
громадян чи то навіть примусового розпуску об’єднання 
громадян, публічний інтерес відіграватиме ключове місце. 
Адже суспільство зацікавлене у належному застосуванні 
публічною адміністрацією (органами з правоохоронними 
функціями)  заходів  публічного  примусу  з  метою  запо-
бігання  сепаратизму  та  терористичній  діяльності,  що,  в 
свою чергу,  сприятиме  захисту конституційних прав,  за-
безпечення  суверенітету  держави  та  законності  в  управ-
лінні. 

Дещо подібна ситуація із адміністративними справами 
щодо примусового видворення іноземця чи особи без гро-
мадянства з України, але в даному випадку акцент робить-
ся саме на забезпеченні громадського порядку. 

Так  само  дотримання  громадського  порядку  спри-
ятиме  задоволенню  публічного  інтересу  більшості  сус-
пільства у разі  законної  та обґрунтованої реалізації пу-
блічною адміністрацією права на судове адміністративне 
оскарження, предмет якого – обмеження щодо реалізації 
права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демон-
страції). 

Висновки. Отож, зміст публічного інтересу в адміні-
стративно-судочинському провадженні виражатиметься, з 
однієї сторони, правом на судове оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності в залежності від предмету скарги, тобто 
правом на судовий захист від протиправних зазіхань пу-
блічної  адміністрації.  З  іншої  сторони,  публічний  інтер-
ес полягатиме у недопущенні публічною адміністрацією 
(вчасній превенції) різного роду протиправних та суспіль-
но небезпечних проявів, себто належного та вчасного за-
стосування заходів публічного примусу. 
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У статті визначено загально-філософські підходи до змісту інформаційної безпеки держави. Обґрунтовано теоретичні засади тлу-
мачення інформаційної безпеки держави у працях відомих філософів. Запропоновано авторське визначення категорії «забезпечення 
інформаційної безпеки держави».

Ключові слова: інформаційна безпека, забезпечення інформаційної безпеки.

В статье определены общефилософские подходы к содержанию информационной безопасности государства. Обоснованы тео-
ретические основы толкования информационной безопасности государства в трудах известных философов. Предложено авторское 
определение категории «обеспечение информационной безопасности государства».

Ключевые слова: информационная безопасность, обеспечение информационной безопасности.

The general philosophical approaches to the content of information security. Theoretical principles of interpretation of information security in 
the writings of famous philosophers. The author definition of the «information security of the state».

Key words: information security, information security.

Актуальність теми. За останні роки парадигма інфор-
маційної безпеки нашої держави суттєво змінилася. В пер-
шу чергу змінено саму природу, а відповідно, й стратегіч-
ний вимір концепції забезпечення інформаційної безпеки 
держави. При  цьому  інформаційна  безпека  постає  не  як 
щось віртуальне, як об’єкт наукового пізнання, а абсолют-
но реальна площина,  в рамках якої  точаться  запеклі бої, 
очевидними є загрози і явними є їх наслідки. Абсолютно 
можемо  стверджувати, що  в Україні  створюється  власна 
модель  інформаційної  безпеки,  яка  ґрунтується  виключ-
но на власному досвіді її забезпечення. Ця модель почала 
будуватися  в надзвичайно  складний час державотворчих 
процесів,  в  час практично неоголошеної  війни  з Росією. 
Отже, серед зовнішніх чинників, що спонукають до роз-
робки  та  впровадження  власної  концепції  забезпечення 
інформаційної  безпеки,  найбільш  суттєвим  уявляється 
процес нав’язуванням країнам і народам інших цінностей 
і підривом їх традиційних цінностей за допомогою інфор-
мації.

На сучасному етапі боротьби держав за сфери впливу 
акцент із явного застосування сили усе помітніше зміщу-
ється на використання більш гнучких засобів, основним з 
яких є контроль і керування інформаційними ресурсами. 
Для досягнення цих цілей в умовах зростаючої насиченос-
ті інформаційними і керуючими засобами, у тому числі й 
іноземного виробництва, може бути використане високое-
фективне і таємне проникнення в програмне забезпечення 
державних інформаційних програм. Українські правоохо-
ронці неодноразово нагадують про те, що злочинці нама-
гаються  зламати  інформаційні мережі  і  поштові  сервери 
державних установ. Під  виглядом офіційних листів над-
силаються електронні повідомлення з вкладеним у нього 
шкідливим програмним забезпеченням, яке рекомендуєть-
ся встановити. Зокрема, СБ України звертає увагу керів-
ників державних органів влади та установ, а також спів-
робітників  IT-департаментів  на  необхідність  посилення 
заходів  з  недопущення  несанкціонованого  встановлення 
програмного забезпечення чи його оновлення з метою не-
допущення хакерського проникнення на державні інфор-
маційні ресурси [1].

Крім  того,  висока  результативність  використання  ін-
формаційно-телекомунікаційних систем і технологій, ши-
рокий  спектр  їх  застосування  і  прихований  характер  дії 
виявилися причинами, з яких багато країн ведуть розроб-

ки в галузі теорії й практики їх застосування як інформа-
ційної зброї і, як наслідок, розробки теорії ведення інфор-
маційних війн.

Стрімкий розвиток  технологій  роботи  з  інформацією 
в  розвинених  країнах  обумовлює  формування  стратегій 
«інформаційної війни»,  головною метою якої є  інформа-
ція, оволодіння нею чи  зміна у  своїх  інтересах. Очевид-
ним стає той факт, що інформаційні технології відіграють 
надзвичайно важливу роль не тільки в забезпеченні націо-
нальної безпеки, але й у розвитку особистості, суспільства 
і держави в сучасних умовах.

В  основу  написання  даної  статті  покладено  наукові 
ідеї відомих філософів Сенеки, Платона, Плутарха, Сунь-
цзи, А. Баргесона, Б. Рассела, Р. Оуена, також використані 
наукові дорібки наших сучасників С. Романюка, О. Дзю-
баня,  А.  Левіна.  Поза  увагою  науковців  залишається  на 
сьогодні ряд концептуальних засад філософського осмис-
лення інформаційної безпеки як методологічного каркасу 
філософської концепції інформаційної безпеки, що й фор-
мує мету даної статті.

Виклад основного матеріалу.  Сучасні  наукові  під-
ходи до концепції інформаційної безпеки ґрунтуються на 
багатій філософській базі, розвиток якої починається ще з 
древніх часів. Мислителі різних епох завжди шукали при-
чини й джерела небезпек, намагалися домогтися стійкого 
миру,  безпеки й процвітання,  в  ході  чого й  змінювалися 
погляди на  інформацію. Проблема  забезпечення безпеки 
особи,  суспільства  й  держави  та  отримання  достовірної 
інформації  про  це  хвилювала  мислителів,  починаючи  із 
стародавніх епох. Щоправда, вказана проблема розгляда-
лась переважно в контексті війни й миру [2, с. 40]. У той 
же час є сенс підкреслити, що для філософської культури 
Стародавнього  світу  був  характерний  синкретизм,  тобто 
для філософської думки тих часів не  існувало розподілу 
між сферами духовної діяльності людини.

Історія інформаційної безпеки (хоча її раніше так і не 
називали) сягає коріннями у глибоку давнину. Наприклад, 
ще  цар  Давид  у  своїй  молитві  промовляв:  «Ти погубиш 
тих, що говорять брехню; кровожерного і підступного 
гребує Господь» [3, с. 370]. Брехня в даному випадку є де-
зінформацією чи недостовірною інформацією. До суб’єкта 
розповсюдження  такої  інформації  Давид  застосовує  до-
сить  грубі  характеристики,  що,  ймовірно,  означає  тяж-
кість таких діянь. Давньогрецький письменник, історик і 
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філософ-мораліст Плутарх  згадує  звичай,  коли  кожного, 
хто входив до сессітії, старший, показуючи на двері, по-
переджав:  «Жодне  слово  з  них  не  виходить»  [4,  с.  181].  
В даному випадку підтверджувалася визначна роль вміння 
зберігати секрети в таємниці, а також ми бачимо, що вже 
в той час були прототипи сучасних секретоносіїв. Інший 
давньоримський філософ, поет та державний діяч Сенека 
у своїй праці «Едип-цар» застерігає від використання не-
достовірної інформації, говорячи устами свого героя, що 
виявлення довіри віроломному – надання йому можливос-
ті шкодити [5, с. 142]. А фразою «безпека є попереджен-
ням шкоди» Платон фактично говорить про інформаційну 
розвідку [6, с. 415].

Ведучи мову про  інформаційну безпеку держави, не-
можливо  обійти  увагою  духовного  натхненника  інфор-
маційних  війн  китайського  військового  стратега  філосо-
фа Сунь-цзи  (313–239 pp.  до н.  е.),  який написав першу 
фундаментальну  працю  під  назвою  «Мистецтво  війни», 
де, зокрема, говориться: «Якщо прогресивний володар або 
мудрий генерал отримує перемогу над супротивниками 
кожного разу, коли вони переходять до дії, то це досяга-
ється завдяки попередній інформації. Так звана попередня 
інформація не може бути отриманою ні від духів, ані від 
божеств, ні за аналогією з попередніми подіями, ані шля-
хом розрахунків. Її необхідно отримати від людини, котра 
знайома із ситуацією супротивника» [7, с. 93].

Якісно новий етап формування елементів науково-фі-
лософських концепцій безпеки пов’язаний з епохою Від-
родження.  У  центрі  уваги  передових  мислителів  цього 
періоду  стояла  людина,  її  духовне  життя  (інформаційна 
сфера)  її  звільнення  з-під  гніту Церкви й  соціальної  не-
справедливості.  Проблема  осмислення  умов  безпечного 
гармонійного розвитку особистості привела гуманістів до 
постановки питання про усунення з життя людей найбіль-
шого зла – війни. Народженню ідеї вічного миру, безпере-
чно, сприяло перетворення війни у все більшу загрозу для 
народів Європи. Удосконалення зброї, створення масових 
армій і воєнних коаліцій, багаторічні війни, що продовжу-
вали роздирати європейські країни в ще ширших масшта-
бах, аніж раніше, змусили мислителів епохи Відродження 
задуматися над проблемою безпечних стосунків між дер-
жавами і шукати шляхи їх нормалізації, зокрема, шляхом 
обміну інформацією стосовно проблем безпеки.

На  початку  XVII  ст.  робляться  спроби  юридичного 
впорядкування міждержавних відносин. Одним  із  засно-
вників  теорії  природного  права  й  науки  міжнародного 
права  був  голландський  мислитель  Гроцій  Гуго  де  Гро-
от. Його трактат «Про право війни і миру» присвячено в 
першу чергу проблемам міжнародного права. У ньому ви-
словлюються основні положення міжнародного права: до-
говори між державами повинні замінити владу Папи Рим-
ського – ці договори дотримуватимуться через природний 
закон; повинні бути  заборонені несправедливі  війни, що 
порушують  будь-чиє  право;  воюючі  сторони  зобов’язані 
утримуватися від винищування ворожої власності  і жор-
стокості щодо цивільного населення. Г. Гроцій пропону-
вав  також  заснувати  орган  для  розв’язування  суперечок 
між державами, який би мав ефективні (у тому числі  ін-
формаційні) засоби примусу [8, с. 145–147]. Заслуга осно-
воположника науки міжнародного права полягала і в тому, 
що він, розуміючи складність усунення збройного насиль-
ства, розвивав  ідеї його гуманізації, обміну  інформацією 
та регулювання відносин між державами на користь миру 
й безпеки.

У XVII ст., коли завершувалося становлення більшості 
національних держав Європи, окреслився етап обґрунту-
вання ідеї «вічного миру». На відміну від «християнського 
миру», що містить у собі релігійну нетерпимість і аполо-
гетику, а то й заклик до боротьби з невірними, більшість 
проектів «вічного миру» відображали успіхи емпіричної 
філософії  й  раціоналістичний  підхід.  У  таких  проектах 

часто фігурував «державний інтерес» у створенні міцного 
миру й забезпеченні стійкої безпеки як реальної переду-
мови процвітання молодих держав. Ідеться про «Політич-
ний заповіт» А.-Ж. Рішельє, «Досліди» Ф. Бекона та ін.

Наукове ж обґрунтування проблеми національної без-
пеки взагалі й інформаційних її аспектів зокрема в сучас-
ному розумінні й певні напрямки  її вирішення містяться 
у  творчості Томаса Гоббса та  Іммануїла Канта. Як спра-
ведливо зазначає український дослідник проблем безпеки  
О. Дзьобань, точки зору Т. Гоббса й І. Канта на сутність 
досліджуваної  проблеми  є  найбільш характерними в  да-
ному контексті [9, с. 41]. Розуміючи під природним станом 
стан беззаконня й наявності у кожного права на все, Кант 
та Гоббс приходять до необхідності встановлення грома-
дянського устрою, у якому забезпечувалася б безпека ін-
дивіда. Незважаючи на принципові розбіжності у погля-
дах обох філософів на процесуальні  аспекти досягнення 
безпечного  стану,  дані  теорії  збігаються у  тому, що спо-
конвічно притаманна індивідам повна свобода ними (тео-
ріями) обмежується заради безпеки в усіх аспектах її ро-
зуміння, але безпека дає можливість цю волю здійснити.

Фундаментальні  ідеї  гоббсівського  й  кантівського 
вчення  про  основні  підходи  до  забезпечення  безпечного 
стану  існування  особи,  суспільства  й  держави,  до  спо-
собів  забезпечення миру й безпеки набувають особливої 
актуальності в сучасних умовах інтенсивного розвитку за-
гальноєвропейського й світового процесу в напрямку ви-
знання й поступового ствердження ідей панування права, 
принципів  свободи,  рівності.  Судження  цих  мислителів 
стосовно кола проблем безпеки продовжують відігравати 
величезну роль в усвідомленні того, де ми знаходимося і 
куди маємо рухатися у пошуку вірного шляху до майбут-
нього  безпечного  існування. В  сучасних  умовах  пошуку 
оптимальних  варіантів  стосовно  вирішення  проблеми 
забезпечення безпеки  індивідів,  суспільств, держав та  їх 
союзів органічне поєднання раціональних зерен обох на-
ведених  теорій,  безумовно,  сприятиме  відшуканню  того 
оптимального стану й способу забезпечення інформацій-
ної безпеки, який буде прийнятним для різних суспільних 
утворень у багатополюсному сучасному світі.

Ідеї безпеки у ранньому Просвітництві знайшли своє 
відображення у філософській і політичній творчості Джо-
на Локка.

Розробку  філософських  проблем  безпеки  через  релі-
гійно-етичне  розуміння  проблеми  миру  здійснювали  в 
епоху  Просвітництва  Ф.  Вольтер,  Д.  Дідро,  гоббсівську 
точку зору підтримував Ж.-Ж. Руссо; в період німецької 
класики – Й. Фіхте та Й. Гердер, які під різними кутами 
зору розглядали ідею забезпечення безпеки через обґрун-
тування державного суверенітету. 

Багато цікавих ідей щодо вирішення проблем безпеки 
виказали  соціалісти-утопісти  Клод  Анрі  де  Ревруа  Сен-
Сімон, Шарль Фур’є і Роберт Оуен.

Так,  Анрі  де  Сен-Сімон  –  французький  мислитель, 
соціолог, один із засновників утопічного соціалізму – ви-
сунув  своєрідну  ідею  колективної  безпеки  народів.  Він 
вважав,  що  його  філософська  система,  яку  він  називає 
«новим християнством», «оновленою релігією», є інфор-
маційним підґрунтям, покликаним «створити для всіх на-
родів стан вічного миру й безпеки, об’єднуючи  їх проти 
тієї нації, яка побажала б досягти свого власного блага за 
рахунок загального блага всього людства. Таке досягнення 
здійснюється шляхом об’єднання  їх  (народів) проти вся-
кого уряду, який пройнятий антихристиянським духом до 
такої міри, щоб загальнонаціональні інтереси принести в 
жертву приватним інтересам правителів» [10, с. 411]. Оче-
видно, що така  ідея як на той час,  так  і на сьогодення є 
досить необґрунтованою і для наукового аналізу серйозно 
сприйматися не може.

Валлійський філософ, педагог та соціаліст-утопіст Ро-
берт Оуен вважав, що початок якісно нового безпечного 
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стану –  вселюдської  гармонії  – може покласти лише на-
лежним чином організоване виховання людей на підставі 
доцільного  застосування  інформаційних  аспектів  вихов-
ного  процесу.  Він  підкреслював,  що  тільки  звільнення 
народів  від  приватновласницької  кабали  і  об’єднання  їх 
в  один  союз  покладе  край  насильству  й  уможливить  за-
безпечення безпеки [11, с. 375]. Окремі елементи теорії Р. 
Оуена (які стосуються союзницьких лозунгів) спостеріга-
ються сьогодні в умовах глобалізаційних тенденцій, однак 
поєднати в єдиний науковий підхід оуенівське розуміння 
принципів  виховання  і  принципів  об’єднання  людей  до-
сить проблематично, що свідчить про обмеженість у мож-
ливості застосування даної точки зору для сучасного розу-
міння проблем інформаційної безпеки.

Французький  філософ  Анрі  Бергсон,  поєднуючи  ін-
формаційну безпеку з розумінням закритого й відкритого 
суспільств, вказував, що насильство й війни є неминучим 
наслідком закритих суспільств і, отже, сумною необхідніс-
тю епохи. Єдину можливість подолання проявів насиль-
ства, несправедливості, роз’єднаності людей і досягнення 
безпечного  стану  існування  людства  він  вбачав  у  про-
паганді  «духу  простоти»,  сповіщеного  християнськими 
містиками, принципів аскетизму, у відмові від «штучних 
потреб»,  спричинених переважанням розвитку в останні 
століття «тіла» людства, а не його «душі» [12, с. 269].

Англійський філософ, логік і мораліст Бертран Рассел 
у своїх численних творах попереджував людство, що на-
ступив  вирішальний  момент  історії,  коли  воно  повинне 
зробити вибір: або загинути внаслідок воєнної небезпеки 
(оскільки сучасна зброя вражає обидві сторони),  або цю 
небезпеку перемогти. Розум повинен узяти верх над без-
глуздям, і особливе місце у даному процесі має належати 
формуванню  й  спрямуванню  необхідних  інформаційних 
потоків (впливів) [13, с. 77].

Мислителі різних епох засуджували насильство, при-
страсно  мріяли  про  вічний  мир  і  безпеку,  пропонували 
різні моделі здійснення своїх задумів. Одні з них звертали 
увагу  насамперед  на  інформаційно-етичну  сторону  про-
блеми (Августин Блаженний, І. Кант, Р. Оуен, А. Бергсон, 
А. Швейцер). Вони вважали, що агресія, війна є породжен-
ням  аморальності, що  безпечного  стану можливо  досяг-
нути  тільки  внаслідок морального  перевиховання  людей 
у дусі  взаєморозуміння,  терпимості  до різних віроспові-
дань,  усунення  націоналістичних  пережитків,  виховання 
людей  у  дусі  принципу  «всі  люди  брати».  Інші  вбачали 
основну перешкоду у досягненні безпечного суспільного 
стану в господарській розрусі, в порушенні нормального 
функціонування всієї економічної та інформаційної струк-
тури (Ціцерон), в колізії природного й громадянського ста-
нів особистості (Т. Гоббс, Дж. Локк). У зв’язку з цим вони 
намагалися схилити людство до миру й безпеки, малюючи 
картини загального процвітання в суспільстві без воєн, у 
якому пріоритет надаватиметься розвитку науки, техніки, 
мистецтва,  літератури,  інформації,  а  не  вдосконаленню 
засобів  знищення.  Вони  вважали,  що  міждержавну  без-
пеку може бути встановлено внаслідок розумної політики 
освіченого  правителя.  Треті  розробляли  правові  аспекти 
проблеми безпеки, досягти якої вони прагнули шляхом до-
говору між урядами,  створенням регіональних  або  всес-
вітніх федерацій держав (Г. Гроцій, Сен-Сімон, К. Ясперс, 
А. Тойнбі). Четверті вважали, що корінь небезпек має со-
ціальний характер, що усунути їх можна, лише змінивши 
структуру суспільства (Е. Роттердамський, С. Франк).

Сьогодні та на перспективу, очевидно, подальші адек-
ватні  реальній  соціальній  дійсності  наукові  розвідки  у 
сфері інформаційної безпеки без опори на класичну спад-
щину  будуть  досить  сумнівними.  Безумовно,  творчість 
найвидатніших представників світової філософської дум-
ки, незважаючи на  її  беззаперечну цінність  і перманент-
ну  актуальність,  далеко  не  вичерпує  усіх  аспектів  філо-
софського осмислення проблеми  інформаційної безпеки. 

Однак їх погляди є найбільш показовими як у своїй про-
тилежності, так і в єдності, що може стати тим перспек-
тивним аспектом осмислення сутності інформаційної без-
пеки,  навколо  якого  й  будуватиметься майбутня  система 
забезпечення інформаційної безпеки як на національному, 
так і на глобальному рівнях. Принаймні сучасні методоло-
гічні підходи до соціально-філософського аналізу феноме-
на інформаційної безпеки повинні увібрати в себе якомога 
більше  позитивних моментів  проаналізованої  історичної 
спадщини.  Історико-ретроспективний  аналіз  даної  про-
блеми є необхідним для вибору перспективної методології 
дослідження проблем інформаційної безпеки.

Не вдаючись до глибокого аналізу сучасних підходів до 
розуміння суті інформаційної безпеки держави, відмітимо, 
що з-поміж існуючих концептуальних підходів до тракту-
вання інформаційної безпеки, а саме статичного (безпека як 
стан  захищеності  інформаційного середовища/інформації, 
система  гарантій  тощо),  діяльнісного  (безпека  як  процес 
її  забезпечення,  здатність  держави  ефективно  захистити 
національні  інтереси  і  цінності)  та  комплексного  (безпе-
ка  як  стан  і  процес)  найбільш  прийнятним,  зважаючи  на 
практику  забезпечення  інформаційної  безпеки  держави  в 
наш час, є останній. З позицій цього підходу інформаційну 
безпеку держави доцільно розглядати як постійний процес 
діяльності компетентних органів, направлений на поперед-
ження, протидію загрозам інформаційній сфері, а також 
застосування активних заходів інформаційного впливу 
та сукупність умов такої діяльності, які реалізуються й 
здатні контролюватися тривалий час. В нашому підході за 
основу взятий принцип, відповідно до якого основною ме-
тою забезпечення інформаційної безпеки є створення без-
печного інформаційного середовища. А для цього захищати 
національні  інтереси  і цінності на базі виявлення загроз  і 
намірів супротивника замало. Наш підхід передбачає також 
і протидію та активні контрзаходи в процесі забезпечення 
інформаційної безпеки держави. 

Ми цілком погоджуємось з О. Левіним, який вважає, 
що  визначати  інформаційну  безпеку  через  захищеність 
не  зовсім  коректно.  Вчений  переконаний,  що,  слідуючи 
загальновідомій  тезі  «краща оборона  – це напад»,  треба 
діяти  активно,  знищувати  джерела  інформаційної  небез-
пеки. При цьому щодо змісту інформаційної безпеки, до-
цільно використовувати не поняття «інтереси», а набагато 
фундаментальніше поняття «цінності». На думку О. Леві-
на, в цінностях виявляються інтереси суб’єктів суспільних 
відносин, зіткнення яких породжують погрози [14, с. 34]. 

Висновки. Отже, аналіз різних підходів до визначення 
змісту поняття «інформаційна безпека» показав, що вона 
є  складною  категорією,  і  в  наший  роботі  не  може  бути 
розглянута  всебічно  тільки  з  позиції  одного  з  розгляну-
тих підходів. На думку авторів, різноманіття розглянутих 
концепцій  пов’язане  з  тим, що  інформаційна  безпека  як 
соціокультурне явище є  складною багаторівневою функ-
ціональною системою і є невід’ємною частиною системи 
забезпечення інформаційної безпеки в цілому. Основними 
структурними  елементами  системи  інформаційної  без-
пеки  є  особа,  суспільство  і  держава,  їх життєво  важливі 
інтереси, загрози в  інформаційній сфері. Різноманітність 
підходів,  які  доповнюють  один  одного,  дозволяє  погля-
нути на проблему інформаційної безпеки з позиції комп-
лексного підходу. Це надає можливості доповнити наявні 
знання про таке складне і багаторівневе явище, яким є ін-
формаційна безпека. Тому автори дотримуються поняття 
«інформаційна  безпека»  як  стану  захищеності  життєво 
важливих інтересів особи, суспільства і держави в інфор-
маційній сфері від внутрішніх і зовнішніх загроз, що за-
безпечує стійкий розвиток.

У той же час це і процес, оскільки інформаційна без-
пека найтіснішим чином пов’язана з культурним середо-
вищем і є невід’ємною частиною соціокультурного життя 
суспільства, в якому діють політична влада, суспільно-по-
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літичні сили і течії, беруть участь особи, соціальні групи, 
рухомі  економічними  і  соціально-політичними  потреба-
ми, інтересами і цілями. Дана обставина передбачає роз-
криття наявних зв’язків серед суб’єктів і об’єктів безпеки, 
їх  інтересів, а також тенденцій  і закономірностей  їх роз-
витку понять, за допомогою яких вирізняють загрози з су-
купності різних чинників і явищ навколишньої дійсності, 
що  вказує  на  існування  глибокого  взаємозв’язку між  ін-
формаційною безпекою й усіма сферами життєдіяльності 
суспільства.

З одного боку, цей взаємозв’язок викликаний необхід-
ністю координації  дій  суб’єктів  суспільства, що виникає 

саме  тоді,  коли  суперечності  та  конфлікти  усередині  со-
ціальної спільноти й у взаєминах його із зовнішнім серед-
овищем створюють загрози його існуванню і розвитку. У 
цьому випадку ціннісна система виступає головним регу-
лятором  суспільних  відносин  у  всіх  сферах  життєдіяль-
ності суспільства, визначаючи цілі та завдання в системі 
забезпечення  інформаційної  безпеки.  З  іншого  боку,  ін-
формаційна безпека виступає однією з базових цінностей 
сучасного суспільства,  і в цьому відношенні виявляється 
її  домінуючий  вплив,  що  виражає  соціальні  цінності  та 
практичні заходи, спрямовані на формування і захист цих 
цінностей.
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АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРиКОРДОННОГО РЕЖиМУ
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Національної академії державної прикордонної
 служби імені Богдана Хмельницького

У статті висвітлено роль і значення Державної прикордонної служби України як суб’єкта адміністративно-правового регулювання 
прикордонного режиму. З’ясовано, що адміністративно-правове регулювання прикордонного режиму виникає із формування адміністра-
тивно-правової норми, тобто на стадії правотворчості.

 Ключові слова: прикордонний режим, адміністративно-правове регулювання, Державна прикордонна служба України.

В статье освещены роль и значение Государственной пограничной службы Украины как субъекта административно-правового ре-
гулирования пограничного режима. Установлено, что административно-правовое регулирование пограничного режима начинается с 
формирования административно-правовой нормы, то есть на стадии правотворчества. 

Ключевые слова: пограничный режим, административно-правовое регулирование пограничного режима, Государственная погра-
ничная служба Украины.

Status of border regime ensuring subjects, their authority has been characterized. The border regime has been described as the object of 
administrative and legal regulation. The role and importance of the State Border Guard Service of Ukraine as the subject of administrative and 
legal regulation the border regime have been researched.

Key words: border regime, administrative and legal regulation of border regime, State Border Guard Service of Ukraine.
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Актуальність теми.  На  сьогодні  в  Україні  відбува-
ється  поступова  переоцінка,  переосмислення  політико-
правових ідей та цінностей, оновлення системи права. Це 
обумовлює необхідність нового ґрунтовного дослідження 
національного  законодавства  про  прикордонний  режим, 
упорядкування його норм. Прикордонний режим  є  скла-
довою об’єкта публічного адміністрування у сфері оборо-
ни та безпеки. Суб’єктом такого адміністрування виступає 
Державна прикордонна служба України. 

Важливий внесок у дослідження прикордонного режи-
му здійснили В.Б. Авер’янов, О.Г. Вінніченко, М.І. Ануфрі-
єва, І.П. Голосніченко, В.Л. Грохольський, Р.А. Калюжний, 
В.К.  Колпаков,  О.В.  Кузьменко,  В.І.  Курило,  М.Н.  Кур- 
ко, В.А. Ліпкан, Т.П. Мінка, Н.Р. Нижник, В.І. Олефір, О.І. Оста- 
пенко, А.М. Подоляка, Т.О. Проценко та ін. 

Мета статті – провести детальний аналіз таких юри-
дичних категорій, як «правове регулювання», «адміністра-
тивно-правове регулювання», «механізм адміністративно-
правового  регулювання  прикордонного  режиму»  тощо. 
Визначити  Державну  прикордонну  службу  України  як 
суб’єкта адміністративно-правового регулювання прикор-
донного режиму, охарактеризувавши кожну стадію даного 
механізму.

Виклад основного матеріалу.  Категорія  «право-
ве  регулювання»  досліджується  у  юридичній  науці  до-
сить тривалий час, однак  і до сьогодні тривають наукові 
дискусії щодо  її  змісту.  На  думку Л.П. Юзькова,  термін 
«регулювання»  походить  від  латинського  слова  regulo 
(правило) і означає впорядкування, налагодження, приве-
дення чого-небудь у відповідність до чого-небудь [1 с. 68].  
О.Ф. Скакун вважає, що «правове регулювання – це здій-
снюване громадянським суспільством і державою за допо-
могою усієї сукупності юридичних засобів упорядкуван-
ня суспільних відносин, їх закріплення, охорона, захист і 
розвиток» [2, с. 254]. Правове регулювання характеризує 
спеціально-юридичний  механізм  дії  права  на  поведін-
ку та діяльність його адресатів – таку думку висловлено  
Є.О.  Гідою  [3,  с.  100].  У  «Юридичній  енциклопедії»  за 
редакцією  Ю.С.  Шемшученка  визначено,  що  «правове 
регулювання (від лат. regulare – спрямовувати, впорядко-
вувати) – один із основних засобів державного впливу на 
суспільні відносини з метою їх упорядкування в інтересах 
людини, суспільства і держави» [4, с. 40].

Одночасно має місце переконання, що «правове регу-
лювання – це цілеспрямований вплив права на суспільні 
відносини  і поведінку осіб  з метою  їх упорядкування  за 
допомогою  системи  спеціальних  юридичних  засобів»  
[5, с. 148–149]. Такої ж думки І.П. Голосніченко [6, с. 89]. 
На  думку  Т.О.  Проценко,  «правове  регулювання  можна 
охарактеризувати  як  особливий  формалізований  метод 
державної регламентації дій суб’єктів права з метою спря-
мувати їх поведінку відповідно до інтересів громадян, сус-
пільства і держави» [7, c. 155–156].

Підсумовуючи  вищенаведені  бачення  розуміння  суті 
правової категорії «правове регулювання», слід зауважи-
ти,  що  правове  регулювання  за  своєю  юридичною  при-
родою  характеризується  правовим  впливом  на  суспільні 
відносини  за  допомогою певних  правових  засобів.  Тому 
«адміністративно-правове  регулювання»,  на  нашу  дум-
ку, означає правовий вплив на суспільні відносини через 
певні  адміністративно-правові  засоби.  Воно  спрямоване 
на  впорядкування,  регулювання,  закріплення,  розвиток  і 
вдосконалення адміністративно-правових відносин у пев-
ній сфері. Ці  адміністративно-правові  засоби становлять 
цілісну  систему  та  застосовуються  послідовно,  тобто  у 
своїй сукупності становлять певний адміністративно-пра-
вовий механізм.

Наприклад, на думку О.І. Остапенка, механізм адміні-
стративно-правового регулювання є системою «наділених 
владними  повноваженнями  суб’єктів  (органи  державної 
влади  і управління) щодо застосування правових засобів 

з метою правового впливу на суспільні відносини в інтер-
есах фізичних і юридичних осіб» [8, с. 148].

Проте ми  будемо  виходити  із  дефініції,  визначеної  у 
сучасному  підручнику  «Курс  адміністративного  права 
України»  за  редакцією  В.К.  Колпакова,  О.В.  Кузьменко, 
І.Д. Пастуха, В.Д. Сущенка: «Механізм адміністративно-
правового регулювання – це сукупність адміністративно-
правових засобів, за допомогою яких здійснюється вплив 
на відносини, що виникають у процесі реалізації адміні-
стративних зобов’язань публічної адміністрації» [9, c. 33].

Отже,  категорія  «механізм  адміністративно-правово-
го  регулювання  прикордонного  режиму»  свідчить,  яким 
чином,  за  допомогою  яких  елементів  відбувається  адмі-
ністративно-правовий  вплив  на  суспільні  відносини,  які 
виникають, змінюються і припиняються щодо прикордон-
ного режиму.

Думки  щодо  елементів  механізму  адміністративно-
правового  регулювання  різні.  Так,  наприклад,  доктор 
юридичних  наук,  професор В.К.  Колпаков  визначив, що 
до  структури  цього  механізму  адміністративно-право-
вого регулювання входять такі елементи (засоби): норми 
адміністративного  права,  об’єктивно  виражені  в  законах 
та інших нормативних актах; адміністративно-правові від-
носини; акти застосування норм адміністративного права; 
акти тлумачення норм адміністративного права; правосві-
домість;  правова  культура;  законність  [9,  c.  33].  Такої ж 
думки В.В. Коваленко [10].

Таким  чином,  механізм  адміністративно-правового 
регулювання  прикордонного  режиму  –  це  система  адмі-
ністративно-правових засобів впливу на суспільні відно-
сини  у  прикордонній  сфері  з  метою  їх  упорядкування  у 
контрольованому прикордонному районі та прикордонній 
смузі,  спрямовані  на  охорону  та  захист  прав  та  свобод 
людини  і  громадянина,  упорядкування  господарської  ді-
яльності  та  забезпечення  прикордонної  безпеки.  Осно-
вними елементами механізму адміністративно-правового 
регулювання прикордонного режиму є: норми адміністра-
тивного  права;  адміністративно-правові  відносини;  акти 
застосування норм адміністративного права.

З  приводу  співвідношення  поняття  «механізм  право-
вого  регулювання»  та  «прикордонний  режим»  О.Г.  Ві-
нніченко  (із яким ми у цьому солідарні)  зазначає: «При-
кордонний режим реалізується через механізм правового 
регулювання, який уявляється як загальний порядок, про-
цес  дії  права.  Якщо  механізм  правового  регулювання  – 
юридична категорія, що демонструє, як здійснюється пра-
вове  регулювання,  то  прикордонний  режим  –  змістовна 
характеристика  конкретних нормативних  засобів  (спосо-
бів), призначених організовувати, ввести в межі певну ді-
лянку життєдіяльності людей» [11, c. 57]. 

Адміністративно-правове  регулювання  прикордон-
ного  режиму  здійснюється  через  діяльність  певних 
суб’єктів, які мають вагоме значення на тій чи іншій стадії 
адміністративно-правового  регулювання  прикордонного 
режиму.  На  даному  етапі  наукового  дослідження  ми  зу-
пинимося на характеристиці ролі та значення Державної 
прикордонної служби України як суб’єкта адміністратив-
но-правового  регулювання  прикордонного  режиму  у  за-
лежності від стадій цього адміністративно-правового ре-
гулювання.

Фактично  кожен  елемент  адміністративно-правового 
регулювання прикордонного режиму з’являється на його 
черговій стадії. Основні стадії адміністративно-правового 
регулювання прикордонного режиму такі. Адміністратив-
но-правове регулювання прикордонного режиму виникає 
із формування адміністративно-правової норми, тобто на 
стадії правотворчості. Дія цих адміністративно-правових 
норм виражається у виникненні та реалізації взаємних ад-
міністративних прав  та  обов’язків  учасників  адміністра-
тивно-правових  відносин  щодо  прикордонного  режиму, 
іншими словами – на правореалізуючій  стадії. Наступна 
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стадія – правозастосовна, яка характеризується можливіс-
тю  вжиття Державною  прикордонною  службою України 
адміністративного  примусу  щодо  осіб,  які  порушують 
правила  прикордонного  режиму  або  прийняття  владних 
рішень органами охорони державного кордону щодо кон-
кретних справ їх публічного адміністрування.

Початкова  правотворча  стадія  адміністративно-пра-
вового  регулювання  прикордонного  режиму  включає  за-
конотворчий  процес,  підзаконне  нормотворення  органів 
виконавчої  влади  та місцевого  самоврядування  (рідше  –
правотворчість громадських об’єднань). Як зазначає М.І. 
Ануфрієв,  держава  організовує  процес  нормотворчої  ді-
яльності, приймаючи відповідні нормативно-правові акти, 
інструктивно-методичні матеріали [12, c. 59]. 

Ми вважаємо, що сукупність норм, які врегульовують 
порядок  прикордонного  режиму  за  цільовою  спрямова-
ністю, умовно можна поділити на два види: 1) норми, які 
визначають  правила  прикордонного  режиму  –  правила 
в’їзду,  перебування,  проживання,  пересування  громадян 
України  та  інших  осіб,  проведення  господарської  діяль-
ності,  обліку  та  утримання  на  пристанях,  причалах  і  в 
пунктах базування самохідних та несамохідних суден,  їх 
плавання та пересування у внутрішніх водах України (ч. 1 
ст. 23 Закону України «Про державний кордон України») 
[14]; 2) норми, які визначають повноваження, що надані 
Державній прикордонній  службі України для  здійснення 
опосередкованого  забезпечення  прикордонного  режиму 
на  території  контрольованого  прикордонного  району  та 
прикордонної смуги. Відповідно за змістом, перші із них 
будуть основними, другі – похідними. 

Основні правила передбачені у розділі ІІІ Закону Укра-
їни «Про державний кордон України», а похідні – у Законі 
України «Про Державну прикордонну службу України» та 
у інших.

Похідні норми передбачають:
1.  Основними  функціями  Державної  прикордонної 

служби України є:
–  забезпечення  дотримання  прикордонного  режиму 

(абз. 1 ч. 1 ст. 2); 
–  участь  у  боротьбі  з  організованою  злочинністю  та 

протидія незаконній міграції на державному кордоні Укра-
їни  та  в  межах  контрольованих  прикордонних  районів 
(абз. 5 ч. 2 ст. 2); 

– координація діяльності військових формувань та від-
повідних правоохоронних органів, пов’язаної із захистом 
державного  кордону  України  та  пропуску  до  тимчасово 
окупованої території і з неї, а також діяльності державних 
органів, що здійснюють різні види контролю при перети-
нанні  державного  кордону України  та  пропуску  до  тим-
часово  окупованої  території  і  з  неї  або  беруть  участь  у 
забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного 
режиму  і  режиму  в  пунктах  пропуску  через  державний 
кордон України та в контрольних пунктах в’їзду – виїзду 
(абз. 9 ч. ст. 2).

2.  На  Державну  прикордонну  службу  України  від-
повідно  до  визначених  законом  завдань  покладаються 
обов’язки: 

– прийняття в установленому порядку рішень про при-
мусове повернення в країну походження або третю країну 
іноземців та осіб без  громадянства,  затриманих у межах 
контрольованих  прикордонних  районів  під  час  спроби 
або  після  незаконного  перетинання  державного  кордону 
України, з подальшим повідомленням протягом 24 годин 
прокурора про підстави прийняття такого рішення (п. 15 
ст. 19);

– прийняття в установленому порядку рішень про роз-
міщення  іноземців та осіб без громадянства, затриманих 
у  межах  контрольованих  прикордонних  районів  під  час 
спроби  або  після  незаконного  перетинання  державно-
го кордону України, у пунктах тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебу-

вають на території України, з подальшим повідомленням 
протягом 24 годин прокурора (п. 15-1 ст. 19);

– виконання рішень адміністративного суду про при-
мусове  видворення  іноземців  та  осіб  без  громадянства, 
затриманих  у  межах  контрольованих  прикордонних  ра-
йонів під час спроби або після незаконного перетинання 
державного кордону України (п. 15-2 ст. 19);

–  здійснення  самостійно  або у  взаємодії  з  органами 
внутрішніх справ і органами Служби безпеки України в 
межах контрольованих прикордонних районів контролю 
дотримання іноземцями та особами без громадянства, а 
також біженцями, особами, які потребують додаткового 
захисту,  та  особами,  яким  надано  притулок  в  Україні, 
установлених правил перебування на  її  території  (п.  16 
ст. 19);

– здійснення самостійно або разом з спеціально упо-
вноваженими на те органами виконавчої влади  і посадо-
вими особами контролю у районах несення  служби  збе-
реження  природних  ресурсів  і  підводної  культурної  та 
археологічної спадщини, додержання правил промислової 
та іншої діяльності, охорони довкілля (п. 22 ст. 19);

–  інформування  відповідних  державних  органів  та 
громадян  про  аварії,  пожежі,  катастрофи,  стихійне  лихо 
та інші надзвичайні події на державному кордоні України, 
у прикордонній смузі та в контрольованих прикордонних 
районах (п. 23 ст. 19).

3. Права Державної прикордонної служби України: 
– відповідно до своєї компетенції обмежувати або тим-

часово забороняти у випадках, які спричиняються обста-
винами,  пов’язаними  із  забезпеченням  охорони  держав-
ного кордону України та проведенням навчань і бойових 
стрільб, виконання різних робіт, переміщення транспорт-
них засобів, плавзасобів  і доступ осіб на окремі ділянки 
місцевості чи об’єкти у прикордонній смузі, контрольова-
них прикордонних районах, за винятком робіт на будовах, 
що виконуються відповідно до міжнародних договорів, та 
на будовах державного значення і робіт, пов’язаних з лік-
відацією наслідків стихійного лиха та осередків особливо 
небезпечних інфекційних захворювань (п. 18 ч. 1 ст. 20); 

–  здійснювати  автоматизований  обмін  інформацією 
про транспортні засоби, що перетнули державний кордон 
України,  з  відповідними підрозділами Міністерства  вну-
трішніх справ України. Зупиняти та оглядати в межах при-
кордонної  смуги,  контрольованих прикордонних районів 
самостійно, а за їх межами – разом з відповідними підроз-
ділами Міністерства внутрішніх справ України транспорт-
ні засоби, а також перевіряти документи, що посвідчують 
особу водія та пасажирів, наявність поліса обов’язкового 
страхування  цивільно-правової  відповідальності  власни-
ків наземних транспортних засобів (страхового сертифіка-
та «Зелена картка»), а також здійснювати контроль сплати 
сум накладеного стягнення за адміністративні правопору-
шення. При цьому вантаж, який перевозиться транспорт-
ними  засобами  під  митним  контролем,  підлягає  такому 
оглядові тільки разом з органами доходів  і зборів;  (п. 19 
ч. 1 ст. 20);

– у встановленому законодавством порядку виконува-
ти польоти на літальних апаратах Державної прикордон-
ної служби України на повітряних трасах, за маршрутами 
поза  трасами,  а  також  за  встановленими  маршрутами  у 
прикордонній  смузі,  контрольованих  прикордонних  ра-
йонах та виключній (морській) економічній зоні України  
(п. 21 ч. 1 ст. 20);

–  на  підставах,  передбачених  законами,  скорочувати 
строк перебування в Україні іноземців та осіб без грома-
дянства, затриманих у межах контрольованих прикордон-
них районів (п. 35 ч. 1 ст. 20) [15].

Серед інших похідних норм вирізняються такі. У Кон-
цепції  інтегрованого управління кордонами передбачено, 
що  проблеми  інтегрованого  управління  кордонами  пе-
редбачається  розв’язати  у  напрямі  проведення  внутріш-
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ньодержавних  процедур шляхом  удосконалення  системи 
правового регулювання у сфері інтегрованого управління 
кордонами  та  адаптації  законодавства  щодо  державно-
го  кордону  до  законодавства  Європейського  Союзу,  зо-
крема,  удосконалення  механізму  координації  діяльності 
державних органів, що беруть участь у забезпеченні при-
кордонного  режиму  [16].  Основні  напрями  координації 
Адміністрацією Державної прикордонної служби України 
діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, що беруть участь у забезпеченні прикор-
донного режиму відповідно до Закону України «Про дер-
жавний кордон України», визначені у Постанові Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснен-
ня координації діяльності органів виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування з питань додержання ре-
жимів на державному кордоні» [17]. 

Пропонуємо  систему  нормативних  актів, що  дотичні 
до прикордонного режиму, уявити у вигляді моделі право-
вого регулювання прикордонного режиму, яка включати-
ме: 1) загальні (міжнародні, міждержавні, загальнонаціо-
нальні) нормативні акти, які містять основні положення і 
об’єднують  систему  адміністративно-правового  регулю-
вання прикордонного режиму у єдине ціле; 2) нормативні 
акти, прийняті у рамках інтегрованого управління кордо-
нами щодо забезпечення прикордонного режиму; 3) нор-
мативні акти локального характеру, прийняті державними 
адміністраціями,  органами  місцевого  самоврядування, 
підрозділами Державної прикордонної служби України чи 
громадськими об’єднаннями. 

Наступна  стадія  механізму  адміністративно-право-
вого  регулювання  прикордонного  режиму  Державною 
прикордонною  службою  України  –  правореалізуюча. 
Вона передбачає виникнення на основі адміністративно-
правових  норм  юридичних  зв’язків  між  суб’єктами,  які 
наділені  суб’єктивними  адміністративними  правами  та 
обов’язками, – адміністративно-правових відносин щодо 
прикордонного режиму. Наприклад, відносини, що вини-
кають  між Державною  прикордонною  службою України 
та  фізичними  особами  з  приводу  отримання  дозволу  на 
випас худоби у профілактичній смузі; відносини, які ви-
никають між суб’єктами ініціативи підзаконних актів під 
час прийняття нормативних актів органів місцевого само-
врядування щодо встановлення прикордонної смуги; від-
носини  взаємодії між  інспектором прикордонної  служби 
та дільничним інспектором з приводу дотримання правил 
прикордонного режиму та ін. 

За конкретними способами здійснення правових при-
писів виділяють такі основні форми реалізації норм пра-
ва, як використання, виконання та додержання [18, c. 408]. 
Саме  з  їхньою  допомогою  відбувається  «переведення» 
розпоряджень норм права (спочатку виражених у правах 
і  обов’язках)  у  фактичну,  реальну  поведінку  учасників 
суспільних  відносин  [19,  с.  118].  Адміністративно-пра-
вові  норми  щодо  прикордонного  режиму  реалізуються 
Державною прикордонною службою України в основно-
му шляхом їх виконання, проте інші форми також мають 
місце.

Стадія правозастосування найбільш об’ємна. Держав-
на  прикордонна  служба  України  як  суб’єкт  адміністра-
тивно-правового  регулювання  прикордонного  режиму 
постійно  здійснює  діяльність  «із  вирішення  конкретних 
справ  і  видання  індивідуальних  юридичних  актів,  що 
ґрунтуються на вимогах матеріальних або процесуальних 
норм»  [9,  с.  45].  Як  зазначає А.О. Осауленко,  «юридич-
ним підсумком правозастосовної діяльності є правозасто-
совний акт» [3, с. 176]. Наприклад, рішення про надання 
дозволу  на  в’їзд  та  перебування  у  межах  прикордонної 
смуги особи без громадянства; накладення на особу, яка 
порушила правила прикордонного режиму, адміністратив-
ного стягнення. Як зазначає Р.В. Ігонін, на відміну від ад-
міністративно-правового регулювання, яке в першу чергу 
означає процес впливу на суспільні відносини з метою їх 
упорядкування,  практична  діяльність  суб’єктів  владних 
повноважень є найбільш наближеною до реального здій-
снення правових приписів [20, с. 39]. Тому, на нашу дум-
ку, адміністративно-правове регулювання прикордонного 
режиму Державною прикордонною службою України по-
винно створювати умови для забезпечення прикордонного 
режиму та прикордонної безпеки. 

Висновки. Отже,  аналіз  нормативно-правової  бази, 
що  регулює  діяльність  Державної  прикордонної  служби 
України, дозволяє зробити висновок, що ступінь її участі 
в адміністративно-правовому регулюванні прикордонного 
режиму високий. Державна прикордонна служба України 
здійснює свою діяльність на кожній стадії адміністратив-
но-правового регулювання прикордонного режиму. Обсяг 
повноважень (прав, обов’язків, відповідальності) Держав-
ної прикордонної служби України показує  її  значення та 
роль  у  адміністративно-правовому  регулюванні  прикор-
донного  режиму,  а  саме  відтворює,  які  адміністративно-
правові засоби впливу на правові відносини у прикордон-
ній сфері нею застосовуються.
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У статті розкрито особливості досвіду США в галузі адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання, які 
становлять найбільшій інтерес із погляду вирішення завдань, що стоять у цій галузі перед вітчизняною юриспруденцією. Особливу увагу 
приділено досвіду США з адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: закон, корпорації, інтелектуальна власність, Угода TРІПС, адміністративно-правове забезпечення, суб’єкти госпо-
дарювання.

В статье раскрыты особенности опыта США в области административно-правового обеспечения безопасности субъектов хозяй-
ствования, которые представляют наибольший интерес с точки зрения решения задач, стоящих в этой области перед отечественной 
юриспруденцией. Особое внимание уделено опыту США в административно-правовой защите прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: закон, корпорации, интеллектуальная собственность, Соглашение TРИПС, административно-правовое обеспе-
чение, субъекты хозяйствования.

The features of the US experience in administrative and legal security entities that are of most interest in terms of solving challenges in this 
area before the domestic jurisprudence. Particular attention is paid experience with US administrative and legal protection of intellectual property.

Key words: law, corporate, intellectual property, TRIPS Agreement, administrative and legal support, entities.

Актуальність теми. У процесі створення в Україні ад-
міністративно-правового  забезпечення  безпеки  суб’єктів 
господарювання  цілком  логічно  звертатися  до  відповід-
ного  зарубіжного досвіду.  Зокрема,  значний  інтерес  ста-
новить  досвід  США,  які  мають  найбільш  детально  роз-
роблене законодавство в царині регулювання приватного 
підприємництва  і  є одним з лідерів у  сфері недержавної 
правоохоронної діяльності.

Наскільки  нам  відомо,  питанню,  якому  присвячена 
дана стаття, дотепер не приділялося належної уваги. Ра-
зом з тим маємо можливість опертися на праці тих пред-
ставників  юридичної  науки,  які  розглядали  можливості 
використання в ній названих вище методологічних підхо-
дів у інших ракурсах. Насамперед це праці Г. Василевича, 
Д. Зеркалова, Д. Караганиса, В. Кикотя, Д. Магомедової, 
П. Мэггса, П. Пригунова, Н. Румянцева О. Чередниченка, 
В. Шумилова, Л. Фріха. 

Питання, що мають відношення до проблеми вивчення 
досвіду США в сфері адміністративно-правового забезпе-
чення безпеки  суб’єктів  господарювання,  доволі широко 
висвітлені  в  літературі.  Проте  в  українській  юридичній 
науці ми  не  знайшли  спроб  узагальнення  цього  досвіду, 
та ще й в аспекті виявлення тих його складових, які ста-
новлять найбільший інтерес з погляду потреб вітчизняної 
теорії та практики адміністративно-правового забезпечен-

ня безпеки суб’єктів господарювання. Звідси актуальність 
даної розвідки.

Мета статті – привернути увагу до тих сторін досві-
ду США  в  сфері  адміністративно-правового  забезпечен-
ня  безпеки  суб’єктів  господарювання,  які  заслуговують 
на першочергову увагу з погляду вирішення завдань, що  
стоять у цій сфері перед вітчизняною юриспруденцією. 

Виклад основного матеріалу. Огляд досвіду США в 
сфері  адміністративно-правового  забезпечення  безпеки 
суб’єктів  господарювання розпочнемо з виділення таких 
моментів: 

– відсутність федерального закону про приватну охорон-
но-розшукову  діяльність  зумовила  істотні  розбіжності  в  її 
правовому регулюванні на рівні окремих штатів [1, с. 274]; 

– широкого розвитку отримали програми взаємодії по-
ліції  з  недержавною  системою безпеки. Уже  в  1999  р.  в 
країні налічувалося понад 600 таких програм [2]. Про їх 
ефективність свідчить, зокрема, те, що, якщо в 1991 р. від-
булось 

9 381 банківське пограбування, то у 2011 р. – 5 014, а 
відсоток втрат від злодійства та інших злочинів у торгівлі 
зменшився: від 1,79% в 1991 р. до 1,41% у 2012 р. [3];

– на ЦРУ покладений обов’язок захищати  інтереси й 
забезпечувати безпеку американських корпорацій за кор-
доном;
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– від початку 1990-х років Державний департамент  і 
сотні  корпорацій  США  почали  регулярно  обмінюватися 
інформацією  щодо  загроз  підприємницькій  діяльності 
американських громадян за межами США [4, с. 42–43].

Наступний  аспект  адміністративно-правового  забез-
печення  безпеки  діяльності  суб’єктів  господарювання  в 
США, до якого хотілось привернути увагу, пов’язаний з ре-
акцією американських законодавців на занепокоєння, яке 
виникло в американському суспільстві в середині ХХ ст. 
 у зв’язку з істотним посиленням ролі міністерств і адмі-
ністративних  агентств  (урядових  інституцій,  які  мають 
більш  вузьку  спеціальну  компетенцію,  ніж міністерства, 
можуть видавати нормативні акти, що мають силу закону, 
стежити  за  їх  виконанням  та  розв’язувати  в  адміністра-
тивних судах конфлікти, що виникають на цьому ґрунті)  
[5, с. 99–100; 6, с. 212]. Уже в 1960-ті роки Конгрес прийняв 
серію законів, спрямованих на відкритість цих державних 
органів [5, с. 104]. Зокрема, у 1966 р. був прийнятий Закон 
про свободу інформації, який зобов’язав розкривати певні 
категорії  справ будь-якій  особі  за  її  вимогою  [5,  с.  104]. 
У 1976 р. ухвалено Закон про відкрите прийняття рішень, 
відповідно  до  якого  будь-яке  засідання  колегії  агентства 
(за певними винятками) повинно бути відкритим для гро-
мадського нагляду [5, с. 104–105]. 

У 1980 р. Конгрес прийняв Закон про гнучке регулюван-
ня,  який передбачив необхідність  з’ясування державними 
органами наслідків запровадження для малих підприємств 
нових  правил  ще  до  встановлення  останніх,  щоб  забез-
печити  вибір  найменш  обтяжливих  засобів  регулювання  
[5, с. 105]. У 1990 р. ухвалено Закон про переговорний про-
цес при створенні нормативних актів, який дозволив мініс-
терствам  і  відомствам  при  підготовці  нормативних  актів 
вести  попередні  переговори  із  представниками  тих  сфер 
або галузей, яких стосуються ці акти [5, с. 105]. 

Надзвичайно важливим з погляду забезпечення тран-
спарентності  урядової  діяльності,  а  тому  й  з  точки  зору 
гарантування безпеки суб’єктів господарювання в США, 
було прийняття в цій країні Закону про електронний уряд, 
яке сталося 2002 р. [6, с. 218]. 

Нарешті, зупинимося на тому аспекті адміністративно-
правового забезпечення безпеки суб’єктів господарюван-
ня в США, який пов’язаний із захистом прав інтелектуаль-
ної власності. Приступаючи до його розгляду, насамперед 
зазначимо, що  із  середини  1980-х  років США фактично 
очолили  табір  країн  –  експортерів  інтелектуальної  влас-
ності, які розгорнули критику на адресу Всесвітньої орга-
нізації  інтелектуальної власності  (ВОІВ) – найстарішої з 
усіх міжнародних організацій, що займаються питаннями 
інтелектуальної  власності.  Це  було  викликано  безпреце-
дентним зростанням іноземних посягань на американську 
інтелектуальну власність, у тому числі й під егідою урядів 
низки країн, у тому числі й союзниць США. Так у 1987–
1989  рр.  біля  20  співробітників  французької  зовнішньої 
розвідки  займалися  розвідувальною  діяльністю  проти 
американських фірм  IBM  i Texas  Instruments в  інтересах 
їх французьких конкурентів [7, с. 56]. Цей факт цілковито 
відповідає духу заяви, зробленої свого часу одним з керів-
ників цього відомства: «Було б ненормально, якби ми про-
водили розвідувальні заходи проти США у військовій або 
політичній галузях. Тут ми – союзники. Але в економічній 
и технологічній галузях ми – конкуренти» [7, с. 56]. При-
нагідно вкажемо на такий момент: «Ще в 1994 р. дослід-
ник Дедіжер установив, що у Франції, як у жодній іншій 
країні  світу,  існує  тісна  взаємодія між державою,  еконо-
мічною розвідкою та бізнесом. На відміну від країн аме-
риканського континенту й більшості  європейських країн 
у Франції конкурентна розвідка із самого початку корис-
тувалася  потужною  підтримкою  уряду  й  громадськості, 
головним чином в особі Торгово-промислової палати» [8].

Ще в 1982 р. Комісія США з міжнародної торгівлі під-
рахувала, що порушення прав інтелектуальної власності у 

п’яти окремо взятих секторах економіки цієї країни спри-
чинили скорочення щорічних продажів на 6–8 млрд. дол. 
і втрату робочих місць 131 тис. американських громадян, 
а дослідження, проведені цією ж комісією в 1988 р., дали 
підстави стверджувати, що американські компанії внаслі-
док порушення їх прав інтелектуальної власності з боку ін-
ших країн тільки в 1986 р. втратили від 43 до 61 млрд. дол. 
[9]. Отож, недарма в 1994 р. ФБР запровадило програму 
економічної контррозвідки для збору інформації та вжиття 
заходів щодо протидії загрозам і діям, спрямованим проти 
економічних інтересів США [9], а 1996 р. Конгресом було 
ухвалено Акт про економічне шпигунство, який «…перед-
бачає як кримінальну, так і цивільну відповідальність для 
правопорушників, а також наділяє органи влади повнова-
женнями проводити обшуки, арешти та знищення товарів, 
що вироблені з порушенням закону» [10, с. 50]. 

Основне  в  згаданій  вище  критиці  на  адресу  BOIB 
було пов’язане з такими двома проблемами: 1) більшість 
членів ВОІВ  є  імпортерами  інтелектуальної  власності,  а 
тому саме під впливом останніх перебувають процеси під-
готовки  міжнародних  договорів,  в  яких  всі  члени  ВОІВ 
беруть участь на рівних; 2) ВОІВ завжди зосереджувала 
свою увагу на матеріальних аспектах права, але не займа-
лася  питаннями  правозастосування,  тобто  не  враховува-
ла, що багато які країни з-поміж тих, котрі ввели сучасні 
моделі  законодавства  про  інтелектуальну  власність,  не 
мають практики його ефективного застосування  [11]. На 
розв’язання цих  та деяких  інших проблем й  спрямована 
укладена після тривалих переговорів Угода про торговель-
ні аспекти прав інтелектуальної власності – ТРІПС.

В Угоді TРІПС визнається, що для ефективного забез-
печення захисту прав інтелектуальної власності потрібен 
триступеневий  підхід.  Перший  ступінь  передбачає  ци-
вільне судочинство, незалежно від того, чи провадження в 
цивільних позовах є за своїм характером судовим чи адмі-
ністративним, а другий – кримінальне. Обидва ці ступені 
в основному призначені для захисту прав інтелектуальної 
власності від правопорушень всередині країни. Третій же 
ступінь  передбачає  правозастосовчі  заходи  на  митному 
кордоні,  котрі,  як правило,  здійснюються в рамках адмі-
ністративних процедур, спрямованих на заборону імпорту 
(а  в  деяких  випадках  і  експорту)  контрафактних  товарів 
[10, с. 136–137].

Незважаючи  на  появу  Угоди  ТРІПС,  Офіс  торгового 
представника США  (USTR)  продовжив  публікувати що-
річні Спеціальні звіти 301, які «…є батогом в американ-
ському підході батога та пряника до міжнародної політики 
в сфері ІР (інтелектуальної власності. – Л.Ч.)» [12, с. 84]. 
У  цих  звітах,  перший  з  яких  було  опубліковано  1989  р. 
[13], указуються країни, котрі визнані USTR такими, що 
не забезпечують ефективної правової охорони інтелекту-
альної власності. 

Варто також відмітити, що після появи Угоди ТРІПС 
США і ЄС прагнуть до забезпечення, за допомогою регі-
ональних і двосторонніх угод, реалізації вимог про більш 
високі рівні охорони прав інтелектуальної власності, ніж 
ті, які передбачені названою угодою. Ці вимоги прийнято 
характеризувати як ТРІПС+ [12, с. 78].

У США повноваження  забезпечувати  захист прав  ін-
телектуальної  власності  в  примусовому  порядку  мають 
Комісія  США  з  міжнародної  торгівлі  та  Митна  служба 
США. Комісія США з міжнародної торгівлі розслідує зви-
нувачення,  пов’язані  з  використанням  недобросовісної 
практики  при  імпорті  товарів,  використовуючи  повнова-
ження, передбачені Розділом 337 Акту про тарифи. Серед 
видів недобросовісної практики, які можуть оскаржувати-
ся  згідно  із процедурами цього розділу,  є ввезення това-
рів, яке порушує права на винаходи, торговельні марки й 
об’єкти авторського права в США. Якщо Комісія США з 
міжнародної торгівлі встановлює, що має місце правопо-
рушення,  вона може  винести  рішення  про  недопущення 
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імпортних товарів на територію США. Провадження, яке 
здійснюється в цій комісії, за своїм характером є судовим 
[10, с. 140].

Після  ініціювання Комісією США  з міжнародної  тор-
гівлі  розслідування,  відповідно  до  Розділу  337,  у  Феде-
ральному  реєстрі  з’являється  публікація  про  порушення 
провадження в справі. Далі названа комісія призначає суд-
дю  з  адміністративних  правопорушень,  який  головує  на 
засіданнях і виносить попереднє рішення із приводу того, 
чи мало місце порушення законодавства. Такий суддя по-
винен бути неупередженим і виносити рішення на підставі 
поданих доказів. Під час розгляду справи в Комісії США з 
міжнародної торгівлі сторони мають право на належне по-
відомлення, перехресний допит, подання доказів, подання 
заперечень і клопотань, висунення аргументів, а також інші 
права, значення яких є істотним для забезпечення справед-
ливого  слухання  справи.  Після  слухання  справи  по  суті 
суддею з адміністративних правопорушень виноситься по-
переднє рішення в письмовій формі. До винесення остаточ-
ного рішення в письмовій формі сторонами можуть подава-
тися клопотання про перегляд справи. Якщо цим рішенням 
визнається факт правопорушення, імпортера зобов’язують 
припинити незаконну діяльність та відмовитися від її здій-
снення в подальшому. У більшості таких випадків Митна 
служба США отримує від Комісії США з міжнародної тор-
гівлі наказ призупинити ввезення незаконних товарів. При 
цьому в Митну службу відправляється супровідна докумен-
тація, що може допомогти ідентифікувати незаконні товари 
в процесі ввезення [10, с. 141].

Митна служба США має широкі ex officio повноважен-
ня, які дозволяють їй проводити свої власні розслідування, а 
також за власною ініціативою припиняти ввезення товарів. Її 
працівники часто перебувають у тісному контакті із власни-
ками прав інтелектуальної власності для виявлення незакон-
них товарів та із працівниками інших правоохоронних орга-
нів, які допомагають простежити рух незаконних товарів від 
митного кордону до місцевої мережі збуту [10, с. 142].

Для того щоб допомогти працівникам митних органів 
визначити  законність  товарів,  що  перетинають  митний 
кордон,  Митна  служба  США  веде  централізовану  базу 
даних, яка доступна для всіх підрозділів Митної служби 
в Сполучених Штатах Америки і є одним з основних ін-
струментів, що використовуються цими підрозділами за-
для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. 
З метою ведення вказаної бази даних Митна служба США 

зобов’язує власників прав інтелектуальної власності заре-
єструвати певні відомості про ці права [10, с. 142].

За  клопотанням  власника  прав  інтелектуальної  влас-
ності  або  за  своєю  власною  ініціативою Митна  служба 
США  може  призупинити  на  території  своєї  країни  обіг 
будь-яких товарів,  коли є підозри, що він призводить до 
порушення  належних  якійсь  іншій  особі  прав  на  торго-
вельну  марку,  фірмове  найменування  або  об’єкт  автор-
ського  права. Якщо митний  орган  вирішує, що  товари  є 
незаконними, він проводить їх арешт. При цьому арешто-
вані й конфісковані товари, як правило, знищуються, якщо 
тільки власник прав інтелектуальної власності не надасть 
дозвіл на реалізацію товарів іншим чином, приміром, че-
рез благодійні організації, а на імпортера можуть бути на-
кладені великі грошові штрафи [10, с. 143–144]. 

Митною службою США захищаються, головним чином, 
ті  торговельні марки,  права  на  які  попередньо  зареєстро-
вані  у Відомстві  з  винаходів  і  торговельних марок США, 
якщо тільки не йдеться про відому торговельну марку, ко-
тра може мати правову охорону без попередньої реєстрації 
прав на неї в цьому відомстві [10, с. 144]. Хоча, як правило, 
Митна служба США захищає тільки ті об’єкти авторсько-
го права,  які були в ній  зареєстровані, у деяких випадках 
ввезення контрафактних товарів вона може вжити заходів у 
відношенні до торговельної марки, права на яку зареєстро-
вані на федеральному рівні, навіть якщо щодо цієї марки 
немає запису в митному органі [10, с. 144]. 

Угода ТРІПС не зобов’язує послуговуватись експорт-
ними  засобами  захисту  прав  інтелектуальної  власності 
для скорочення обігу незаконних товарів. Водночас вона 
дозволяє  робити  це.  Користуючись  даною  обставиною, 
США не допускають вивезення таких товарів [10, с. 148].

Висновки.  З  погляду  вирішення  проблем  вдоскона-
лення  адміністративно-правового  забезпечення  безпеки 
суб’єктів  господарювання  в  Україні  доволі  значний  ін-
терес  становить  досвід  США  в  царині  адміністративно-
правового  захисту  прав  інтелектуальної  власності,  орга-
нізації взаємодії суб’єктів недержавного сектора безпеки 
з  державними  органами,  забезпечення  транспарентності 
урядової діяльності, доступу до інформації, яка належить 
адміністративним  органам.  Уважаємо  також  за  потрібне 
вказати на актуальність для вітчизняної теорії та практики 
недержавної правоохоронної діяльності глибокого аналізу 
переваг і недоліків характерної для США децентралізації 
її правового регулювання.
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ЩОДО ПРОБЛЕМи ЗЛОВЖиВАННЯ ПРАВОМ У МиТНих ПРАВОВІДНОСиНАх
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цивільного права і процесу
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У статті досліджено проблему зловживання правом у митних правовідносинах. Автором надано увагу не тільки розгляду окремих 
випадків такого зловживання, а й аналізу його ознак, визначенню конкретних підстав зловживання, а також розробці шляхів усунення 
недоліків вітчизняного митного законодавства, які є підґрунтям для зловживання правом суб’єктами митних правовідносин. 
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В статье исследована проблема злоупотребления правом в таможенных правоотношениях. Автором уделено внимание не только 
рассмотрению отдельных случаев злоупотребления, но и анализу его признаков, определению конкретных оснований злоупотребления, 
а также разработке путей устранения недостатков отечественного таможенного законодательства, которые являются основой для злоу-
потребления правом субъектами таможенных правоотношений.
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The article deals with the problem of abuse of right in customs relations. The author paid attention not only to the consideration of individual 
cases of Abuse, but the analysis of its characteristics, the determination of the specific grounds for abuse, as well as the development of ways to 
address shortcomings of the domestic customs laws, which are the ground for the abuse of the right subjects customs relations.
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Актуальність теми. Прийняття у 2012 р. нової редакції 
Митного кодексу України стало суттєвим поштовхом у на-
прямі реформування національної митної справи та відкрило 
нову епоху розвитку митних правовідносин. Однак вже сьо-
годні, після декількох років чинності документу, можна впев-
нено стверджувати, що нова редакція Кодексу не вирішила 
усіх існуючих проблем, натомість деякі з них навіть актуалі-
зувалися в сучасних умовах. Одним з таких важливих питань 
є зловживання правом у митних правовідносинах. 

В сучасній юридичній науці дослідженням питання зло-
вживання правом займаються О.В. Вдовичен, Ю.М. Головко, 
Д.О. Гетманцев, С.В. Савсеріс, Н.А. Фомінова та інші вчені. 
Однак спеціального дослідження правової природи та зміс-
ту зловживання правом у митних правовідносинах не про-
водилося, що також підтверджує актуальність  теми даного 
дослідження.

На сучасному етапі розвитку митної справи, невиріше-
ною залишається проблема конкретизації окремих положень 
митного  законодавства,  внаслідок  чого й  існує можливість 
зловживання правом працівниками та посадовими особами 
митних органів, а також громадянами та суб’єктами зовніш-
ньоекономічної діяльності, що є неприпустимим в умовах ін-
теграції до єдиного митного простору Європейського Союзу. 

Мета статті полягає  в  дослідженні  правової  природи 
зловживання правом у митних правовідносинах, визначенні 
їх основних ознак та недоліків митного законодавства Укра-
їни, що сприяють існуванню даного інституту, а також роз-
робці пропозицій щодо їх усунення.

Виклад основного матеріалу. Надаючи  визначення  по-
няття «зловживання правом», О.В. Вдовичен наголошує, що 
це «використання права заради зла у тих випадках, коли упо-
вноважений суб’єкт володіє суб’єктивним правом, діє в його 
межах, але наносить яку-небудь шкоду правам інших суб’єктів 
або суспільству в цілому» [1, с. 201]. Отже, пропонуємо дослі-
дити митні правовідносини на предмет виявлення зловживань 
правом їх учасниками, саме з урахуванням окресленої вище 
правової природи даного суспільного явища. 

Одним з основних напрямів діяльності митних органів є 
здійснення митного контролю товарів та транспортних засо-
бів, що переміщуються через митний кордон України. Відпо-
відно до ст. 318 МК України, «митний контроль передбачає 

виконання органами доходів і зборів мінімуму митних фор-
мальностей, необхідних для забезпечення додержання зако-
нодавства України  з питань державної митної  справи»  [2].  
У свою чергу, ст. 4 МК України закріплює наступне тлума-
чення поняття «митні формальності» – «сукупність дій, що 
підлягають виконанню відповідними особами і органами до-
ходів і зборів з метою дотримання вимог законодавства Укра-
їни з питань державної митної справи» [2]. 

На нашу думку, істотним недоліком є відсутність закрі-
плення  на  законодавчому  рівні  поняття  «мінімум  митних 
формальностей,  необхідних  для  забезпечення  додержання 
законодавства України з питань митної справи». Варто зазна-
чити, що аналіз підзаконних нормативних актів дає підстави 
стверджувати, що подібний мінімум формальностей не ре-
гламентовано навіть на рівні локальних актів митних органів.

Так, у Наказі Державної митної служби України від 12 
грудня 2006 р. № 1110/484/1146 «Про затвердження Інструк-
ції про здійснення митного контролю переміщення електро-
енергії  через  митний  кордон  України»  йдеться  лише  про 
перелік документів,  якими оформлюються результати мит-
ного контролю та порядок їх оформлення і оброблення даної 
інформації [3]. Натомість жодним чином не регламентовано 
вичерпний перелік дій посадових осіб та працівників митних 
органів, які вони повинні здійснювати у даному випадку, що 
створює умови для зловживання правом. 

Таким чином, нагальною вбачається потреба регламен-
тації на рівні актів митних органів Типових інструкцій, які 
мають  містити  вичерпний  перелік  прав  посадових  осіб  та 
працівників  зазначених  органів  щодо  здійснення  митного 
контролю  та  митного  оформлення  різних  груп  товарів  та 
транспортних  засобів.  Стосовно  поняття  «мінімум митних 
формальностей,  необхідних  для  забезпечення  додержання 
законодавства України з питань митної справи», пропонуємо 
розглядати його як вичерпний перелік операцій, які здійсню-
ються  під  час  митного  контролю,  митного  оформлення  та 
справляння передбачених законом податків і зборів посадо-
вими особами та працівниками митних органів. 

Також  певна  можливість  для  зловживання  правом  міс-
титься у ст. 338 МК України, в якій зазначається, що «огляд 
товарів,  транспортних  засобів  комерційного  призначення, 
пред’явлених органу доходів і зборів (у тому числі для пе-
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рерахунку та зважування), проводиться в можливо короткий 
строк після прийняття рішення про його проведення». Час-
тина четверта цієї статті встановлює можливість проведення 
переогляду, який може бути здійснено за рішенням керівника 
митного  органу  або його  заступника,  у  разі  виявлення по-
шкодження  або  втрати митного  забезпечення,  накладеного 
на зазначені товари, транспортні засоби, чи за наявності ін-
ших видимих ознак можливого несанкціонованого доступу 
до товарів, що перебувають під митним контролем [2]. 

Незрозумілою  залишається  позиція  законодавця  щодо 
часткового  визначення  підстав  проведення  даної  процеду-
ри, що знову ж таки вказує на можливість зловживання пра-
вом. На підтвердження цієї думки слід навести положення 
Наказу Міністерства фінансів України від 12 грудня 2012 р. 
№ 1316 «Про затвердження Порядку проведення огляду та 
переогляду товарів, транспортних засобів комерційного при-
значення». Зокрема, в документі зазначається, що «якщо за 
результатами  застосування  системи  управління  ризиками 
виникла необхідність огляду товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, посадова особа митного органу, 
яка виявила таку необхідність, особисто інформує керівника 
підрозділу митного оформлення або особу, яка виконує його 
обов’язки, для прийняття рішення про проведення огляду не 
пізніше 10 хвилин з моменту виявлення необхідності прове-
дення огляду» [4]. 

По-перше, слід зазначити, що в нормативному акті взага-
лі не регламентовані питання проведення переогляду (йдеть-
ся лише тільки про огляд), що, на нашу думку, створює за-
конні  умови проведення переогляду без будь-яких підстав, 
адже документ формально регламентує порядок проведення 
огляду та переогляду. 

По-друге,  здійснення  огляду  та  переогляду  товарів  та 
транспортних  засобів  у  даному  випадку  здебільшого  спи-
рається на систему управління ризиками, яка, в свою чергу, 
передбачає наявність так званого «випадкового вибору». Так, 
у Наказі Міністерства фінансів України від 25 травня 2012 
р. №  597  «Про  затвердження  Порядку  здійснення  аналізу 
та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управ-
ління ризиками в митній службі України» зафіксовано, що 
«випадковий відбір – це спосіб відбору об’єктів для митного 
контролю, коли кожен об’єкт основи вибірки має однакову 
імовірність  бути  відібраним»  [5].  Таким  чином,  об’єктом 
огляду  та  переогляду  може  бути  товар  або  транспортний 
засіб, який теоретично містить певні ризики, але фактично 
переміщується через митний кордон абсолютно законно та 
не потребує проведення по відношенню до нього додаткових 
митних процедур.

Для  усунення  можливості  зловживання  правом  прове-
дення огляду (переогляду) товарів та транспортних засобів, 
пропонуємо доповнити ст. 338 МК України наступною час-
тиною «Підставами проведення огляду та переогляду това-
рів та транспортних засобів є: пошкодження митного забез-
печення;  наявність  виявленого  ризику,  тобто  ризику, щодо 
якого у митних органів наявна  інформація про порушення 
законодавства  України  з  питань  державної  митної  справи; 
відповідність опису об’єкта індикаторам ризику, тобто кри-
теріям із заданими наперед параметрами, використання яких 
дає можливість здійснювати вибір об’єкта контролю, що ста-
новить ризик». 

В  контексті  дослідження  проблеми  зловживання  пра-
вом у митних правовідносинах пропонуємо звернути увагу 
на положення ст. 327 МК України, яка регламентує питання 
залучення у разі потреби спеціалістів та експертів для здій-
снення митного контролю. Так, у статті зазначається, що «за-
лучення  спеціалістів  та  експертів  здійснюється  керівником 
органу доходів і зборів або його заступником за погодженням 
з керівником підприємства, установи, організації, де працює 
спеціаліст чи експерт» [2]. В свою чергу, відповідно до по-
ложень ст. 502 МК України, експерт має право «знайомитися 
з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи; 
заявляти клопотання про надання йому додаткових матері-

алів, необхідних для надання висновків» [2]. Натомість по-
дальший аналіз статей Кодексу та деяких підзаконних актів 
дозволяє стверджувати, що митним законодавством жодним 
чином не регламентоване питання чітких строків проведення 
експертизи. 

Зокрема, у Постанові Кабінету Міністрів України від 23 
квітня 2003 р. № 574 «Про затвердження Порядку відшко-
дування витрат, пов’язаних із залученням митними органа-
ми спеціалістів та експертів для участі в здійсненні митного 
контролю, та у справах про порушення митних правил» за-
кріплено лише порядок відшкодування витрат та теза, відпо-
відно до якої за результатами виконаної роботи складається 
двосторонній акт про виконання робіт і висновок спеціаліста 
чи  експерта  [6]. Варто  зазначити, що  загальні  строки про-
ведення експертиз закріплені Наказом Міністерства юстиції 
України від 08 жовтня 1998 р. № 53/5 «Про затвердження Ін-
струкції про призначення та проведення судових експертиз 
та експертних досліджень та Науково-методичних рекомен-
дацій з питань підготовки та призначення судових експертиз 
та  експертних  досліджень».  Зокрема,  мінімальний  строк 
проведення експертного дослідження складає 10 календар-
них  днів,  натомість  максимальний  може  перевищувати  60 
календарних днів [7]. 

  З урахуванням наведеного вище, очевидною є можли-
вість зловживання експертом та спеціалістом наданим йому 
правом, яка може виявлятися у наступному:

– встановлення доволі значних строків проведення екс-
пертизи (мінімум 10 календарних днів), створює умови для 
її уповільнення, оскільки спеціаліст або експерт має можли-
вість самостійно визначати необхідний обсяг процедур, які 
він буде здійснювати в рамках експертизи; 

– на сьогодні не регламентовано перелік випадків, коли 
експерт або спеціаліст має право  заявляти клопотання про 
надання йому додаткових матеріалів, необхідних для надан-
ня висновків. Вважаємо, що подібний недолік також сприяє 
зловживанню правом, оскільки експерт має можливість за-
явити таке клопотання абсолютно безпідставно та обґрунту-
вати його об’єктивною необхідністю проведення експертно-
го дослідження. 

Необхідно підкреслити, що положення ст. 327 МК Украї-
ни вбачаються такими, що можуть стати предметом зловжи-
вання  правом  безпосередньо  посадовими  особами  митних 
органів. Зокрема, у ч. 1 даної статті зазначається, що «у разі 
потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть 
залучатися  спеціалісти  та  експерти»  [2]. Проте подальший 
аналіз нормативної основи здійснення митної справи вказує 
на відсутність актів, що регламентують підстави залучення 
спеціалістів та експертів. 

Для усунення даного недоліку ми пропонуємо доповнити 
ст. 327 МК України ч. 6, яка повинна мати наступний вигляд: 
«підставами залучення спеціалістів та експертів для участі у 
здійсненні митного контролю є: 

– переміщення через митний кордон товарів, визначення 
походження, вартості та якостей яких потребує застосування 
спеціальних  знань  в  галузі  мистецтва,  історії,  документоз-
навства, а також інших галузей науки і техніки;

–  відсутність  у  розпорядженні митних  органів України 
технічних та технологічних засобів та способів досліджен-
ня товарів, транспортних засобів, а також їх конструктивних 
елементів та частин;

– письмове клопотання власника товару або транспорт-
ного засобу до керівника митного органу або його заступни-
ка про залучення спеціаліста або експерта для участі у здій-
сненні митного контролю;

– наявність судового рішення про обов’язкове залучен-
ня спеціаліста або експерта для участі у здійсненні митного 
контролю.

Аналіз окремих випадків зловживання правом у митних 
правовідносинах надає можливість визначити основні озна-
ки таких дій працівників та посадових осіб митних органів. 
Зокрема, до таких ознак пропонуємо віднести:
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1. Неправомірність. Зловживання правом у митних пра-
вовідносинах  є  різновидом  правової  поведінки,  а  саме  не-
правомірною поведінкою, оскільки такі дії, як ми вже пере-
коналися, формально не порушують жодну з норм митного 
законодавства, проте суперечать природі  суспільних відно-
син. Подібна ситуація притаманна й іншим видам правовід-
носин, наприклад, аналізуючи випадки зловживання платни-
ками податків  правом у податкових правовідносинах, Д.О. 
Гетманцев вказує, що таке зловживання «за своєю формою 
не порушує жодну норму податкового законодавства (на від-
міну від правопорушення)» [8, с. 73]. 

2. Наявність особливої суб’єктивної оцінки власної пове-
дінки. Зловживання у митних правовідносинах виникає вна-
слідок суб’єктивного тлумачення  законодавчо  закріпленого 
права, яке не відповідає його офіційному змісту. На підтвер-
дження цієї думки Н.А. Фомінова зазначає, що «зловживан-
ня правом являє собою таку форму реалізації суб’єктивного 
права, яка існує всупереч меті правового регулювання та за-
вдає шкоду інтересам інших осіб» [9, с. 31]. Переконані, що 
подібне тлумачення відбувається виключно у власних інтер-
есах,  тобто  суб’єкт,  реалізуючи  своє право,  отримує певну 
користь для себе, завдаючи при цьому шкоду інтересам ін-
ших суб’єктів. 

3. Зловживання правом може стати предметом юридич-
ного конфлікту між суб’єктами митних правовідносин. При 
цьому  засвідчення  судом  факту  правомірності  зловживан-
ня правом, який, приймаючи рішення, спирається на чинне 
митне законодавство, відбувається без урахування особливої 
суб’єктивної оцінки власної поведінки працівником та поса-
довою особою органу доходів і зборів, що, з одного боку, є 
повністю законним, а з іншого –офіційним обґрунтуванням 
випадків зловживання.

4.  Існує  можливість  трансформації  (переходу)  зловжи-
вання у правопорушення. Наприклад, ст. 4 Закону України 
«Про  засади  запобігання  і  протидії  корупції»  регламентує 
належність посадових осіб та працівників митних органів до 
суб’єктів  відповідальності  за  корупційні  правопорушення, 
оскільки вони уповноважені на виконання функцій держави 
[10]. В свою чергу, ст. 370 Кримінального кодексу України 
встановлює відповідальність за провокацію підкупу, яка яв-
ляє собою «свідоме створення службовою особою обставин 
і умов, що зумовлюють пропонування, обіцянку чи надання 
неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи 
одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропо-
нував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв про-
позицію, обіцянку чи одержав таку вигоду [11]. Тому цілком 

ймовірно,  що  досліджене  вище  зловживання  правом  при 
призначенні огляду, а особливо переогляду товарів та тран-
спортних  засобів  при  здійсненні  митного  контролю,  може 
бути розцінене їх власником як дії, спрямовані на провока-
цію надання неправомірної вигоди. 

Дослідження  окремих  випадків  та  окреслення  ознак 
надає  можливість  визначити  зміст  поняття  «зловживання 
правом  у митних  правовідносинах»,  під  яким  пропонуємо 
розуміти  таку  правомірну  поведінку  суб’єктів  (дії  чи  без-
діяльність),  яка  внаслідок  особливої  суб’єктивної  оцінки 
суперечить меті  правового  регулювання, може  стати  пред-
метом юридичного конфлікту, а також трансформуватися у 
правопорушення. 

Висновки. Підводячи підсумки, пропонуємо системати-
зувати основні недоліки в цій сфері та визначити шляхи їх 
усунення. 

По-перше, з аналізу стану справ випливає, що основним 
джерелом зловживання правом є відсутність належної регла-
ментації правового статусу суб’єктів митних правовідносин, 
свідченням  чого  є  більшість  досліджених  прикладів.  Для 
вирішення  цієї  проблеми  необхідно  консолідувати  зусилля 
щодо моніторингу митного законодавства та практики діяль-
ності митних органів з метою їх співставлення та подальшо-
го з’ясування ефективності дії норм, раціональності строків 
проведення митних формальностей, а також доцільності за-
кріплення за суб’єктами окремих прав. 

По-друге, значна кількість зловживань пов’язана з про-
блемою відсутності взаємозв’язку законодавства з практич-
ними особливостями митних правовідносин. На сьогодні в 
структурі Державної фіскальної служби України діє Депар-
тамент координації нормотворчої та методологічної роботи з 
питань оподаткування, отже, наявна потреба запровадження 
такого  самого  департаменту  з  питань митної  справи,  який 
фактично стане міцним зв’язком нормотворчості та практич-
ної діяльності митних органів у сфері виконання покладених 
на них повноважень. 

По-третє,  доволі  нагальною  вбачається  проблема  сис-
тематизації судової практики щодо справ про зловживання 
правом  суб’єктами  митних  правовідносин.  Це  стосується 
кола справ, по яким суд прийняв рішення про правомірність 
дій працівників та посадових осіб митних органів, а також 
декларантів.  Вважаємо, що  такі  випадки  повинні  система-
тизуватися Департаментом правової роботи Державної фіс-
кальної служби України з метою подальшої розробки відпо-
відних змін та доповнень до нормативно-правових актів, які 
виключать можливість зловживання правом у подальшому. 
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У статті порушуються теоретичні аспекти щодо системи відносин, що складають предмет бюджетно-правового регулювання. Ана-
лізуються сучасне бюджетне законодавство та практика його застосування. Розглядаються основні бюджетні відносини – майнові від-
носини (відносини власності і зобов’язальні відносини) та відносини, які забезпечують їх виникнення і реалізацію через матеріальні та 
процесуальні відносини.

Ключові слова: бюджет, бюджетні кошти, бюджетні відносини, майнові та немайнові відносини, предмет бюджетного права. 

В статье затрагиваются теоретические аспекты, касающиеся системы отношений, составляющих предмет бюджетно-правового 
регулирования. Анализируются современное бюджетное законодательство и практика его применения. Рассматриваются основные 
бюджетные отношения – имущественные отношения (отношения собственности и обязательственные отношения) и отношения, обе-
спечивающие их возникновение и реализацию через материальные и процессуальные отношения.

Ключевые слова: бюджет, бюджетные средства, бюджетные отношения, имущественные и неимущественные отношения, предмет 
бюджетного права.

The article violated theoretical aspects concerning the system of relations that are the subject of budgetary and legal regulation. Analyzes 
the current budget legislation and practice. The main budgetary relations – property relations (relations of ownership and obligation relations) and 
relations that ensure their emergence and implementation due to material and procedural relations.

Key words: budget, budget, budget relations, property and non-property relations, subject of the budget law.

1 Поняття формування доходів бюджетів має двояке  значення у фінансовому 
законодавстві. У ст. 1 БК України формування доходів бюджетів розглядається 
як предмет регулювання бюджетного права. У  той же час  ст.  50 БК України 
підходить до розуміння відносин  з формування доходів бюджетів більш ши-
роко і розглядає їх як предмет регулювання не тільки бюджетного, а й подат-
кового  законодавства,  а  також  законодавства, що  регулює  справляння  інших 
обов’язкових  платежів.  У  даній  статті  з  урахуванням  предмета  дослідження 
формування доходів бюджетів розглядається у вузькому сенсі, тобто як пред-
мет бюджетного права.

Актуальність теми. Кожна  галузь  права  сформува-
лася  на  основі  певних  принципів,  володіє,  як  правило, 
специфічним набором прийомів і способів впливу на ре-
гульовані суспільні відносини і має цілком певний набір 
функцій.  Предмет  правового  регулювання,  тобто  певна 
група однорідних суспільних відносин, в юридичній науці 
традиційно породжує труднощі у віднесенні тих чи інших 
виникаючих суспільних відносин до предмета правового 
регулювання  конкретних  галузей.  Точність  у  визначенні 
галузевого регулювання в нових або мінливих умовах до-
зволяє домагатися оптимального поєднання різних інтер-
есів, успішно вирішувати одночасно кілька завдань соці-
ального,  економічного,  політичного  характеру.  Помилка 
у виборі адекватних засобів правового впливу, в кращому 
випадку,  не  дозволить  домогтися  бажаного  результату,  в 
гіршому ж – викличе різні негативні наслідки.

Питанням  бюджетного  права,  його  інститутів  при-
свячували  праці  юристи:  О.М.  Бандурка,  Л.К.  Воронова,  
О.М.  Горбунова,  О.Ю.  Грачова,  Л.В.  Вакарюк,  І.Б.  Заве-
руха,  М.В.  Карасьова,  Ю.О.  Крохіна,  М.П.  Кучерявенко,  
О.А.  Музика-Стефанчук,  А.А.  Нечай,  Ю.А.  Ровінський, 
Н.Ю. Пришва, М.І. Піскотін, Є.А. Самойленко, Р.О. Стефан-
чук, Н.І. Хімічева, Н.Я. Якимчук. Проблеми, що  існують 
у  бюджетній  сфері,  вивчали  й  економісти: О.Д.  Василик,  
М.І. Кульчицький, Ц.Г. Огонь, Л.Л. Осипчук, Г.Б. Поляк.

Метою статті є аналіз системи відносин, що склада-
ють предмет бюджетно-правового регулювання.

Виклад основного матеріалу.  Формування  доходів 
бюджетів  здійснюється в рамках відносин, регульованих 
нормами бюджетного права  (бюджетних  відносин). Дані 
відносини являють собою велику  і  складну систему, ма-

ють певну специфіку,  але  є частиною предмета бюджет-
но-правового регулювання в цілому. Зазвичай при харак-
теристиці  предмета  бюджетно-правового  регулювання 
спочатку застосовується підхід, характерний для дефініції 
предмета фінансового права [1, с. 544].

На  думку  Н.Я.  Якимчук,  предмет  бюджетного  права 
визначається як відносини, що виникають у зв’язку з утво-
ренням, розподілом і використанням грошових коштів, що 
становлять  державні  та місцеві  бюджети1. У  даному  ви-
падку використовується поняття публічної фінансової ді-
яльності  (або  фінансової  діяльності  держави  та  органів 
місцевого  самоврядування)  і  робиться  вказівка  на  кон-
кретний фонд – бюджет [2, с. 57–58].

Такий  підхід  дозволяє  проілюструвати,  що  бюджет-
ні  відносини  є  частиною  фінансових  відносин,  відповід-
но,  бюджетне  право  –  підгалузь  фінансового  права.  Слід 
враховувати, що характеристика бюджетних відносин, що 
включає ознаки публічної фінансової діяльності, дає мож-
ливість лише в цілому (без деталізації) визначити область 
бюджетно-правового  регулювання.  Однак  відносини,  що 
виникають у даній  сфері,  заслуговують спеціального роз-
гляду. Логічно, першою групою бюджетних відносин є від-
носини, пов’язані з утворенням бюджетних фондів. Відомо, 
що бюджетні кошти формуються за рахунок двох основних 
джерел: доходів і кредиту. Відповідно, до цієї групи відно-
син належать ті з них, які пов’язані з визначенням складу 
і угрупуванням бюджетних доходів  і  коштів,  залучуваних 
у  формі  державних  або  муніципальних  запозичень.  Крім 
того, сюди слід віднести відносини по формуванню доходів 
бюджетів та джерел фінансування дефіцитів бюджетів, а та-
кож забезпечують їх немайнові відносини.

Відносини з розподілу бюджетних коштів виділяють-
ся не всіма вченими в предметі бюджетного права, і деякі 
передумови для таких розбіжностей є. Однак, швидше за 
все, в даному випадку має місце різний підхід до характе-
ристики цих відносин. Говорити про існування відносин з 
розподілу бюджетних коштів можна лише тоді, коли бю-
джетна система розглядається в цілому.
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Тут  насправді  є  внутрішні  (розподільні)  відносини, 
в  рамках  яких  здійснюється розподіл бюджетних коштів 
між  бюджетами  різних  рівнів  бюджетної  системи,  між 
різними публічно-правовими утвореннями. Тим не менш, 
навряд  чи можна  говорити  про  такі  відносини  в  рамках 
окремо взятого бюджету. Для окремого бюджету існують 
лише відносини за освітою бюджетних коштів і відносини 
по їх витрачанню. Дана обставина призводить до того, що 
інструменти  розподілу  коштів  між  бюджетами  (дотації, 
субвенції,  субсидії)  при  їх  дослідженні  в  рамках  одного 
бюджету розглядаються або як доходи, або як витрати бю-
джету. Іншими словами, при такому підході аналізуються 
не відносини з розподілу бюджетних коштів, а відносини 
за освітою  і  відносини по використанню бюджетних ко-
штів.

Відносини  щодо  використання  бюджетних  коштів 
включають  в  себе  відносини,  пов’язані  з  визначенням 
складу витрат бюджетів,  видів бюджетних асигнувань,  а 
також  відносини,  що  забезпечують  здійснення  видатків. 
У літературі  існує позиція, відповідно до якої відносини 
щодо використання державних і муніципальних централі-
зованих фондів грошових коштів не є фінансовими з еко-
номічної  точки  зору  і  не  повинні  включатися  в  предмет 
фінансового права.

Сучасне бюджетне законодавство та практика його за-
стосування містять необхідний матеріал для чіткого вста-
новлення меж регулювання бюджетного права стосовно до 
відносин, пов’язаних з використанням бюджетних коштів.

Основою  видатків  бюджетів  в  даний  час  є  видатко-
ві  зобов’язання.  У  ст.  ст.  51  і  70  Бюджетного  кодексу 
України  (далі  – БК України)  вказується, що формування 
видатків  бюджетів  бюджетної  системи України  здійсню-
ється відповідно до видаткових зобов’язань [3]. Витратні 
зобов’язання можуть бути різної галузевої приналежнос-
ті. При цьому та чи  інша галузева приналежність визна-
чається правовою природою тих законів, інших норматив-
них  правових  актів,  договорів  і  угод,  якими  ці  витратні 
зобов’язання передбачені.

У той же час бюджетне право не виключається з пра-
вового регулювання відносин, пов’язаних із здійсненням 
видатків  бюджетів.  Як  зазначив  Конституційний  Суд 
України,  закон  про  державний  бюджет  створює  належ-
ні  фінансові  умови  для  реалізації  норм,  закріплених  у 
інших  законах,  виданих до його прийняття,  і  передбача-
ють  фінансові  зобов’язання  держави,  тобто  передбача-
ють  надання  будь-яких  коштів  і  матеріальних  гарантій 
та необхідність відповідних витрат [4]. Ті чи інші умови 
для реалізації видаткових зобов’язань створюються також 
нормами Бюджетного кодексу України, які визначають по-
рядок  формування  та  здійснення  видатків  бюджетів  (гл. 
5  БК України),  регулюють  бюджетний  процес  (гл.  4  БК 
України).

Таким  чином,  бюджетне  право  забезпечує  фактичну 
реалізацію видаткових зобов’язань. Воно створює умови 
для врахування видаткових зобов’язань при складанні за-
кону  (рішення) про бюджет  і  забезпечує створення умов 
для  реального  надання  бюджетних  коштів  їх  кінцевим 
адресатам.

У  літературі  описано,  що  з  точки  зору  фінансового 
права норми інституту бюджетних витрат, якими встанов-
люються витратні зобов’язання, зістиковуються з норма-
ми  бюджетного  права,  якими  встановлюються  бюджетні 
зобов’язання,  тобто  витратні  зобов’язання,  передбачені 
законом про бюджет на відповідний рік [5].

В  даний  час  багатьма  авторами  наголошується,  що 
вказане  визначення  предмета  бюджетного  права  з  вико-
ристанням конструкції публічної фінансової діяльності не 
повною мірою дає  уявлення про це  явище. Більше  того, 
при  такому  підході  бюджетні  відносини  зовні  поглина-
ють деякі групи відносин, що відносяться до податкового 
права,  інституту  державного  та муніципального  кредиту 

та інших інститутів фінансового права. У зв’язку з цим у 
багатьох роботах здійснюється конкретизація бюджетних 
відносин.

До  бюджетних  відносин  зараховують  відносини: 
пов’язані з визначенням бюджетного устрою; пов’язані з 
визначенням складу та розмежуванням доходів і видатків 
бюджетів; з визначенням компетенції суб’єктів бюджетно-
го права; бюджетно-процесуальні.

Існують більш докладні переліки відносин, складових 
предмета бюджетного права. Певною мірою даний підхід 
знайшов відображення у чинному бюджетному законодав-
стві. Наприклад, у п. 16-1 ст. 116 БК України зазначаються 
відносини, що виникають у процесі формування доходів 
та  здійснення видатків,  а  також відносини в області бю-
джетного процесу. При цьому треба враховувати, що Бю-
джетний  кодекс  України  доповнив  традиційний  перелік 
бюджетних відносин відносинами, пов’язаними з притяг-
ненням до відповідальності за порушення бюджетного за-
конодавства.

Перерахування конкретних груп бюджетних відносин 
дозволяє  краще  зрозуміти  предмет  бюджетно-правового 
регулювання. Однак, на наш погляд, подібне перерахуван-
ня носить дещо безсистемний,  описовий характер. Воно 
не дозволяє побачити особливості бюджетних відносин.

Як  видається,  після  внесення  28.12.2014  р.  змін  до 
Бюджетного кодексу України (ст.122) щодо реформи між-
бюджетних відносин, відпали підстави стверджувати, що 
Бюджетний  кодекс  України  встановлює  правові  основи 
порядку і умов притягнення до відповідальності за пору-
шення бюджетного законодавства України [6].

Бюджетне  законодавство  тепер  регулює  лише  засто-
сування бюджетних заходів примусу, які за природою на-
вряд чи відносяться до заходів відповідальності. У зв’язку 
з цим є підстави для уточнення п. 7 ст. 116 БК України.

 В останні роки в теорії фінансового права з’явилися 
нові підходи до аналізу відносин, що складають предмет 
цієї галузі. Все більше вчених починають характеризува-
ти відносини у сфері публічної фінансової діяльності як 
майнові та пов’язані з ними немайнові відносини [1; 2; 6].

Думається,  зазначений  підхід  може  бути  корисним  і 
при  розгляді  бюджетних  відносин.  Бюджетне  право  ре-
гулює  як майнові,  так  і  пов’язані  з  ними немайнові  від-
носини. Критерієм розмежування бюджетних відносин на 
зазначені групи є їх об’єкт.

Об’єктом  майнових  відносин  виступає  майно. 
Об’єктом немайнових відносин майно не є. Основні бю-
джетні відносини – майнові.

Об’єкт майнових бюджетних відносин –  гроші,  адже 
фінансове право, як відомо, регулює відносини грошові. 
Особливість грошей в бюджетному праві полягає насам-
перед у тому, що бюджетні кошти існують в безготівковій 
формі. Майнові  (грошові)  відносини підрозділяються на 
відносини привласнення і зобов’язальні відносини. Такий 
підхід використовується як у фінансовому праві, так і ін-
ших галузях права.

Серед  відносин  привласнення  традиційно  виділяють 
відносини власності. Саме відносини власності складають 
серцевину бюджетних відносин.

Однак застосування поняття «речові відносини» не зо-
всім доречне щодо бюджетного права. Бюджетні кошти є 
безготівковими грошима, які як об’єкт права являють со-
бою права вимоги, а не речі. У зв’язку з цим у бюджетному 
праві використовується поняття відносини привласнення, 
а не речові відносини бюджетних майнових відносин. Як 
було зазначено, бюджетні відносини покликані забезпечи-
ти утворення, розподіл і використання бюджетів.

У зв’язку з цим бюджетне право однією зі своїх цілей 
має регулювання відносин власності на бюджетні кошти.

Відносини  власності,  урегульовані  бюджетним  пра-
вом,  володіють певними особливостями, що відрізняють 
їх  від  зобов’язальних  відносин:  вони  опосередковують 
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приналежність матеріальних благ (грошей) суб’єктам пра-
ва (публічно-правовим утворенням); відносини власності 
є абсолютними відносинами, в яких визначена лише одна 
сторона – володар права власності, а на іншій стороні зна-
ходиться невизначене коло осіб, які  зобов’язані не пере-
шкоджати у здійсненні відповідного права; дані відносини 
є пасивними.

Активний  центр  відносин  власності  знаходиться  у 
уповноваженої особи. Саме за рахунок дій цієї особи від-
бувається рух правовідносини. У сфері речових прав ви-
рішальне значення для задоволення інтересів уповноваже-
ної особи мають його власні дії.

Існують  певні  проблеми,  пов’язані  з  можливістю  за-
стосування положень про право власності до бюджетних 
відносин. Справа в тому, що об’єктом права власності час-
то визнаються тільки індивідуально-визначені речі. У той 
же час бюджетні відносини складаються з приводу безго-
тівкових грошей, які в більшості випадків розглядаються 
не як речі, а як зобов’язальні права (права вимоги).

 Ця обставина призводить деяких учених до думки про 
те, що «права власності на безготівкові гроші, які значать-
ся на банківських рахунках, немає ні в кого – ні в банку, ні 
у  його  клієнтів. Відносно  безготівкових  грошей  і  розра-
хунків застосовується інший юридичний механізм і діють 
інші правові  інститути, що знаходяться за межами права 
власності; правила про право власності та саме це поняття 
тут неприйнятні».

Теорія і практика йдуть в даний час по іншому шляху. 
У науковій літературі зазначається, що визнання об’єктом 
відносин власності тільки речей стає в ряді випадків  за-
надто вузьким.

У результаті  зобов’язальні  права  у  відомих  випадках 
користуються фікцією речі, конструюючи безтілесні речі і 
створюючи на цьому ґрунті «право на право».

При  цьому  коли  права  вимоги  розглядаються  як 
об’єкти  права  (resincorporales),  стає  можливим  застосо-
вувати до цих прав, вважаючи їх за речі, режим речового 
права, у тому числі і режим права власності.

  Зазначені  положення  були  сприйняті  судовою  прак-
тикою.  В  однієї  зі  своїх  постанов  Конституційний  Суд 
України вказав, що до майна, що знаходиться у власності 
юридичної особи, відповідно до ст. 128 Цивільного кодек-
су України (далі – ЦК України), можуть відноситися речі, 
включаючи  гроші,  та  інше  майно,  в  тому  числі  майнові 
права. Таким чином, майно банку як власника становлять 
грошові кошти та майнові права (права вимоги) [7].

Поширення положень про право власності на майно-
ві  права  відповідає  позиції  Європейського  Суду  з  прав 
людини. Як вказав у  справі Latridis Європейський Суд  з 
прав людини, концепція власності в ст. 1 Протоколу № 1 
до Конвенції має автономний зміст, який не обмежується 
правом  власності  на фізичні  речі,  деякі  інші  права  і  ви-

годи, що утворюють майно, можуть бути також розглянуті 
як права власності і, таким чином, як власність для цілей 
зазначеного положення [8, c. 964].

У справі  (Boyleet Rice,  57) Європейський Суд повто-
рив, що поняття «власність», передбачене в ч. 1 ст. 1, має 
автономне значення, яке зводиться до права власності на 
фізичні речі і яке не залежить від формальних кваліфіка-
цій по внутрішньому праву. Деякі інші права і вигоди, що 
утворюють майно, можуть бути також розглянуті як «пра-
ва власності» і, таким чином, як «власність» для цілей за-
значеного положення [8, c. 969].

Сучасне цивільне законодавство дещо по-іншому під-
ходить  до  питання  про  природу  безготівкових  грошей. 
Зокрема, з погляду на дослідження Р.О. Стефанчука необ-
хідно вказати на те, що до безготівкових грошових коштів 
і  бездокументарних  цінних  паперів можуть  застосовува-
тися правила про речі, якщо інше не встановлено законом, 
іншими правовими актами і не випливає із суті названих 
об’єктів [9].

Розділ  3  Цивільного  кодексу  України  відносить  до 
об’єктів  цивільних  прав  речі,  включаючи  готівку  та  до-
кументарні  цінні  папери,  інше  майно,  в  тому  числі  без-
готівкові  грошові кошти  (ст. 1088 ЦК України), бездоку-
ментарні цінні папери, майнові права; результати робіт  і 
надання послуг; охоронювані результати  інтелектуальної 
діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації (ін-
телектуальна власність); нематеріальні блага.

Зазначене формулювання свідчить про те, що безготів-
кові гроші виділені законодавцем в окремий різновид май-
на і не включаються ні до речей, ні в майнові права. Од-
нак ця обставина не перешкоджає розгляду безготівкових 
грошових коштів в якості об’єктів права власності, тому з 
положень Книги третьої «Право власності та інші речові 
права» ЦК України, присвяченого праву власності, випли-
ває, що об’єктом цього права може бути будь-яке майно, а 
не тільки речі. 

Таким чином, сучасне цивільне законодавство і судова 
практика дозволяють говорити про існування права влас-
ності не тільки на речі, але й на інше майно, у тому числі 
на безготівкові гроші. Відповідно, постановка питання по 
бюджетно-правовому регулюванню відносин власності в 
зв’язку з цим цілком правомірна.

Висновки. Таким  чином,  відносини,  що  становлять 
предмет  бюджетно-правового  регулювання,  в  даний  час 
досить численні та різноманітні. Основними бюджетними 
відносинами  виступають  майнові  відносини  (відносини 
власності і зобов’язальні відносини). Забезпечують їх ви-
никнення  і  реалізацію немайнові  відносини  (матеріальні 
і  процесуальні).  Формування  доходів  бюджетів  включає 
весь комплекс зазначених вище видів відносин. У зв’язку 
з цим необхідно докладно розглянути кожну із зазначених 
груп.
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У статті розглянуто різні підходи до визначення способу вчинення злочину як факультативну ознаку об’єктивної сторони складу зло-
чину. Особливу увагу присвячено вивченню особливої жорстокості як способу вчинення злочину.

Ключові слова: злочин, склад злочину, об’єктивна сторона складу злочину, спосіб вчинення злочину, особлива жорстокість.

Статья посвящена исследованию оценочного понятия «особенная жестокость» в уголовном законодательстве Украины. Определе-
ны критерии особенной жестокости, которые могут служить ориентирами для органов досудебного следствия и суда при принятии ими 
решений. Проведен анализ судебной практики по данному вопросу.

Ключевые слова: преступление, состав преступления, объективная сторона состава преступления, способ совершения престу-
пления, особенная жестокость.

The article includes research the concept of «a special cruelty» in the criminal legislation of Ukraine. Identified the criteria of a special cruelty, which 
can serve as benchmarks for the bodies of pre-trial investigation and trial when making their decisions. Made the analysis of jurisprudence on this issue.

Key words: crime, composition of a crime, objective side of composition of a crime, manner of committing a crime, special cruelty.

РОЗДІЛ 8.
КРиМІНАЛьНЕ ПРАВО ТА КРиМІНОЛОГІЯ; КРиМІНАЛьНО-ВиКОНАВЧЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Головним  інститутом  кримі-
нального права є злочин як суспільно-небезпечне діяння, 
що вирізняється  з-поміж  інших правопорушень високим 
ступенем  небезпеки.  Нормативне  позначення  злочину, 
опис відповідних його елементів та ознак (об’єктивних та 
суб’єктивних) здійснюються за допомогою складу злочи-
ну (юридичної характеристики діяння). Одним із чотирьох 
обов’язкових елементів складу злочину є об’єктивна сто-
рона складу злочину, яка у свою чергу містить обов’язкову 
ознаку  –  суспільно-небезпечне  діяння,  та факультативні, 
які можуть бути обов’язковими у певному складі злочину. 
Серед  таких  факультативних  ознак  об’єктивної  сторони 
складу злочину є спосіб вчинення злочину.

У зв’язку з тим, що в науці кримінального права не ви-
рішено  низку  важливих  питань,  пов’язаних  зі  способом 
вчинення  злочину,  правозастосовчі  органи  мають  певні 
труднощі  під  час  кваліфікації  злочинів,  що  здійсненні 
конкретними  способами,  тому  виникає  необхідність  їх 
вивчення.  Наше  дослідження  стосуватиметься  способу 
вчинення  злочину  із  особливою  жорстокістю.  Злочини, 
вчинені зазначеним способом, є досить поширеними сьо-
годні,  чим привертають  увагу  суспільства. Проте  кримі-
нально-правовим особливостям зазначеного способу вчи-
нення злочину приділено недостатньо уваги. Окрім того, 
відсутні дійсні дані щодо розповсюдженості та динаміки 
використання зазначеного способу при вчиненні злочину.

Аналіз досліджень і публікацій,  в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. До проблем об’єктивної сторо-
ни складу злочину та до способу вчинення злочину зокрема 
зверталися у своїх наукових працях С.М. Зав’ялов, О.М. Ігна-
тов, Н.С. Карпов, В.К. Матвійчик, А.П. Мозоль, М.І. Панов, 
А.В. Савченко, П.В. Федишина, Б.В. Щур, О.Р. Якубович та 
інші вчені. Особливій жорстокості було приділено увагу та-
ких вітчизняних науковців, як Я.Г. Смілянський та А.З. Кері-
мов. Однак зазначений спосіб вчинення злочину не має знай-
шов поширеності серед досліджень вітчизняних науковців.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спосіб 
вчинення  злочину  –  це  прийом  чи  сукупність  прийомів, 

які використовує суб’єкт для здійснення суспільно небез-
печного діяння, які можуть виражатися як у дії, так і у без-
діяльності,  або  становити  систему  дій  (бездіяльностей); 
є  однією  із  факультативних  ознак  об’єктивної  сторони 
складу злочину. Спосіб вчинення злочину найчастіше ви-
користовується законодавцем у якості основних або ква-
ліфікуючих ознак складу конкретного злочину, а також є 
обставиною, що обтяжує покарання.

Для того щоб виробити загальне поняття способу чи-
нення злочину, необхідно проаналізувати його об’єктивні 
та суб’єктивні ознаки, у яких проявляються найбільш сут-
тєві його риси та властивості. Так, на думку М.І. Панова, 
об’єктивні ознаки способу вчинення злочину характеризу-
ють фізичний, операційний (динамічний) процес злочин-
ного діяння, що розглядається з його зовнішньої сторони, 
і  свідчать про  те,  як,  яким чином,  в  яких умовах,  за  до-
помогою використання яких сил та засобів здійснено дію 
(бездіяльність), що визнається злочином [6, с. 7-8].

Щодо  суб’єктивних ознак  способу  вчинення  злочину 
М.І. Панов зазначає: «Крім зовнішніх об’єктивних ознак, 
спосіб вчинення злочину має внутрішній, вольовий зміст. 
Обрання того чи іншого образу дії передує певна (інтелек-
туальна,  емоційна,  вольова  та  оціночна)  психічна  діяль-
ність людини. Поява спонукання до дії і прийняття рішень 
неможливо  без  визначення шляхів  і  способів  їх  реаліза-
ції. З  іншого боку, наміри, що виникли у людини та цілі 
отримують свій конкретний вираз у здійснених ним діях»  
[6,  с.  16]. Отже,  рухи  тіла, що не  контролюються  свідо-
містю людини, не є діянням у кримінально-правовому ви-
значені, навіть якщо б вони були суспільно небезпечними.

Таким  чином,  можна  виділити  три  основні  характе-
ристики  способу  вчинення  злочину,  як  і  інших  факуль-
тативних  ознак  об’єктивної  сторони  складу  злочину. 
По-перше,  у  разі  зазначення  способу  вчинення  злочину 
в  диспозиції  статті  Кримінального  кодексу  України  він 
стає  обов’язковою  ознакою  об’єктивної  сторони,  тобто 
ознакою основного складу злочину. У такому разі спосіб 
вчинення  злочину  матиме  вирішальне  значення  при  ви-
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значенні наявності чи відсутності складу злочину. Це обу-
мовлено впливом способу вчинення злочину на характер 
діяння і ступінь його суспільної небезпечності, внаслідок 
чого  незлочинне  діяння  перетворюється  на  злочинне  і 
спосіб  вчинення  злочину  стає  конструктивною  ознакою 
складу злочину. Так, у кримінальному законодавстві Укра-
їни, особлива жорстокість є обов’язковою ознакою складу 
злочину в таких злочинах: умисне вбивство вчинене з осо-
бливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України), погане 
поводження  з  військовополоненими  пов’язане  з  особли-
вою жорстокістю (ч. 1 ст. 434 КК України).

По-друге, спосіб вчинення злочину може бути кваліфі-
куючою ознакою. Зокрема, для кваліфікації вбивства за ч. 1  
ст.  115  КК України  не  має юридичного  значення  спосіб 
його вчинення. У разі, якщо вбивство вчинено з особли-
вою жорстокістю, діяння буде кваліфіковано  за п.  4  ч.  2  
ст. 115 КК України. У даному випадку наявність кваліфі-
кованого складу злочину викликано підвищеним ступенем 
суспільної небезпечності діяння, що викликано саме осо-
бливим способом його здійснення.

Наприклад, колегія суддів судової палати у криміналь-
них справах Вищого спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ постановила, що дії 
особи, яка скоїла вбивство способом який завідомо для ви-
нного був пов’язаний із спричиненням потерпілій особли-
вих страждань (спалення живцем), кваліфікується за п. 4 ч. 2  
ст.  115  КК України.  Судом  встановлено, що ОСОБА_2  у 
спальні будинку за місцем свого проживання, у ході сварки 
зі своєю дружиною ОСОБА_3, на грунті особистої непри-
язні, у стані алкогольного сп’яніння, реалізуючи умисел на 
позбавлення ОСОБА_3 життя, який виник раптово, діючи з 
особливою жорстокістю, усвідомлюючи, що завдає потер-
пілій особливих фізичних страждань, облив бензином її та 
предмети, що знаходилися поряд, і підпалив. Внаслідок та-
ких дій ОСОБА_2 настала смерть потерпілої від термічного 
опіку 2-4 ступеня. Дії ОСОБА_2 кваліфіковані судом п. 4 
ч. 2 ст. 115 КК України, як вбивство вчинене з особливою 
жорстокістю, оскільки ОСОБА_2 після сварки з дружиною 
приніс у будинок каністру з бензином, облив ним одяг, тіло 
ОСОБА_3,  предмети  поряд  і  кинув  у  потерпілу  сірники. 
Причому навмисно облив бензином потерпілу і речі поряд 
та підпалив за допомогою сірника [13].

По-третє,  спосіб  вчинення  злочину  враховується  при 
індивідуалізації  покарання.  Так,  відповідно  до  п.  2  По-
станови Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 
№ 2 «Про судову практику в справах про злочини проти 
життя та здоров’я особи», при призначенні покарання від-
повідно до  статей 65-69 Кримінального кодексу України 
суди мають ураховувати ступінь тяжкості вчиненого зло-
чину, сукупність усіх обставин, що його характеризують 
(форма  вини,  мотив,  спосіб, характер  вчиненого діяння, 
ступінь здійснення злочинного наміру, тяжкість наслідків 
тощо),  особу  винного  й  обставини, що  пом’якшують  та 
обтяжують покарання [9].

У кримінальному праві України спосіб вчинення зло-
чину  тісно  пов’язаний  з  іншими  ознаками  об’єктивної 
сторони складу злочину. Зокрема, характеризує злочинне 
діяння,  стає  підставою для  класифікації  складу  злочину, 
може  виступати  кваліфікуючою  ознакою  злочину. Пунк-
том 10 частини 1 статті 67 КК України серед обставин, які 
обтяжують  покарання,  передбачено  вчинення  злочину  з 
особливою жорстокістю.

Злочином, вчиненим із особливою жорстокістю, може 
визнаватися лише зовні виражена активність людини. Од-
нак необхідно враховувати як зовнішній, так і внутрішній 
зміст  поняття  «особлива  жорстокість».  Зовні  вона  може 
характеризуватися своєю формою,  інтенсивністю впливу 
і прояву,  іншими словами – способом вчинення злочину. 
Однак  для  правильної  кваліфікації  злочину,  вчиненого  з 
особливою жорстокістю, варто виходити із внутрішнього 
змісту  даного  поняття,  а  саме  враховувати  те,  як  позна-
чився особливо жорстокий спосіб посягання на жертві (чи 
відчувала вона справді при цьому особливі муки і страж-
дання), її близьких або оточуючих, яким чином ними він 
був сприйнятий, що вони відчували при цьому.

Дефініція особливої жорстокості відсутня у вітчизня-
ному кримінальному законодавстві, а тому визначення да-
ного поняття є дискусійним у науці кримінального права і 
потребує окремого дослідження.

Після аналізу судової практики нами зроблено висно-
вок, що спосіб – особлива жорстокість використовується 
переважно  під  час  вчинення  такого  злочину,  як  умисне 
вбивство. Особлива жорстокість як спосіб вчинення зло-
чину  здійснюється  або  комплексом дій  та прийомів,  або 
бездіяльністю (позбавлення потерпілого  їжі, води тощо), 
також може містити змістовно сполучення дій та бездіяль-
ності. Отже, за змістом особлива жорстокість може здій-
снюватися як дією, так і бездіяльністю, так і бути зміша-
ною в кожній конкретній кримінальній справі.

Щодо характеру поведінки суб’єкта, який вчиняє зло-
чин з особливою жорстокістю,  зазначений спосіб як  і  за 
змістом,  може  бути  активним,  пасивним  та  змішаним. 
Щодо ступеня можливості виявлення дій зазначимо таке. 
У разі  завдання особливого фізичного насильства – осо-
блива жорстокість як спосіб вчинення злочину є очевид-
ною,  у  разі  завдання психічного насильства, що  завдало 
потерпілому  особливих  мучень  та/або  психічних  страж-
дань  (наприклад,  приниження  людської  гідності  потер-
пілого)  –  досліджуваний  спосіб  варто  кваліфікувати  як 
латентний. Таким чином, загалом, такий спосіб вчинення 
злочину як особлива жорстокість за ступенем можливості 
виявлення дій класифікується як змішаний.

Висновок.  У  кримінальному  законодавстві  особлива 
жорстокість  як  спосіб  вчинення  злочину  є  обставиною, 
яка  обтяжує  покарання  (п.  10  ч.  1  ст.  67 КК України),  а 
також є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони таких 
злочинів, як умисне вбивство вчинене з особливою жор-
стокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України), погане поводження 
з військовополоненими пов’язане з особливою жорстокіс-
тю (ч. 1 ст. 434 КК України).

На нашу думку, більш доцільним та важливим є закрі-
плення критеріїв, що визначатимуть спосіб вчинення зло-
чину саме як особливу жорстокість, серед таких критеріїв: 
вчинення злочину шляхом знущання, мучення, катування 
жертви або застосування до неї садистських методів або 
шляхом  заподіяння  потерпілому  великої  кількості  пора-
нень,  у  разі  встановлення,  що  винний,  коли  наносив  їх 
потерпілому, бажав заподіювати йому тим самим особли-
вих страждань в процесі здійснення ним діяння; місцезна-
ходження ран та  інших пошкоджень на тілі потерпілого; 
характер поранень; знаряддя вбивства; часу, що пройшов 
між нанесенням першого  і останнього ударів; співвідно-
шення сил злочинця і потерпілого; обстановки, в якій діяв 
винний.
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ЮВЕНАЛьНА ЮСТиЦІЯ В ЯПОНІЇ
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провідний науковий співробітник відділу досліджень проблем ювенальної юстиції
Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України 

У статті досліджується система ювенальної юстиції Японії. Розкривається зміст заходів протидії злочинності неповнолітніх. На основі 
дослідження запропоновано ряд заходів, спрямованих на удосконалення існуючої системи ювенальної юстиції в Україні. 

Ключові слова: неповнолітні, ювенальна юстиція, Японія, кримінальні справи, суд, права та обов’язки, порушення прав, заходи 
протидії. 

В статье исследуется система ювенальной юстиции Японии. Раскрывается содержание мер противодействия преступности несо-
вершеннолетних. На основе исследования предложен ряд мер, направленных на совершенствование существующей системы ювеналь-
ной юстиции в Украине.

Ключевые слова: несовершеннолетние, ювенальная юстиция, Япония, уголовные дела, права и обязанности, нарушение прав, 
меры противодействия.

The article examines juvenile justice system in Japan. The content of measures to counter juvenile delinquency. Based on study proposed a 
series of measures aimed at improving current system of juvenile justice in Ukraine

Key words: juveniles, juvenile justice, Japan, criminal cases, court, rights and duties of rights countermeasures.

Актуальність теми. У науковій літературі вказується, 
що сьогодні існує декілька ефективних моделей ювеналь-
ної юстиції, зокрема англо-американська, континентальна 
[1, с. 243] та скандинавська модель [2, с. 165]. Однак без-
сумнівний інтерес представляє досвід ювенальної юстиції 
в Японії, оскільки саме в цій країні за останні десятиліття 
вдається підтримувати один із найнижчих серед розвине-
них країн світу рівень девіації в підлітковому середовищі. 

Слід зазначити, що дослідженню ювенальної юстиції 
зарубіжних країн приділено чимало наукових праць. Так, 
з початку й до кінця 90-х років загальне число злочинів, 
вчинених  підлітками  в  Японії,  збільшилось  практично 
на чверть. Зокрема, за даними Н.А. Морозова в 1946 році 
було зареєстровано 334 тис. дорослих злочинців і 112 тис. 
неповнолітніх. Питома вага останніх на той період стано-
вив 25,1%. У наступні роки питома вага неповнолітніх, які 
вчинили злочини за Кримінальним кодексом Японії, ста-
новила більше 40%; в 1989 році  їх було вже понад 50%.  
У 1994 році в структурі неповнолітніх (14−19 років) пра-
вопорушників  було:  у  віці  14−15  років  –  42,1%;  у  віці 
16−17 років – 38,5%; 

у віці 18−19 років – 19,4%. До цього слід додати, що в 
Японії ведеться облік малолітніх правопорушників у віці 
до 13 років, які вчинили діяння за Кримінальним кодексом 
Японії. Питома вага таких осіб склала 15,4% від  загаль-

ного  числа  всіх  неповнолітніх,  які  вчинили  такі  діяння.  
У  структурі  цих  неповнолітніх  правопорушників  були 
особи у віці: до 9 років − 5,8%; 10−11 років − 11,5%; 12−13 
років − 82,7%. У 1999 році число неповнолітніх уже ста-
новило 141 721, а в 2002 році − 202 417 осіб. Зростання по-
рівняно з 1946 роком склало 181,3%; із 1975 р. − 173,3%; 
1994 − 154,2%; 1999 − 142,3%. У той же час число непо-
внолітніх делінквентів на 1000 чоловік населення в 

1947 році становило 6,7 (у віці від 10 до19 років) осіб; 
1983−17,7;  1994−9,9;  2002−15,1.  Питома  вага  неповно-
літніх  правопорушників  у  1999  році  склала  15,6%  від 
загального  числа  населення.  Це  четверте  зростання  ди-
тячої злочинності з часу закінчення Другої світової війни 
(1945). Стосовно до 1999 році в структурі злочинності за 
Кримінальним кодексом Японії неповнолітніми за видами 
злочинів вчиняються: розкрадання – 83 822 (63,9%), при-
власнення майна − 27 389 (20,9%), насильницькі – 14 655 
(11,2%),  тяжкі  1382  (1,1%),  інтелектуальні −  537  (0,4%), 
проти моральності − 450 (0,3%), інші − 30422 (23,2%). За 
родом занять за всіма видами злочинів неповнолітніх було: 
учнів − 78,4%, працюючих − 10,8%, непрацюючих − 10,8%. 
Найбільшу питому  вагу  за  категоріями неповнолітніх  та 
за видами скоєних ними злочинів спостерігається серед: 
усіх  учнів  (78,4%)  −  привласнення  майна  (84,1%),  роз-
крадання (80,8%), насильницькі  (61,8%) та злочини про-
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1 Прийняття  урядом Японії  у  1947  році  Закону  про  добробут  дітей  зумовле-
не катастрофічним становищем країни після поразки в Другій  світовій війні 
(гіперінфляція, безробіття, мільйони біженців  із колишніх колоній, безпреце-
дентного падіння життєвого рівня переважної маси населення), що призвело до 
значної чисельності сиріт та жертв війни, серед яких переважали неповнолітні, 
й спрямований на соціальне забезпечення дітей.

ти моральності (57,8%), серед них: учні старшої щаблі −  
привласнення майна  (45,2%),  розкрадання  (44,4%),  інте-
лектуальні злочини (35,6%), учні середнього ступеня − на-
сильницькі злочини (33, 4%) і розкрадання (30,8%); серед 
працюючих − тяжкі (31,8%) і злочини проти моральності 
(28,9%); серед непрацюючих − тяжкі (27,8%) та інтелекту-
альні злочини (21,2%) [3]. 

Причинами, які послужили такому зростанню злочин-
ності серед неповнолітніх, виділяють розвиток економічної 
кризи  з  подальшими  негативними  змінами  в  соціальній 
сфері  та  складний перехід Японії  до постіндустріального 
суспільства, в результаті якого намітились серйозні зрушен-
ня в системі цінностей сучасного японського підлітка [4]. 

Проте  за  останнє  десятиліття  показник  молодіжної 
злочинності неухильно знизився, досягнувши докризово-
го рівня,  а рівень девіації підлітків у Японії у порівнян-
ні  з  іншими розвиненими країнами, включаючи випадки 
розбійного нападу, насильства і вбивства, знаходиться на 
дуже низькому рівні [5]. Яким же чином уряду Японії вда-
лося підтримувати один  із найнижчих серед розвинених 
країн світу рівнів підліткової злочинності? 

Слід зазначити, що система виховання неповнолітніх 
споконвіків будувалася на східних національних традиці-
ях, де наріжним каменем ставилося вшанування батьків, 
сім’ї, громади, колективу, суспільні інтереси та благо кра-
їни  (імператора). Однак стимулом до проникнення в ХХ 
століття в  самобутню Японію західних ювенальних  ідей 
стала політика, спрямована на розширення міжнародного 
співробітництва, бурхлива технічна революція, а також за-
позичення  культурного,  гуманітарного  та  правотворчого 
досвіду  європейських  держав. Дієвість  загальносвітових 
тенденцій у японському законодавстві проявилась у 1923 р.  
у  прийнятті  на  традиції  континентального  права  Закону 
про неповнолітніх (1922 р.). За основу цього закону було 
взято принцип пріоритету захисту неповнолітніх. Законом 
передбачалося  створення ювенального  суду,  який  підпо-
рядковувався  міністру юстиції.  До юрисдикції  ювеналь-
ного суду були віднесені неповнолітні злочинці у віці до 
18 років, неповнолітні, що «порушують закони», і «непо-
внолітні зі злочинними нахилами». У процедурі розгляду 
справ  був  прийнятий  принцип  попереднього  винесення 
рішення прокурором щодо застосування до неповнолітніх 
кримінально-правових або захисних заходів (виховно-ви-
правні  заходи некримінального  характеру). У  разі,  якщо 
прокурор вважав доцільним застосування заходів захисту, 
справа направлялася до ювенального суду. В значній мірі 
використовувалися  і  положення протекціонізму.  Зокрема 
розроблялися різноманітні заходи захисту, що сприяли за-
безпеченню  індивідуалізації  звернення, а також приділя-
лася велика увага вивченню особистості неповнолітнього 
і т. д. [6, с. 226].

Однак  сучасна  ювенальна  юстиція  Японії  базується 
на законодавстві, прийнятому лише після другої світової 
війни. Юридичну основу  складають Закон про добробут 
дітей (1947 рік)1 та Закон про неповнолітніх (1948 рік) з 
наступними  змінами та доповненнями. Так, після другої 
світової війни Закон про неповнолітніх 1922 був повністю 
переглянутий і в 1948 р був прийнятий новий, нині діючий 
Закон  про  неповнолітніх.  На  відміну  від  попереднього, 
який  базувався  на  традиціях  континентального  права,  у 
прийнятому Законі знайшла відображення концепція про-
текціонізму за американським зразком. 

Пізніше, у 2000 році, у Закон про неповнолітніх (1948 
рік) було внесено ряд суттєвих змін. Розширено межі його 
дії, зокрема знизився вік (до 14 років, а було 16) неповно-

літнього,  якого можна  було  притягнути  до  кримінальної 
відповідальності. Другою новелою стало те, що у випадку 
скоєння  умисного  злочину,  в  результаті  чого  жертва  по-
мерла, неповнолітнім віком 16 років і старше, він зазвичай 
піддається  процедурі  кримінального  судочинства.  Вста-
новленим Законом заходам було надано більш карального 
характеру.  Після  внесення  змін  до  Закону  про  неповно-
літніх склад суддів розширився до трьох (раніше в суді у 
справах неповнолітніх був тільки один суддя). Це особли-
во важливо, коли оскаржується значна частина представ-
лених фактів. Збільшився період затримання неповноліт-
ніх: раніше становив 2 тижні, з можливим продовженням 
ще на 2 тижні, що в цілому становило 4 тижні. Цей термін 
був переглянутий і збільшений до 4 тижнів із продовжен-
ням ще на 4 тижні, що тепер у цілому становить 8 тижнів. 
З’явилася можливість  участі  прокурора  в  суді  у  справах 
неповнолітніх, особливо в тих випадках, коли зібрана до-
казова база має вагомий характер.

Навіть  після  рішення  суду  переглянутий  акт  може 
бути  оскаржений  прокурором.  Раніше  прокурор  міг  пе-
ред направленням справи у суд доповнити справу своєю 
думкою, однак ця думка не має обов’язкової сили. Після 
відправлення справи у суд втручатися у справи за участю 
неповнолітніх прокурор не міг. 

Також новим у Законі про неповнолітніх стала можли-
вість участі у суді потерпілих або їх батьків. Як уже було 
зазначено, судові розгляди за участю неповнолітніх були 
закритими для громадськості. Однак це положення підда-
валося серйозній критиці з боку громадськості, тому що, 
навіть якщо жертва була вбита жорстоким чином, для по-
терпілого чи його сім’ї не було надано жодної можливості 
участі в судовому процесі. На відміну від випадків із до-
рослими злочинцями потерпілі навіть не мали можливості 
почути будь-які  слова каяття від неповнолітнього право-
порушника. Ця частина Закону була змінена в значній мірі 
в 2000 році, а пізніше в редакції 2008 потерпілі отримали 
можливість участі в суді у справах неповнолітніх. Потер-
пілим також була надана можливість читати і ксерокопію-
вати всі документи, за винятком соціальної інформації про 
неповнолітнього  в  силу  її  конфіденційності. Потерпілий 
або  його  сім’я  отримали  можливість  бути  присутніми  в 
суді і виступати із заявою, якщо це дозволено. Крім того, 
відповідно до змін у Законі до неповнолітніх правопоруш-
ників  застосовуються  більш  суворі  процедури  і  санкції, 
зокрема застосування смертної кари щодо неповнолітньо-
го злочинця, якщо йому виповнилося 18 років або більше 
на момент вчинення злочину. Слід зазначити, що у Японії 
теоретично існує можливість застосування смертної кари 
по відношенню до неповнолітнього, однак, хоча і було ви-
несено кілька вироків про її застосування, на практиці ви-
конані вони не були. Крім того, слід мати на увазі, що на 
відміну від інших юрисдикцій, повнолітнім в Японії вва-
жається людина з 20, а не з 18 років [7, с. 183].

В Японії державна влади поділяється на виконавчу, за-
конодавчу  і судову гілки влади. Однак місце ювенальної 
юстиції  остаточно не  визначене. Одні  дослідження  свід-
чать, що її місце в системі виконавчої влади, оскільки вона 
пов’язана  із  забезпеченням  благополуччя,  виховання  та 
реабілітацією, інші − що вона відноситься до судової вла-
ди, оскільки до її компетенції віднесено правосуддя щодо 
неповнолітнього. 

Відповідно до положення статті 41 Кримінального ко-
дексу Японії особи, які не досягли 14 років, не підлягають 
кримінальній  відповідальності.  Тобто,  за  скоєння  непо-
внолітньою особою, яка досягли 14 років, злочину хоча і 
протизаконне, але безкарне. Як правило, будь-які злочини 
або правопорушення, вчинені у віці до 14 років, розгляда-
ються Центром із охорони дитинства. 

Дія  Закону  про  неповнолітніх  поширюється  на  осіб, 
які не досягли 20 років  (вік повноліття за японським за-
конодавством). Розслідування справи за участю неповно-
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літнього в основному розглядається із застосуванням про-
цедур ювенальної юстиції,  а  не  в  рамках  кримінального 
процесу. Лише у разі з учиненням тяжких злочинів непо-
внолітнім, зокрема вбивства, справи направляються про-
курору для кримінального переслідування. Таким чином, 
вірогідність розгляду справ неповнолітніх у рамках кри-
мінального процесу так само, як і у випадках з дорослими 
правопорушниками, все ж існує. При направленні справи 
прокурору враховуються такі чинники: 1) досягнення не-
повнолітніми віку 16 років (вік кримінальної відповідаль-
ності за японським законодавством) на момент вчинення 
ними злочину; 2) серйозний характер злочину; 3) за вчине-
ні  злочини передбачається покарання у вигляді смертної 
кари або довічного тюремного ув’язнення (з примусовою 
працею або без нього) і так далі [8].

Закон про неповнолітніх  розділяє неповнолітніх пра-
вопорушників на 3 групи: неповнолітні, які вчинили кри-
мінальний злочин у віці не менше 14 років, до 14 років, 
а  також неповнолітні,  які мають схильність до вчинення 
злочину в майбутньому в силу свого характеру або навко-
лишнього оточення. 

До  останньої  категорії  осіб  відносять  неповнолітніх, 
які  не  скоювали  злочини,  проте  ведуть  аморальний  спо-
сіб життя (вживають алкогольні напої, курять, не ночують 
дома, не ходять до школи і т. д.). Виділення зазначеної ка-
тегорії неповнолітніх осіб  зумовлено тим, що завданням 
ювенальної юстиції Японії є не тільки їх захист, а й забез-
печення опіки чи патронаж для тих, хто потенційно схиль-
ний до скоєння злочину. Однак позбавляти неповнолітніх 
певного ступеня свободи протизаконно, й поліція не може 
заарештувати  їх, в  її компетенції лише «супроводити»  їх 
додому або в Центр захисту дітей.

Особливістю ювенального судочинства в Японії  є те, 
що  судочинство  щодо  неповнолітнього  здійснюється  сі-
мейним  судом,  і  правосуддя щодо  неповнолітнього  не  є 
кримінальним  процесом. Відповідно  до  Закону  створен-
ня спеціальних судів для неповнолітніх – сімейних судів, 
відбувалося внаслідок злиття існуючих до цього судів для 
неповнолітніх та судів у сімейних справах. 

Сімейний суд є самостійним судом у системі районних 
судів. До його компетенції належать неповнолітні право-
порушники віком від 14 до 20 років, а також «соціально 
неадаптовані» особи такого ж віку. Справа неповнолітньо-
го, вік якого більше 16 років, може бути передано на роз-
гляд загального кримінального суду при вчиненні тяжкого 
злочину. Оскільки в сімейному суді справа розглядається 
за  правилами  «соціального  дослідження»,  то  при  сімей-
них  судах  існує  спеціальна  мережа  допоміжних  служб  і 
осіб,  які  здійснюють  цю  діяльність.  Так,  при  сімейному 
суді  існує  пункт  медико-психіатричної  консультації,  є 
прикріплені до нього соціальні працівники. Їх статус від-
повідає статусу агентів служби пробації в англійській та 
американській системі правосуддя. При сімейному суді є 
також радники, обов’язок яких полягає у веденні примир-
ливого (третейського) провадження у справах про розлу-
чення [9, с. 272].

До  компетенції  цього  сімейного  суду  входить  розгляд 
справ щодо злочинів і правопорушення неповнолітніх; зло-
чинів дорослих, що завдають шкоди неповнолітнім; увесь 
комплекс питань  сімейного права, пов’язаних  із  захистом 
прав та інтересів неповнолітніх, зокрема нагляд і піклуван-
ня за неповнолітніми; навчання і поведінку підлітків-шко-
лярів; оздоровлення сімейної обстановки і ряд інших. Глас-
ність судів на неповнолітніх не поширюється − процеси є 
закритими і конфіденційними. Проте в даний час в законо-
давстві Японії з’явилася тенденція до більшої відкритості 
судових  процесів  над  неповнолітніми  та  застосування  до 
них санкцій карального характеру [9, с. 169]. З 2000 року 
потерпілі отримали право бути присутніми на процесі.

Так, у разі вчинення неповнолітнім злочину, він зааре-
штовується  поліцією,  і  в  разі  необхідності,  за  рішенням 

суду, поміщається під варту для проведення попереднього 
розслідування. Термін утримання під вартою для слідчих 
дій – в основному 10 днів і може бути подовженим, за рі-
шенням суду, ще на 10 днів. До закінчення строку триман-
ня під вартою всі справи в обов’язковому порядку направ-
ляються  в  сімейний  суд.  Після  отримання  справи  суддя 
сімейного суду відправляє справу робітнику пробації і дає 
вказівки з розслідування з метою захисту неповнолітньо-
го. Працівник проводить ретельне і повне соціальне роз-
слідування відносно особи неповнолітнього, його особис-
тої історії, сімейного стану та навколишнього соціального 
середовища. Працівник є експертом з відповідною медич-
ною, психологічною, педагогічною, соціологічною підго-
товкою та досвідом проведення розслідувань. Він розмов-
ляє  з неповнолітнім, його батьками, братами  і  сестрами, 
вчителями,  співробітниками,  збирає  також необхідні ма-
теріали, такі як: характеристика зі школи неповнолітньо-
го, його щоденники і будь-які інші документи, наприклад, 
інформацію, що міститься в його мобільному телефоні, і 
так далі. Працівник сімейного суду готує свою доповідь і 
відправляє  його  в  суд  зі  своїми  зауваженнями. Доповідь 
має великий вплив на рішення по справі.

Якщо неповнолітній повинен бути поміщений під варту 
з метою захисту та соціальної безпеки, суддя може направи-
ти його в притулок для неповнолітніх, який знаходиться у 
віданні Міністерства юстиції. Максимальний термін затри-
мання складає 4  тижні  з можливістю продовження ще на 
4 тижні. Основною метою затримання є спостереження за 
неповнолітнім шляхом застосування психологічних тестів, 
медичних оглядів, аналізу та класифікації характеру непо-
внолітнього. Результат направляється в сімейний суд.

Зібравши доповіді, суддя приймає рішення про прове-
дення судового розгляду у справах неповнолітніх. Однак у 
більшості випадків виносить рішення без проведення су-
дового розгляду. Це зумовлено тим, що неповнолітні вже 
були  арештовані,  затримані,  та/або розслідування прове-
дено з боку поліції, або навіть за рішенням суду, і ці заходи 
вже достатні щодо неповнолітніх із виховної точки зору. В 
іншому випадку суддею приймається рішення про початок 
розгляду по справі неповнолітнього.

Відповідно до статті 22 Закону про неповнолітніх роз-
гляд справи у суді у справах неповнолітніх має проходити 
у доброзичливій атмосфері  з метою сприяння каяття не-
повнолітнього за вчинення злочину. У суді присутні суддя, 
секретар судового засідання, співробітник пробації сімей-
ного  суду,  помічник  судді,  неповнолітній,  і,  як  правило, 
його  батьки. Суд,  як  вже  вище  зазначалося,  для  громад-
ськості не відкритий.

У  кінці  судового  розгляду  суддя  виносить  рішення. 
Якщо суддя вважає, що немає необхідності вживати будь-
які захисні заходи, оголошується рішення − «не прийнято 
жодних  заходів». Але  якщо  це  необхідно,  суддя  призна-
чає один із заходів захисту. У разі, якщо справа, яку роз-
глядає суддя сімейного суду, містить серйозний характер 
злочину або наявність обтяжуючих обставин, суддя може 
направити справу назад у прокуратуру для подальшого об-
винувального висновку. У такому випадку щодо неповно-
літнього здійснюється кримінальне судочинство за анало-
гією дорослого злочинця за умови, що він досяг 14 років 
на момент, коли скоїв злочин. Тут уже не застосовуються 
заходи захисту або виховання для неповнолітніх. У дано-
му  випадку  процес  аналогічний  звичайній  кримінальній 
справі, як і у випадках із дорослими. 

Законодавство Японії  встановлювало  пріоритет  захо-
дів виховного впливу перед кримінальними покараннями 
для осіб віком від 16 до 20 років. Для правопорушників, 
які досягли 14 років, передбачалися такі заходи виховного 
впливу, як захисні заходи, направлення у виправно-вихов-
ні установи, але у виняткових випадках за вчинення осо-
бливо тяжких злочинів можливе було і призначення кри-
мінальних покарань. 
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В Японії є три типи захисних заходів. Одна з них − ви-
значення щодо неповнолітнього заходів пробації, які здій-
снює орган Міністерства юстиції, офіси якого розташовані 
в районі знаходження кожного сімейного суду. У здійсненні 
нагляду за неповнолітнім у рамках пробації допомогу на-
дають також добровольці з числа громадських працівників.

Іншою  мірою  є  приміщення  неповнолітніх  у  Цен-
трі  підтримки  для  розвитку  їх  внутрішнього  потенціалу 
(Jidojiritsushien-shisetsu) або Будинок для дітей-утриманців 
(«Jidoyogo-Shisetsu»),  заснований  у  відповідності  із  Зако-
ном про благополуччя дитини. Ці заходи в основному при-
значені для неповнолітніх, які зазнали насильства, безпри-
тульних дітей, дітей без соціальної підтримки сім’ї. Однак, 
якщо дитині виповнилося 14 років, її можуть направити у 
виправно-виховний заклад. Але зважаючи на те, що в Япо-
нії обов’язкова освіта триває до 15 років, якщо неповноліт-
ньому не виповнилося 14 років, цей захід застосовується не 
часто. Таким чином, третя міра − це визначення неповно-
літнього віком 14 років і старше у виправно-виховний за-
клад для неповнолітніх. Ця установа Міністерства юстиції 
призначена для забезпечення корегуючого виховання щодо 
неповнолітніх.

Виправно-виховні  заклади  для  неповнолітніх  поділя-
ються на 4 групи: 1) початкова школа для неповнолітніх 14 
і 15 років; 2) середня школа для осіб, хто досяг віку 16 років 
і старше без обтяжуючих кримінальних нахилів; 3) школа 
для осіб, хто досяг 16 років  і має злочинні схильності; 4) 
школа з медичним забезпеченням для неповнолітніх віком 
від 14 років, які потребують лікування. 

У 2007 році в Закон про неповнолітніх були внесені по-
правки, що посилюють ставлення до підлітків-делінквентів: 
встановлені більш суворі види покарання за скоєння тяж-
ких злочинів, вік настання кримінальної відповідальності у 
виняткових випадках за особливо тяжкі злочини знижений 
до 12 років, у разі рецидиву напрямок правопорушника до 
виправної установи, а не в спеціальний навчальний заклад, 
як було раніше, поліції надано право проведення обшуків 
і вилучення речових доказів при розслідуванні криміналь-
них справ, у яких фігурують діти молодше 14 років. При 
цьому базові підходи до подолання  злочинності неповно-
літніх  зберігаються.  Так,  у  Законі  про  неповнолітніх  го-
вориться,  що  певна  поверховість  правосвідомості,  вікові 
особливості  психіки,  нескінчена  соціалізація  неповноліт-
ніх зумовлюють специфіку відповідальності за правопору-
шення. При застосуванні заходів виховного характеру або 
при призначенні покарання судом в обов’язковому порядку 
досліджується  минуле  неповнолітнього-делінквента,  його 
особистість і оточення, обставини його діяння. 

У кримінальному законодавстві Японії знаходить відо-
браження концепція «вікової неосудності». Вважається, що 
кримінальну  відповідальність  може  нести  тільки  та  осо-
ба,  яка  здатна відрізнити добро від  зла. А якщо особа не 
здатна відрізнити добро від зла, то вона не повинна нести 
кримінальної відповідальності, якщо ж зазначена здатність 
знижена, то повинна бути обмежена і кримінальна відпові-
дальність. А раз особа не може нести кримінальної відпові-
дальності, то вона і не карається. Отже, щодо такої особи не 
має сили норма, яка містить кримінальну санкцію (можна 
навіть додати, що така норма не має сенсу). Саме цим пояс-
нюється відносно неповнолітніх відсутність кримінальної 
відповідальності до певного віку, пріоритет виховних захо-
дів перед кримінальним покаранням, широке застосування 
умовного  засудження,  якщо  передбачене  покарання  у  ви-
гляді позбавлення свободи.

Для  профілактики  правопорушень  і  сприяння  ресо-
ціалізації  неповнолітніх  правопорушників  активно  вико-
ристовуються основні чинники, що забезпечують резуль-
тативність  державної  антидевіантної  політики Японії:  а) 
активне  використання  системи  суспільних  регуляторів 
і  такої  традиції  японського  суспільства,  як  «групізм»;  б) 
цілеспрямований характер державної політики, що поля-

гає  в  концентрації  заходів попереджувального характеру 
на  підлітковий  вік,  середні  та  старші  класи школи.  Для 
цього широко залучаються сім’ї, волонтери, різноманітні 
громадські об’єднання. Вони діють самостійно або нада-
ють допомогу співробітникам служби пробації та різних 
соціальних  служб.  Основоположну  роль  у  процесі  по-
передження  злочинності  серед  японських  підлітків  грає 
громадськість.  Законодавчі  ініціативи  та  спеціалізовані 
програми уряду Японії не були б настільки дієві, якби не 
знаходили  своєчасний  відгук  і  підтримку  в  суспільстві. 
Без  перебільшення можна  сказати, що  у  своїй  антидеві-
антній політиці Японія, насамперед, покладається на такі 
соціальні  інститути,  як  школа,  сім’я,  групи  однолітків. 
Крім того, відчувається підтримка держави щодо системи 
суспільних  регуляторів,  які  ефективно  використовують 
традиційне  для  японців  почуття  прихильності  до  групи, 
як  основний  інструмент  соціального  контролю. Відпові-
дальність держави за якість шкільної освіти, контроль над 
діяльністю школи щодо  забезпечення  виховання  підрос-
таючого  покоління,  його  інтеграцію  в  сучасне  японське 
суспільство, зміцнення моральності та моралі в молодіж-
ному середовищі. В Японії підтримується роль вчителя як 
духовного наставника, який виконує частину батьківських 
обов’язків, а також активне долучення підлітків до групо-
вої поведінки, що створює широкі можливості для ефек-
тивного громадського контролю учнів [10, с. 169]. 

Висновки. Отже, вивчивши досвід дослідження систе-
ми ювенальної юстиції Японії можна дійти  висновку, що 
використання урядом країни системи суспільних регулято-
рів і такої традиції японського суспільства, як «групізм» та 
цілеспрямований характер державної політики, що полягає 
в концентрації заходів застережливого характеру на підліт-
ковий вік, середні і старші класи школи, дозволив державі 
підтримувати  один  із  найнижчих  серед  розвинених  країн 
світу  рівнів  девіації  в  підлітковому  середовищі.  Основну 
роль у процесі попередження злочинності серед японських 
підлітків  грає  громадськість.  Законодавчі  ініціативи  та 
спеціалізовані програми уряду Японії не були б настільки 
дієвими,  якби  не  знаходили  своєчасний  відгук  і  підтрим-
ку в  суспільстві. У  своїй  антидевіантній політиці Японія, 
насамперед,  покладається  на  такі  соціальні  інститути,  як 
школа, сім’я, групи однолітків. Крім того, відчувається під-
тримка держави щодо системи суспільних регуляторів, які 
ефективно використовують традиційне для японців почуття 
прихильності до групи, як основний інструмент соціально-
го контролю.

Видається  помітною  відповідальність  держави  як  за 
якість шкільної освіти, так і контроль над діяльністю шко-
ли щодо забезпечення виховання підростаючого покоління, 
його інтеграцію в сучасне японське суспільство, зміцнення 
моральності та моралі в молодіжному середовищі. Підтри-
мується роль учителя як духовного наставника, що виконує 
частину батьківських обов’язків, а також активне долучен-
ня  підлітків  до  групової  поведінки,  що  створює  широкі 
можливості для ефективного громадського контролю учнів.

Підсумовуючи  викладене,  вважаємо  доцільним  вико-
ристання позитивного досвіду ювенальної юстиції Японії. 

По-перше, запровадити в Україні спеціальні програми 
в навчальних закладах, установах, які працюють з дітьми, 
будувати  інформаційні  поля,  спрямовані  на  популяриза-
цію культу сім’ї та сімейних цінностей, зміцнення їх мо-
ральності  та  моралі.  Створити  за  підтримки  державних 
органів та комерційних установ спеціальний центр захис-
ту дітей, який співпрацював би як із органами внутрішніх 
справ, так і з органами, діяльність яких спрямована на за-
безпечення  прав  неповнолітніх,  громадськими  організа-
ціями, в який дитина могла б звернутися у будь-який час 
для надання необхідної їй допомоги, захисту, тимчасового 
притулку. Активно залучати громадські організації для за-
безпечення  захисту  неповнолітніх  та  попередження  зло-
чинності серед них.
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ПЕНІТЕНЦІАРНА ПЕДАГОГІКА: ЇЇ ЗМІСТ ТА РОЛь У ПОЗиТиВНОМУ  
КРиМІНОЛОГІЧНО ЗНАЧУЩОМУ ВПЛиВІ НА НЕПОВНОЛІТНІх ЗАСУДЖЕНих ОСІБ

PENITENTIAry PEdAgOgy: ITS CONTENTS ANd rOLE IN A POSITIVE CrIMINOLOgICAL 
SIgNIfICANT IMPACT ON JuVENILES PErSONS BEINg SENTENCEd TO PrISON 
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У статті у загальному вигляді окреслюються об’єкт, предмет, керівні принципи, завдання та методи пенітенціарної педагогіки. Ви-
світлюється актуальність її розвитку для вирішення практичних проблем виховання, освіти, виправлення та ресоціалізації неповнолітніх 
засуджених. Авторка також розглядає проблему співвідношення пенітенціарної педагогіки та пенітенціарної антропогогіки.

Ключові слова: пенітенціарна педагогіка, пенітенціарна антропогогіка, кримінологічно значущий вплив, особа неповнолітнього зло-
чинця, виховання, освіта, виправлення, ресоціалізація.

В статье в общем виде очерчиваются объект, предмет, руководящие принципы, задачи и методы пенитенциарной педагогики. Ос-
вещается актуальность ее развития для решения практических проблем воспитания, образования, исправления и ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных. Автор также рассматривает проблему соотношения пенитенциарной педагогики и пенитенциарной 
антропогогики.

Ключевые слова: пенитенциарная педагогика, пенитенциарная антропогогика, криминологические значимое влияние, личность 
несовершеннолетнего преступника, воспитание, образование, исправление, ресоциализация.

In article generally defines object, subject, guidelines, objectives and methods of the penitentiary antropogogy. We consider the relevance of 
its development for solution of practical problems of upbringing, education, correction and resocialization of juvenile offenders. The author also 
considers the problem the ratio of penitentiary pedagogy and penitentiary andragogy.

Key words: рenitentiary pedagogy, penitentiary andragogy, criminological significant impact, personality of juvenile offender, education, 
upbringing, correction, resocialization.

Постановка проблеми. Проблема  злочинності  непо-
внолітніх  –  це  проблема,  яка  має  найбільший  потенціал 
криміногенного впливу на майбутнє соціуму. Тому є дуже 
важливим те,  яким чином вплине на  засудженого до по-
збавлення  волі  неповнолітнього  перебування  у  виховній 
колонії та який життєвий шлях обере молода людина піс-
ля відбуття покарання. Вирішення цієї проблеми залежить 
від  розуміння детермінант,  які  обумовили  вчинення  зло-
чину  неповнолітньою  особою  та  від  рівня  професійної 
майстерності тих, хто чинитиме корекційний вплив на ви-
хованців під час відбуття ними покарання.

Початок життя  людини  характеризується  підвищеною 
сприйнятливістю  інформаційного  потоку  зовні.  Це  надає 

можливості  досить  швидкого  пізнання  дитиною  оточую-
чого  середовища,  адаптації  у  соціумі.  І  позитивні  події,  і 
травмуючі ситуації у період підвищеної сенситивності за-
лишають на структурних складових особистості відбитки, 
які  обумовлюють  специфіку  сприйняття  реальності  осо-
бою практично на все подальше життя [2]. Як правило, не-
повнолітні  злочинці  характеризуються  високим  ступенем 
соціальної та педагогічної занедбаності. Тому в умовах по-
збавлення волі вихователі, педагоги та інший персонал ви-
ховної колонії мають докласти серйозних зусиль для того, 
щоб надолужити всі упущення ранньої соціалізації особи.

Одним  із  дієвих  способів  формування  особистості  є 
ознайомлення  її  із  культурними  досягненнями  людства, 
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залучення  до  суспільно  корисної  діяльності,  розвиток 
найкращих  якостей  та  рис  характеру. По  суті,  це  є  при-
кладним  аспектом  пенітенціарної  педагогіки,  яка  являє 
собою  один  з  напрямків  педагогіки,  і  виділилася  задля 
виконання  специфічних  завдань,  які  мають  високий  со-
ціальний попит. Але щоб успішно виконувати практичні 
завдання, пенітенціарна педагогіка має бути визначена як 
наука, тобто обов’язковим є окреслення  її об’єкта, пред-
мета, методу, принципів діяльності  співвідношення  з  ін-
шими науками тощо.

Мета статті. Незважаючи  на  те,  що  пенітенціарна 
педагогіка  як  відокремлений  напрям  педагогічної  науки 
існує  порівняно  невеликий  час,  проблеми  педагогічної 
роботи із особами, засудженими до покарання у виді по-
збавлення волі, порушували у своїх наукових працях ще 
М.М. Гернет, С.В. Познишев, М.Д. Сергієвський, М.С. Та-
ганцев,  І.Я. Фойницький. Окремо варто зазначити суттє-
вий внесок у теорію та практику пенітенціарної педагогі-
ки А.С. Макаренко. Висловлені ними думки та прикладні 
надбання знайшли подальшого розвитку у роботах таких 
вітчизняних та зарубіжних науковців, як Ю.М. Антонян, 
В.В.  Голіна,  І.М. Даньшин, О.М. Джужа,  В.М. Дрьомін, 
А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, О.Г. Колб, В.М. Литвиш-
ков, В.Ф. Пирожков, Д.В. Сочивко, О.В. Старков та ін.

Сьогодення  результати  виховної  роботи  засуджених 
свідчать про нагальну необхідність у підвищенні її якості. 
Це зумовлює потребу в науковому осмисленні мікрокліма-
ту пенітенціарних закладів з позицій загальних тенденцій 
до гуманізації та демократизації суспільства, розвитку пе-
дагогічної науки, впровадженні у практику методів роботи 
з засудженими, що сприятимуть підвищенню ефективнос-
ті діяльності пенітенціарної служби з огляду на завдання, 
які ставить перед нею держава.

Але тут ми стикаємося із неточним визначенням пред-
мету  пенітенціарної  педагогіки  як  галузі  педагогічного 
знання,  недостатньою  розробленістю  її  методологічного 
апарату, що тягне за собою складності в організації сис-
темної  виховної  роботи  із  засудженими  в  умовах  вико-
нання покарання у виді позбавлення волі, неадекватністю 
практики  застосування  педагогічних  методів,  спрямова-
них на освіту, виправлення та ресоціалізацію засуджених.

Виклад основного матеріалу. Пенітенціарна педагогі-
ка є однією із галузей педагогічної науки. Але огляд літе-
ратури,  присвяченої  теоретико-прикладним  аспектам  цієї 
галузі, свідчить про те, що автори означених праць не вра-
ховують сучасний ступень розвиненості наук педагогічного 
циклу. І.В. Пахомов висловлює думку про те, що пенітен-
ціарна педагогіка – це галузь педагогіки, яка вивчає спеці-
ально-організовану, цілеспрямовану та систематичну діяль-
ність з формування особистості засуджених (ув’язнених) та 
персоналу. Тобто науковий інтерес пенітенціарної педагогі-
ки зосереджений на дослідженні сутності закономірностей 
навчання, виховання та розвитку людини у процесі відбу-
вання покарання у виді позбавлення волі [8]. На нашу дум-
ку, автор цього підходу у предмет пенітенціарної педагогіки 
включає дуже широке коло осіб, на який має здійснюватися 
педагогічний вплив: у цю категорію підпадають і неповно-
літні і повнолітні засуджені.

Аналогічне  надлишкове  розширення  предмету  пені-
тенціарної  педагогіки  знаходимо  в  інших  авторів,  які  за-
значають, що «пенітенціарна педагогіка – це наука про ви-
правний  вплив  на  засуджених,  які  відбувають  покарання, 
головним чином, у вигляді позбавлення волі. Вона вивчає 
закономірності та специфіку педагогічного процесу в міс-
цях позбавлення волі, принципи, методи та форми впливу 
на засуджених. Таким чином, пенітенціарна педагогіка – це 
дисципліна про педагогічну теорію, зв’язок педагогіки з ін-
шими науками, політикою та правоохоронною діяльністю, 
а також про організацію, форми, методи та прийоми, які до-
зволяють впливати на процес виховання та перевиховання 
осіб, що відбувають кримінальне покарання» [7, с. 6].

Але заслуговує на уваги позиція С.О. Вєтошкіна, який 
вважає  пенітенціарну  педагогіку  теоретико-методологіч-
ною та науково-практичною основою виховної роботи  із 
засудженими у пенітенціарних установах. З урахуванням 
того,  що  виправлення,  на  думку  науковця,  є  основною 
категорією  пенітенціарної  педагогіки  і  визначається  як 
виховання  у  засуджених  правослухняної  поведінки,  яка 
відповідає моральним і правовим нормам, загальноприй-
нятим у суспільстві  і державі, він зазначає, що доцільно 
включати в об’єкт пенітенціарного впливу осіб, взятих під 
варту до рішення суду, і розглядати виховну роботу з да-
ною категорією в якості превентивного виправлення  [3]. 
Можна погодитися з науковцем у тій частині його вислов-
лювання, що педагогічної уваги потребують не тільки за-
суджені особи, а й ті, яким ще не винесено вирок, але які 
вже потрапили у поле зору правоохоронних органів і по-
требують педагогічної допомоги. Але у цілому цей автор 
так само включає у предмет пенітенціарної педагогіки як 
неповнолітніх, так дорослих осіб.

На  підтвердження  власної  позиції  звернемося  до  се-
мантики  слова  «педагогіка». Термін  педагогіка  походить 
від  давньогрецьких  слів  παῖς  –  дитина  або  παιδος  –  під-
літок та ἄγω – веду παιδαγωγική і дослівно означає водіння 
дітей. У стародавній Греції педагогами називали рабів, які 
водили дітей на навчання  та  слідкували  за ними. Відпо-
відно й педагогіка дослівно означає науку про виховання 
та навчання дитини (підлітка). Первісно передача дитині 
знань  та  навичок,  завдяки  яким  вона  могла  забезпечи-
ти собі виживання, роз’яснення  їй правил поводження у 
оточуючому  її  соціумі,  відбувалося у перші роки  її жит-
тя  [5]. Але  у  сучасному  суспільстві  у  зв’язку  з  великим 
обсягом накопичених знань та надшвидкими темпами  їх 
збільшення постала проблема навчання дорослих людей. 
Світосприйняття  та  засвоєння  нових  знань  дорослими 
мають свою специфіку порівняно з дітьми. Тому сформу-
вався новий напрям педагогіки – антропогогіка. Головна 
відмінність антропогогіки від педагогіки у тому, що дити-
ні іманентно притаманна обмежена (причому суттєво об-
межена) спроможність долати психологічні та вирішувати 
педагогічні проблеми. Тому «ведення» дитини є природ-
ним для неї процесом й не суперечить її соціально-рольо-
вому статусу. З дорослими ж ситуація інша. Їх «ведення» 
може здійснюватися лише за умов, коли сам дорослий ви-
знає необхідність цього і право іншої особи на здійснення 
будь-якого впливу. Тобто для цільового втручання у струк-
турні складові особистості дорослого мають бути наявни-
ми, з одного боку, об’єктивні проблеми, з якими він сам не 
може впоратися, а з іншого – його суб’єктивне визнання їх 
наявності та бажання отримати допомогу у  їх вирішенні 
[1, с. 160]. Методи освітньої та виховної роботи з дітьми 
відрізняються від способів впливу на дорослих, хоч своєю 
метою мають досягнення аналогічних цілей. Тому потріб-
ний  диференційований  розвиток  двох  напрямків  роботи 
із  засудженими  особам  –  пенітенціарної  педагогіки  та 
пенітенціарної  антропогогіки. Для  цього  потрібно  точне 
усвідомлення змісту кожного з них, його об’єкта, предме-
та, керівних принципів, завдань, методів тощо. Специфіка 
об’єкту, предмету, керівні принципи,  завдання та методи 
пенітенціарної  антропогогіки  розглядалися  авторкою  у 
окремій  статті  [1].  Тому  більш  докладно  зупинимося  на 
об’єкті, предметі, завданнях, керівних принципах та мето-
дах пенітенціарної педагогіки.

Так само як не є доцільним використання стосовно ді-
тей  засобів  впливу,  розрахованих  на  дорослих,  так  і  ви-
користання  щодо  дорослих  виховних  методів,  доречних 
при  роботі  з  дітьми,  суттєво  знижує  її  результативність. 
Тому, на наш погляд, сфера дії пенітенціарної педагогіки 
має  розповсюджуватися  переважно  на  виховні  заклади 
Державної пенітенціарної служби. У деяких випадках пе-
дагогічні прийоми можуть застосовуватися і до біологічно 
дорослих людей, наприклад у  випадках  їх  відставання у 
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розвитку, але такі випадки можуть бути, скоріше, виклю-
ченням, ніж правилом.

А.С. Макаренко  писав:  «В  даний  час  вважається  аз-
букою, що об’єктом педагогічного дослідження є дитина. 
Мені це здається невірним. Об’єктом дослідження з боку 
наукової  педагогіки  має  вважатися  педагогічний  факт 
(явище)» [6, с. 1]. Ця позиція була узята за основу радян-
ською  школою  педагогіки.  Виходячи  з  такого  підходу, 
об’єктом пенітенціарної педагогіки є освіта та виховання 
неповнолітніх засуджених. Але вважаємо, що у сучасних 
умовах, коли особистість визнається найвищою цінністю 
суспільства, цілком логічним і необхідним є зміщення ак-
центів  уваги  з  соціальних  процесів  на  людину.  Тому,  на 
наш  погляд,  об’єктом  педагогічного  впливу  є  діти,  які 
відбувають покарання у виховних колоніях, а організація 
процесу  роботи  з  ними  має  відігравати  підпорядковану 
роль. Отже, центральною фігурою, об’єктом пенітенціар-
ної  педагогіки  має  визнаватися  особистість  неповноліт-
нього засудженого.

У соціальному сенсі під вихованням розуміється спря-
мований вплив на людину з боку громадських інститутів 
з метою формування у нього певних знань, поглядів і пе-
реконань,  моральних  цінностей,  політичних  орієнтацій, 
підготовки  до  життя.  Цілісний  педагогічний  процес  ви-
ховання та освіти неповнолітнього засудженого в умовах 
відбування ним покарання у виді позбавлення волі є пред-
метом пенітенціарної педагогіки. Суб’єктами виховання в 
умовах виховних колоній є не тільки професійні педагоги, 
а і практично весь персонал установи. Крім того, виховні 
функції виконує низка суб’єктів, які переважно перебува-
ють  поза  межами  режимної  території.  До  них  належать 
сім’я,  трудові  колективи,  громадські  організації,  засоби 
масової інформації, органи правопорядку тощо.

Головним  завданням  пенітенціарної  педагогіки  є 
оптимізація процесу формування  і  розвитку особистості 
неповнолітнього  засудженого  в  умовах  відбування  ним 
покарання  у  виді  позбавлення  волі. Для  вирішення  цьо-
го завдання потрібно вирішити низку теоретичних та при-
кладних питань, як-от: 

1) проаналізувати сучасний стан та спрогнозувати тен-
денції розвитку освіти і виховання неповнолітньої особи в 
умовах відбування нею покарання у виді позбавлення волі;

2)  розробити  теоретико-методологічні  основи  освіти 
та виховання неповнолітньої особи в умовах виховних ко-
лоній;

3)  виявити  закономірності  навчання,  виховання  осо-
бистості  і  управління  педагогічним  процесом  в  умовах 
відбування нею покарання у виді позбавлення волі;

4) визначити зміст та обсяг освіти в умовах виховних 
колоній з урахуванням сучасного законодавства та іннова-
ційних технологій;

5) розробити освітні стандарти з урахуванням умов пе-
ребування неповнолітньої особи у закритому соціумі;

6)  розробити  новітні  методи  (у  тому  числі  авторські 
методики), засоби, форми, системи навчання і виховання 
неповнолітньої особи в умовах відбування нею покарання 
у виді позбавлення волі;

7) постійно вивчати та узагальнювати практику і вті-
лювати у життя досвід педагогічної діяльності взагалі та 
надбань пенітенціарної педагогіки, у тому числі методики 
зарубіжних  країн  з  обов’язковою  їх  адаптацією  у  відпо-
відності до особливостей національного менталітету, пси-
хології тощо;

8) систематично підвищувати рівень професійної ква-
ліфікації осіб, які беруть участь у педагогічному процесі в 
умовах виховних колоній;

 9) прагнути до максимальної індивідуалізації педаго-
гічного впливу щодо кожного конкретного неповнолітньо-
го засудженого; 

10)  прогнозувати  зміни  соціально  значущих  характе-
ристиках особистості вихованця: рівня його освіти, пра-

восвідомості,  ставлення  до  праці,  до  загальноприйнятої 
ієрархії моральних та культурних цінностей людства, ре-
лігії тощо.

Незважаючи на те, що умови утримання неповнолітніх 
є більш м’якими, ніж у виправних колоніях для дорослих 
засуджених,  перебування  у  місцях  позбавлення  волі  для 
осіб, яким ще не виповнилося 18 років, так само можна 
характеризувати як життєдіяльність у екстремальних умо-
вах [4]. З урахуванням того, що дитині, через несформо-
ваність її психіки та організму в цілому, значно складніше 
долати  психологічні  проблеми  та  розв’язувати  ситуації, 
пов’язані  із взаємодією з оточуючим світом, на педагога 
покладається підвищена відповідальність не тільки забез-
печити педагогічне стимулювання законослухняної пове-
дінки засудженої неповнолітньої особи, а  і допомогти їй 
подолати  психологічні  перешкоди,  надати  знання,  необ-
хідні для її адаптації в умовах закритого соціуму та ресо-
ціалізації після звільнення з колонії.

Певною мірою завдання педагогічного впливу на не-
повнолітнього спрощується через те, що здебільшого ди-
тина схильна до соціальної ролі учня. Але з урахуванням 
підвищеного потягу деяких неповнолітніх засуджених до 
самостійності  може  бути  доречним  і  використання  сто-
совно них елементів впливу з арсеналу пенітенціарної ан-
тропогогіки, а саме створення умов, коли такий неповно-
літній розуміє і визнає необхідність педагогічного впливу 
і право педагога на виховний, психологічний та освітній 
вплив. Тоді допомога у вирішенні його проблем буде дій-
сно ефективною.

Сучасна  педагогічна  теорія  і  практика  рухається  у 
напрямі  гуманістичного  особистісно-орієнтованого  ви-
ховання  і  навчання.  Тому  пенітенціарна  педагогіка,  ви-
значаючи  систему  керівних  принципів,  які  мають  стати 
основою для  її  теоретичного  розвитку  та  практичної  ді-
яльності,  зобов’язана  спиратися  на  основні  положення, 
закріплені Конституцією України,  вітчизняне  законодав-
ство, міжнародні нормативні акти, ратифіковані Україною, 
та загальнонаукові методологічні застави. На нашу думку, 
основними принципами пенітенціарної педагогіки є:

1. Принцип пріоритету прав дитини.
2.  Принцип  гуманізму,  як  базовий  принцип  будь-якого 

втручання у фізичну, психологічну чи духовну сферу особи.
3.  Принцип  законності  та  пріоритету  міжнародного 

законодавства,  який означає  встановлення міжнародного 
контролю у правовому полі поводження з дітьми, у тому 
чисті тими, щодо яких вважається, що вони вчинили кри-
мінальне правопорушення.

4. Принцип науковості та врахування специфіки осо-
бистості  дитини  при  складанні  освітніх  програм  та  ви-
робленні правил поводження з нею в умовах позбавлення 
свободи.

5. Принцип  включення  дитини  у  інформаційне поле, 
яке сприяє розвитку її особистісного потенціалу.

6. Принцип захисту дитини від чинників, які можуть 
зашкодити її фізичному, психологічному розвитку та адап-
тації у соціумі.

7. Принцип інтеграції дитини у суспільство.
8. Принцип корекції вад та компенсації прогалин пер-

винної соціалізації дитини.
9.  Принцип  системності,  який  означає  необхідність 

роботи з усіма структурними складовими особистості ди-
тини.

Методами пенітенціарної педагогіки є система загаль-
нонаукових  методів  та  методів,  розроблених  суміжними 
науками  (педагогікою,  пенітенціарною  антропогогікою, 
психологією, пенітенціарною психологією та ін.), адапто-
ваними нею до свого предмету. Склад цих методів обумов-
лений  завданнями,  які  вирішує  пенітенціарна  педагогіка 
і  включає  у  себе:  1.  Загальнонаукові  методи,  як-то:  діа-
лектичний,  методи  спостереження,  порівняння,  аналізу, 
синтезу,  дедукції,  індукції  тощо.  2.  Галузеві методи,  по-
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кликані вирішувати завдання пенітенціарної педагогіки на 
різних стадіях роботи з засудженими неповнолітніми осо-
бами це: 1) методи збору відомостей, як-от: а) педагогічне 
спостереження, яке відрізняється цільовою системністю і 
вивчає дитину в усіх її проявах; б) педагогічне опитуван-
ня, у якому можна виділити бесіду, що може проводитися 
як із дитиною, так і з її оточенням. Мета бесіди може бути 
ознайомчою, профілактичною, виховною тощо; в) анкету-
вання за допомогою різних питальників, анкет, тестів (тек-
стових або проективних); г) документальне спостережен-
ня, при якому можуть піддаватися вивченню кримінальні 
справи,  особисті  справи  засуджених,  листи,  щоденники 
тощо; д) психолого-педагогічний експеримент, який надає 
можливість отримати важливу для освітньої  та  виховної 
роботи  інформацію (варто сказати, що застосування екс-
перименту у педагогіці обмежено тими ж кордонами, що й 
експеримент у кримінологічній науці: він не може виходи-
ти за межі нормативних заборон, суперечити моральним 
нормам,  створювати  умови  для  формування  негативних 
якостей особи та/або провокувати їх прояв); 2) методи об-
робки первинних даних, які включають у себе: а) узагаль-
нення отриманих відомостей; б) їхній аналіз (у тому числі 
порівняльний), систематизацію, кількісні підрахунки, на-
укову інтерпретацію та оцінку даних; 3) методи загально-
го та наочного викладення результатів досліджень у вигля-
ді текстового документу (звіту, висновків тощо), таблиці, 
графіка; 4) методи впливу (взаємодії) з вихованцем.

Остання позиція  – методи  впливу  (взаємодії)  з  вихо-
ванцем – потребує окремого розгляду, оскільки, як прави-
ло, у кожному конкретному випадку для надання допомо-
ги має бути застосований не один метод, а їх система, тому 
що робота пенітенціарного педагога відбувається у дуже 
складних умовах дії низки заздалегідь непередбачуваних 
чинників. Обрання методів  обумовлено  рівнем  розвитку 
та підготовленості суб’єктів педагогічного процесу, зміс-
том освіти, умовами, у яких він відбувається.

Велику  роль  у  процесі  взаємодії  педагога  з  дитиною 
відіграє  педагогічна  ситуація,  яка  може  виникати  спон-
танно, а може  і цілеспрямовано створюватися педагогом 
з метою формування  і  розвитку особистості неповноліт-
нього. Досить часто така взаємодія супроводжується зна-
чними емоційними проявами. Важливо, щоб педагог мав 
контроль над цією ситуацією і вона сприяла досягненню 
позитивних педагогічних результатів.

За критерієм організації педагогічної діяльності мож-
на  виділити  масові,  групові  та  індивідуальні  форми  на-
вчання і виховання. За способом здійснення педагогічний 
вплив може бути прямим  і непрямим. А реакція на ньо-
го  –  передбаченою  або  непередбаченою,  керованою  або 
некерованою. Зрозуміло, що в ідеалі педагог має прагнути 
до  уникнення  втрати  контролю,  але,  на жаль,  таке мож-
ливо  не  завжди.  За  емоційним  пофарбуванням  реакції 
вихованців можуть  бути  емоційними  або  байдужими,  за 
спрямуванням  –  позитивними  або  негативними,  за  фор-
мою  сприймання  –  сприйнятими  або  проігнорованими, 
активними або пасивними тощо.

Досить часто неповнолітні  засуджені не бажають до-
кладати власних зусиль до отримання освіти, а сам процес 
виховання сприймається ними як складовий елемент по-
карання, і, відповідно, ставлення до нього у більшості ви-
падків є заздалегідь негативним. Крім того, застосування 
лише вербальних (словесних) заходів впливу, досить час-
то буває не тільки не ефективним, а і, навпаки, дає зворот-
ний  результат,  оскільки  якщо  вихователем  (психологом, 
педагогом та  ін.)  запропонована  ідеальна, але без ураху-
вання конкретних об’єктивних обставин, модель поведін-
ки, вона практично не може бути втілена у життя через те, 
що цьому заважає низка несприятливих чинників, у яких 
відбувається життєдіяльність засудженої особи. Тому вер-
бальний вплив має доповнюватися відповідним впливом 
на означені чинники, додатковими організаційними захо-

дами (скажімо, наданням особі якихось розпорядчих по-
вноважень,  залученням  до  процесу  членів  самодіяльних 
організацій, які мають авторитет, не побоюються вислов-
лювати  власну  точку  зору  і  діяти  відповідно до  власних 
переконань тощо).

За  критерієм  організації  взаємодії  педагогів  та  вихо-
ванців можна виділити масову, групову та індивідуальну 
форми  навчання  і  виховання. Усі  ці  форми  доповнюють 
одна одну і мають застосовуватися комплексно. Проблемі 
методів  та методики педагогічного впливу в умовах від-
бування неповнолітнім покарання у виді позбавлення волі 
має бути присвячено окреме розгорнуте дослідження.

Висновки. Підсумовуючи, варто сказати, що проблема 
ефективності педагогічної діяльності  в умовах виховних 
колоній щільно  пов’язана  з  проблемою  запобігання  зло-
чинності  як  в  умовах  закритого  соціуму,  так  і  в  умовах 
відкритого суспільства. Однак головна складність при вті-
ленні у життя теоретичних надбань пенітенціарної педаго-
гіки і наук, суміжних з нею, полягає у тому, що результа-
тивною така діяльність може бути тільки за умов розвитку 
її на міцному науковому фундаменті – чітко окресленому 
об’єкті,  предметі,  визначенні  завдань,  розробці  методо-
логії,  обранні  дієвих  методів,  вдосконаленні  існуючих 
методик  та  формуванні  нових  з  урахуванням  сучасних 
нормативно  закріплених  принципових  підходів  роботи  з 
неповнолітніми  особами.  Пенітенціарна  педагогіка  має 
сконцентрувати зусилля саме на проблемі роботи з непо-
внолітніми засудженими, або такими дорослими, до яких, 
з урахуванням їхніх особистісних характеристик, можуть 
бути застосовані такі ж методи, як до дитини. Робота ж з 
дорослими засудженими, які мають нормальний розвиток, 
має будуватися на принципах пенітенціарної антропогогі-
ки.  Така  спеціалізація  сприятиме  покращенню  результа-
тивності пенітенціарної системи.

Вирішення завдань пенітенціарної педагогіки можливо 
лише за наявності достатньої кількості кваліфікованих фа-
хівців у цій галузі у масштабах України. Для цього мають 
бути створені як умови для розвитку теоретичної бази, так 
і  режим  сприяння  практичним працівникам. Держава  по-
винна створити умови, за яких у цьому секторі соціальної 
діяльності будуть задіяні найкращі кадри. Теоретична під-
готовка таких фахівців має доповнюватися семінарами та 
практикумами для оволодіння не тільки глибокими знання-
ми, а й ефективними навичками диференційованого впливу 
на неповнолітніх, які порушили закон, але потребують пе-
дагогічної допомоги. Поряд із вітчизняними науково-прак-
тичними досягненнями потрібно розвивати й обмін знання-
ми на міжнародному рівні. Політика держави щодо дітей 
дійсно має стати пріоритетним напрямом дії. Велику роль 
у заохоченні досвідчених та кваліфікованих кадрів має ві-
діграти цільова політика держави по створенню привабли-
вості (у тому числі матеріальної) такої діяльності.

Виховний  процес  у  пенітенціарній  установі  є  таким, 
що  відбувається  в  умовах  екстремальної життєдіяльнос-
ті.  Тому  на  педагогів  у  виховних  колоніях  покладається 
обов’язок  не  тільки  надати  вихованцям  освіту,  навчи-
ти  правилам  поводження  у  суспільстві,  а  і  педагогічни-
ми  засобами  компенсувати  негативні  чинники,  з  якими 
неповнолітні  стикаються  в  умовах  закритого  соціуму 
(об’єктивні проблеми колективів, ізольованих від суспіль-
ства, кримінальна субкультура, фонові явища злочинності 
[4] тощо). Виховна робота із засудженими у пенітенціар-
них установах повинна проводитися і на індивідуальному 
рівні з урахуванням умов мікрогрупової структури та осо-
бливостей усього колективу колонії, і на рівні малих груп, 
і на рівні колективу колонії.

Соціально-педагогічна  система  пенітенціарної  уста-
нови як організаційна структура має діяти відповідно до 
науково розробленої на державному рівні  загальної про-
грами,  яка,  включаючи цільовий,  змістовий,  діяльнісний 
і результативний компоненти, забезпечуватиме належний 
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рівень  освіти,  виховання,  виправлення  та  ресоціалізації 
неповнолітніх засуджених.

Методологія педагогічної роботи з неповнолітніми за-
судженими має виходити із єдності усіх компонентів ви-
ховного середовища, яке включає у себе особу вихованця 
як  члена  відносно  закритого  мікросередовища  виховної 
колонії, та члена суспільства взагалі. Причому взаємодія 
неповнолітнього  засудженого  з  усіма  складовими  цих 
структур повинна відбуватися за умов педагогічного впли-
ву кваліфікованих фахівців.

Нормативний  та  інформаційний  компоненти  педаго-
гічного  процесу  у  пенітенціарних  закладах  мають  ґрун-
туватися  на  пріоритетах  прав  дитини  та  принципах,  які 
відповідають  міжнародним  стандартам  і  нормам  вітчиз-
няного законодавства. Це забезпечить диференційований 
підхід до кожного неповнолітнього  засудженого  і  сприя-
тиме ефективності педагогічної роботи. Результати такої 
діяльності створять умови для безпеки як у виховних ко-
лоніях, так і у відкритому соціумі, до якого вихованці по-
вертаються після відбуття покарання.
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У статті розглядаються питання сучасної екологічної злочинності як прояву корпоративної транснаціональної злочинності. Проана-
лізовано детермінанти поширення та глобалізації корпоративної екологічної злочинності в Україні та світі. Визначено подальші перспек-
тиви кримінологічного дослідження.

Ключові слова: транснаціональна злочинність, екологічна злочинність, корпоративна злочинність.

В статье рассматриваются вопросы современной экологической преступности как проявления корпоративной транснациональной 
преступности. Проанализированы детерминанты распространения и глобализации корпоративной экологической преступности в Укра-
ине и мире. Определены дальнейшие перспективы криминологического исследования.

Ключевые слова: транснациональная преступность, экологическая преступность, корпоративная преступность.

The article deals with the modern environmental crime as a manifestation of transnational corporate crime. Analyzed the determinants of 
the spread of globalization and corporate environmental crime in Ukraine and the world. Defined the future prospects of criminological research.

Key words: transnational crime, environmental crime, corporate crime.

Постановка проблеми. Проблема злочинності та її ор-
ганізованих форм останнім часом є предметом обговорення 
на найвищому державному рівні, оскільки діяльність зло-
чинних організацій набула надзвичайної гостроти і почала 
негативно впливати на хід соціальних процесів, практичну 
реалізацію прав, свобод і законних інтересів громадян.

Намітилася стійка негативна тенденція щодо зростан-
ня кількості злочинів. Змінюється структура злочинності: 

індивідуальна злочинність поступається місцем груповій, 
групова  переростає  в  організовану,  а  остання,  виходячи 
на  міжнародний  рівень,  стає  корпоративною.  Означена 
ситуація вимагає внесення суттєвих коректив у стратегію 
і тактику дійових заходів для зміцнення законності і пра-
вопорядку.  Отже,  виникає  нагальна  потреба  у  вивченні, 
осмисленні  та  практичному  застосуванні  рекомендацій 
міжнародних організацій створених під егідою Організа-
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ції Об’єднаних Націй для протидії організованій трансна-
ціональній злочинності.

Аналіз останніх досліджень. До  середини  1980-х 
років  ХХ  сторіччя  у  сфері  вивчення  транснаціональної 
екологічної  злочинності  переважали  дослідження  зару-
біжних фахівців, як Г. Альбрехт, П. Арлачі, Я. ван Дейк,  
Р.  Кларк, М.  Клінард,  Д.  Крессі,  А.  Ліндсміт,  Т. Мерон,  
Дж. Мерфі та ін. Надалі проблемам організованої, а в деяких 
аспектах транснаціональної злочинності, приділили увагу 
такі вітчизняні науковці, як К.В. Антонов, О.М. Бандурка,  
Ю.В.  Баулін, В.І.  Борисов, Ф.Г.  Бурчак, В.В. Василевич, 
В.В. Голіна, В.С. Гуславський, Н.О. Гуторова, І.М. Дань-
шин,  О.М.  Джужа,  А.П.  Закалюк  та  інші  вчені.  У  свою 
чергу,  окремо,  екологічну  злочинність  досліджували  
Г.С. Поліщук, В.І. Андрейцева, О.М. Джужа, О.Л. Дубо-
вик, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, М.І. Хавронюк, В.І. Шакун, 
Ю.С. Шемшушенко та ін.

Результати досліджень зазначених  авторів  заклали 
наукову основу для розуміння феномена транснаціональ-
ної та екологічної злочинності. Разом з тим останні швид-
ко набувають глобальних корпоративних масштабів, тому 
для  обрання  ефективних методів  боротьби  з  ними необ-
хідні  глибокі  та  різнопланові  дослідження.  Невирішені 
проблеми  запобігання  корпоративній  та  екологічній  зло-
чинності обумовлюють необхідність розробки, на основі 
наявних наукових напрацювань, оптимальних шляхів руй-
нування її підґрунтя і тим самим скорочення масштабів та 
ступеня суспільної небезпеки.

Однак більшість  існуючих наукових праць стосують-
ся окремо питань транснаціональної та окремо – питань 
екологічної злочинності. Комплексного дослідження кор-
поративної  природи  цього  явища  у  вітчизняній  науці  не 
проводилося.

Мета статті. Наукова стаття спрямована на досліджен-
ня корпоративної природи транснаціональної організова-
ної злочинності в екологічній сфері, визначення найбільш 
актуальних і загрозливих проявів, тенденцій та основних 
детермінант зазначеного явища, а також його зв’язку із ко-
рупцією.

Виклад основного матеріалу. Корпоративна злочин-
ність,  будучи  транснаціональною  за  своїм  характером, 
проникає усюди, де  існує можливість отримання доходів 
від протизаконної діяльності. Одним із джерел таких до-
ходів  є  екологічна  злочинність.  Груповою  жертвою  еко-
логічних  злочинів  можна  вважати  населення  всього  сві-
ту. Переважно як злочинці виступають підприємства, що 
ігнорують  екологічні  норми  і  вступають  у  змову  із  роз-
робниками системи контролю за виробництвом. Це стало 
очевидним,  коли  виробництво  розпочали  переносити  в 
країни,  що  розвиваються.  Тут  механізм  контролю  прак-
тично відсутній або діє так, як зручно іноземним вироб-
никам, які не скупляться на хабарі й підкуп чиновників. 
Бідні нації віддають перевагу індустріалізації, що забезпе-
чує їм зайнятість і зростання національного продукту ніж 
чистоті  навколишнього  природного  середовища. Органі-
зована  злочинність  вже  знайшла  свою нішу  в  цій  сфері, 
особливо в перевезенні  і похованні небезпечних продук-
тів. Існує два основних напрями: злочинна «економія» на 
очисних  спорудах  або  екологічно  чистих  виробництвах; 
перевезення  і  поховання  токсичних  і  радіоактивних  від-
ходів [1, с. 34-35].

Джерелом  доходів  для  корпоративної  екологічної 
злочинності є  і, зокрема, незаконний обіг дикої флори і 
фауни та деревини. Ця проблема найбільш гостро стоїть 
у  країнах, що  розвиваються,  в  урядів  яких  часто немає 
коштів  і  можливостей  для  контролю  за  використанням 
природних ресурсів. Використання природних багатств, 
якщо воно здійснюється нераціонально, замість того щоб 
стимулювати економічний розвиток, може призвести до 
неефективного  управління,  корупції,  а  іноді  і  збройних 
конфліктів [2].

У  результаті  такої  незаконної  діяльності  людей  бага-
то  видів  диких  тварин  практично  зникли. Щоб  запобіг-
ти цій загрозі, у 1973 році була прийнята Конвенція про 
міжнародну торгівлю видами дикої фауни  і флори, яким 
загрожувало зникнення. Учасниками цієї Конвенції є усі 
держави. Проте є дані про широку міжнародну незаконну 
торгівлю дикими тваринами.

У  багатьох  сферах  промисловості  є  попит  на  диких 
тварин, полювання на яких заборонено. Деякі товари ви-
користовуються  для  виробництва  фармацевтичних  про-
дуктів,  інші – як новинки або для виробництва прикрас. 
Високі ціни на ці товари не могли не привернути увагу до 
цієї  діяльності  організованих  злочинних  угрупувань,  які 
дуже швидко застосували заходи для задоволення попиту 
на цих ринках [3, c. 50].

Екологічна  злочинність  –  глобальне  явище,  однак  у 
сьогоденному бюлетені розглядаються лише два його най-
більш важливі аспекти: незаконне вивезення дикої фауни з 
Африки і Південно-Східної Азії в Азію і незаконний вивіз 
деревини з Південно-Східної Азії в Європейський союз і 
Азію. У  2010  році  обсяг  продажів  слонової  кістки,  рогу 
носорога і частин тіла тигра в одній лише Азії, за оцінка-
ми,  склав 75 млн доларів США. Безсумнівно,  збиток же 
від цієї торгівлі набагато перевищує відносно невеликий 
прибуток, яку вона приносить злочинцям. Обсяг незакон-
ного  експорту  деревини  з  Південно-Східної  Азії  до  Єв-
ропейського Союзу й Азії у 2010 році склав, за оцінками,  
3,5 млрд доларів США [2].

Повсюдні злидні у поєднанні з великим попитом на ек-
зотичну тваринну продукцію на багатих зарубіжних рин-
ках  призвели  до  широкого  поширення  браконьєрського 
промислу дикої фауни в Африці  і Південно-Східної Азії 
[2].  Тому можна  дійти  висновку, що  такий промисел  за-
вдає шкоди не тільки природним екосистемам, але і нега-
тивно позначається на розвитку одного з найважливіших 
секторів економіки багатьох країн – туризмі.

Згідно з оцінками, більше половини світового обсягу 
незаконно заготовленої деревини йде на задоволення по-
питу на азіатському  і європейському ринку. За оцінними 
даними, близько 20% усієї незаконно заготовленої в світі 
деревини експортується до країн ЄС, а близько 25% – до 
Китаю [2].

До ознак корпоративної екологічної злочинності варто 
віднести  такі:  корислива  спрямованість  злочинної  діяль-
ності; наявність корупційних зв’язків; професіоналізація; 
транснаціональний характер [4, c. 222].

На сьогодні саме корисливі злочинці формують органі-
зовану екологічну злочинність, що фактично являє собою 
нелегальне  кримінальне  «підприємництво»,  тобто  отри-
мання у зазначений спосіб постійного прибутку, бізнесо-
вої вигоди.

Розширення «ринку збуту» незаконно добутих природ-
них ресурсів, у тому числі шляхом екологічної контрабан-
ди,  утворює  низку  додаткових  детермінуючих  факторів. 
У  злочинний  промисел  втягується  все  більша  кількість 
людей.  Для  таких  кримінальних  «підприємств»  харак-
терна висока організація праці та чіткий розподіл ролей. 
Наприклад, з метою отримання дозволів на вирубку лісу 
для  його  подальшої  реалізації  на  експорт  «кримінальні» 
підприємці імітують лісові пожеж [4, c. 223].

Тобто  основу  транснаціональної  злочинності  станов-
лять  злочинні  корпоративні організації та угруповання, 
що спираються на розвинуті мережі своїх філій у різних 
країнах  та  регіонах  світу.  Крім  того,  частина  суб’єктів 
транснаціональної злочинності являє собою симбіоз кор-
поративних злочинних організацій і держави, де остання 
через свої органи використовує злочинні кошти, способи 
й  види  діяльності  для  досягнення  неправових  цілей  або 
повністю залежить від таких організацій, які, у свою чер-
гу, використовують державну політику для прикриття сут-
ності своєї діяльності [5, с. 19].
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Сучасною  тенденцією  також  є  створення  транснаці-
ональними  корпораціями,  транснаціональними  злочин-
ними  організаціями  неформальних  стратегічних  союзів. 
Останні дозволяють  їм співпрацювати,  а не конкурувати 
із  іншими злочинними організаціями, що закріпилися на 
місцях,  розширювати  їхні  можливості  обминати  закон, 
спільно ризикувати, створювати сприятливу ситуацію для 
використання існуючих каналів розподілу і дозволяти зло-
чинним організаціям мати різні норми прибутків, що скла-
лися на різних ринках [5, с. 21].

Щодо України, то одним  із виявів трансформаційних 
процесів у сучасному українському суспільстві та еконо-
міці  є подальше ураження корупцією сфери екологічних 
правовідносин. У незаконний корумпований обіг втягне-
но  значні  обсяги  лісових  ресурсів,  тваринних  ресурсів, 
корисних  копалин,  земельних  ділянок,  звалищ  відходів 
тощо. Окрему складову організованої екологічної злочин-
ності  часто  становить  «корумповане  екологічне  ліцензу-
вання», під яким розуміється протиправна поведінка осіб, 
що  беруть  участь  у  процесах  надання  та  отримання  до-
зволів  (ліцензій) на природокористування та можливості 
впливати на довкілля, яка пов’язана з наданням корупцій-
них послуг  та  отриманням  тіньового прибутку,  привлас-
ненням грошових коштів [6, с. 1-2].

Небезпечність  «корумпованого  екологічного  ліцен-
зування»,  яке  забезпечує  тривалу  та  безкарну  «підпри-
ємницьку»  діяльність  організованим  угрупованням, 
становлять  не  тільки  наслідки,  що  властиві  екологічній 
злочинності та виявляється у погіршенні стану довкілля, 
його забрудненні та виснаженні природних ресурсів, а й 
у специфічних наслідках економіко-управлінського харак-
теру. Ними є: руйнування законної конкуренції на ринку, 
коли незаконно добуті ресурси витісняють отримані у пе-
редбаченому законом порядку, а також падіння авторитету 
та ефективності державного управління через його корум-
пованість [7, с. 43].

Професіоналізація є також однією з характерних ознак 
сучасної  організованої  екологічної  злочинності.  Утворен-
ня  груп  злочинців-професіоналів  є  результатом  специ-
фічної тенденції розвитку цього виду екологічної  злочин-
ності  –  трансформації  (внаслідок  безкарності  та  високої 
прибутковості такої діяльності) мотивів забезпечення сім’ї 
продуктами  харчування  у  мотиви  збагачення.  Так,  «про-
фесійні» браконьєри найчастіше діють спільно, мають свої 
транспортні  засоби,  велику кількість  заборонених  засобів 
лову, налагоджені схеми реалізації незаконно добутої риби 
та  морепродуктів  (ікра,  креветки).  Сприяють  злочинному 
бізнесу особи, які спеціалізуються на переробці (зберіганні 
в  спеціально  обладнаних  морозильних  камерах,  засолю-
ванні й копченні) та подальшій реалізації рибної продукції. 
Матеріали публікацій у періодичних виданнях і результати 
перевірок засвідчили наявність динамічно працюючого не-
легального ринку риби цінних сортів, лов яких заборонено 
або квотується, та рибної продукції з неї, що здобувається 
шляхом промислового браконьєрства [8, c. 539].

Професіоналізувавши  «кримінальну»  екологічну  ді-
яльність  в  Україні,  організовані  угруповання  розширю-
ють її, «експортуючи» за межі держави та набуваючи при 
цьому  характеру  транснаціональної  організованої  зло-
чинності  [9,  c.  376-379]. Такі процеси  зумовлені низкою 
чинників.  Із розвитком в Україні елементів демократиза-
ції,  відкритості,  громадянського  суспільства  міждержав-
ні  зв’язки  стали  більш широкими,  різноманітними  і  на-
сиченими. Ці  тенденції  розвиваються  на фоні  загальних 
процесів  світового  та  європейського  взаємозв’язку  та 
охоплюють усі суспільні сфери, у тому числі сферу зло-
чинності різних країн. Організована  злочинність, у  тому 
числі й екологічна, спрямовується до транснаціонального 
простору з метою реалізації своєї основної властивості – 
прагнення до постійного отримання злочинних прибутків 
та надприбутків. У цьому прагненні вона відшукує краї-

ни, де рівень прибутку вищий, а розмір податків менший, 
відповідно, де більш високий рівень економічного розви-
тку, більш високі доходи підприємництва, більше багатих 
людей – споживачів більш дорогих коштовностей, розваг, 
засобів  всілякого  забезпечення  надкомфортного  життя. 
Прикладом може бути ситуація з незаконним добуванням 
в Україні (переважно в Рівненській області) та подальшою 
контрабандою у Польщу та Литву бурштину. Щоб зрозу-
міти  масштаби  такого  кримінального  бізнесу,  достатньо 
порівняти  обсяги  його  офіційного  та  тіньового  ринків. 
Сьогодні  легально  держпідприємством  «Бурштин Украї-
ни» добувається близько 3 т бурштину на рік. Контрабан-
дисти ж, за оцінками фахівців, вивозять щороку за кордон 
більше 20 т бурштину [10, c. 29-30].

Подібною  є  ситуація  з  лісовими  ресурсами.  У  лісах 
держави тривають самовільні рубки, порушуються приро-
дозберігаючі технології заготівлі лісосировини, неналеж-
ною є робота лісової охорони. Збитки,  завдані лісопору-
шеннями лише за 2006 рік, становлять понад 25 млн грн. 
За  межі  України  лише  державними  лісогосподарськими 
підприємствами у 2006 рік вивезено майже 2,5 млн кубо-
метрів  деревини.  Вивозиться  лісоматеріал  і  контрабанд-
ним шляхом. Так,  у  2006 році  виявлено дві  організовані 
злочинні групи у Чернівецькій області, які збували ліс за 
кордон за підробленими документами [11, c. 25].

Аналіз динаміки зареєстрованих злочинів проти довкіл-
ля за період 1998-2009 років дозволяє дійти висновку про 
значні  зміни у структурі  екологічної  злочинності. Звертає 
на  себе  увагу  стійка  тенденція  до  зростання  такого  виду 
злочину,  як  незаконна  порубка  лісу:  з  1998  по  2009  роки 
кількість цих діянь зросла майже у 3 рази – з 281 до 833.

За  досліджуваний  період  у  цілому  по  Україні  спо-
стерігається  зменшення  кількості  виявлених  злочинів, 
пов’язаних із незаконним зайняттям рибним, звіриним або 
іншим водним добувним промислом (більш ніж удвічі,  з 
1509 до 635). Відносно стабільною залишається кількість 
зареєстрованих фактів  незаконного  полювання  (і  у  1998 
році, і у 2009 році – 98).

Крім того, спостерігається стрімке зростання кількості 
злочинів, пов’язаних із розкраданням та нелегальною роз-
робкою  невідновлювальних  природних  ресурсів  (ст.  240 
КК України «Порушення правил охорони надр»): з 37 зло-
чинів у 1998 році – до 451 злочину у 2009 році.

Прослідковується  тенденція  щодо  збільшення  кіль-
кості виявлених злочинів, пов’язаних із забрудненням або 
знищенням окремих об’єктів довкілля або створенням та-
кої загрози, а також проти екологічної безпеки населення. 
Так,  якщо  у  1998–2000  роках  ці  норми  застосовувались 
вкрай рідко і частка цих злочинів була менше одного від-
сотка, то у 2008 році питома вага цих злочинів становить 
близько 10,6%, а у 2009 році – 6,8%.

У 2008 році виявлено 1372 особи, з них притягнуто до 
кримінальної відповідальності за злочини проти довкілля 
1319 осіб. У 2009 році аналогічні показники суттєво збіль-
шилися та становили, відповідно, 1719 та 1653 особи.

Аналіз  співвідношення  середніх  показників  за  2001–
2009 роки, що відображають етапи реалізації криміналь-
ної  відповідальності  у  сфері  охорони  довкілля,  дає  такі 
результати:

– коефіцієнт співвідношення між середньою кількістю 
зареєстрованих злочинів та кількістю виявлених осіб, які 
їх учинили, становить 1,24 (аналогічний показник загаль-
ної злочинності для 2009 року – 2,05), що можна пояснити 
практикою порушення кримінальних справ даної катего-
рії, як правило, в умовах очевидності та вже після затри-
мання винних осіб (більшість яких – браконьєри);

– коефіцієнт співвідношення між середньою кількістю 
виявлених  осіб,  які  вчинили  злочини проти  довкілля,  та 
тих осіб, яких було притягнуто до кримінальної відпові-
дальності, становить 1,09 (приблизно стільки ж становить 
аналогічний показник загальної злочинності);
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– коефіцієнт співвідношення між середньою кількістю 
осіб, яких було притягнуто до кримінальної відповідаль-
ності, та засуджених за злочини проти довкілля становить 
1,48 (аналогічний показник загальної злочинності стано-
вить 1,39) [12].

Висновки. Відтак, можна дійти висновку, що трансна-
ціональна корпоративна злочинність у її екологічному ви-
разі перетворюється на наддержавну структуру міжнарод-
ного характеру, яка, на відміну від загальнокримінальної 
злочинності, завжди спрямована виключно на отримання 
колосальних фінансових надприбутків, які у першу чергу 
використовуються для її подальшого зростання, зміцнен-
ня та постійного просування у найбільш важливі сегмен-
ти економічного обігу. Це суттєвий фактор дестабілізації 
суспільних відносин, пов’язаних з економічним процесом 
обігу злочинного капіталу в тіньовій сфері, що призводить 

до зростання тіньової економіки і тим самим завдає непо-
правної шкоди суспільству та державі.

Зазначені  обставини  вимагають  як  від  окремих  дер-
жав, так і від світового співтовариства розробки адекват-
ної  існуючим  загрозам  погодженої  стратегії  запобігання 
корпоративній злочинності. Певні кроки у цьому напрямі 
вже  здійснено,  а  саме  прийнято  Конвенцію  ООН  проти 
транснаціональної  організованої  злочинності  (2000  рік) 
та  інші  міжнародні  документи.  Проте  вони  не  надають 
підстав вважати проблему протидії організованій злочин-
ності  вирішеною.  Залишається  нерозв’язаними  чимало 
теоретичних  і практичних проблем щодо розуміння кор-
поративної екологічної злочинності, визначення криміно-
логічної характеристики та розробки заходів запобігання 
їй,  що  обумовлює  необхідність  здійснення  поглиблених 
кримінологічних досліджень.
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У статті досліджуються фактори, що впливають на віктимність та віктимізацію населення. Розглядаються соціальні, психологічні, біо-
фізичні чинники, які сприяють віктимізації особи. Зазначаються їхня взаємопов’язаність та необхідність постійного дослідження з метою 
організації та проведення віктимологічної профілактики.

Ключові слова: віктимність, віктимізація, потерпілий, злочинність, віктимологічна профілактика.

В статье исследуются факторы, влияющие на виктимность и виктимизацию населения. Рассматриваются социальные, психоло-
гические, биофизические факторы, способствующие виктимизации лица. Отмечаются их взаимосвязь и необходимость постоянного 
исследования с целью организации и проведения виктимологической профилактики.

Ключевые слова: виктимность, виктимизация, потерпевший, преступность, виктимологическая профилактика.

The article presents a study of factors affecting the victimization of the population. We consider the social, psychological, biophysical fac-
tors contributing to the victimization of persons. It noted their relationship and the need for ongoing research in order to organize and conduct 
victimological prevention.

Key words: victimization, victim, crime, prevention victimological.
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Постановка проблеми.  Значне  зростання  потерпі-
лих від злочинів у сучасному суспільстві викликає необ-
хідність  розробки  ефективних  заходів,  спрямованих  на 
здійснення віктимологічної профілактики на усіх рівнях. 
Віктимологічна  профілактика  здійснюється  на  загально-
соціальному (державному), спеціальному та індивідуаль-
ному рівнях.

Завдання  загальної  профілактиці  на  віктимологичній 
основі вирішуються через широкий комплекс заходів еко-
номічного,  соціально-культурного,  виховного,  правового 
характеру, що забезпечують формування гармонійно роз-
виненої  особистості.  У  цьому  відношенні  загальна  про-
філактика  на  віктимологічній  основі  тісно  пов’язана  та 
переплітається  із загальною профілактикою потенційних 
правопорушників  і  злочинності як соціального явища. В 
одному випадку форми  і методи  загальної профілактики 
сприяють скороченню віктимності, потенційних жертв, а в 
іншому – «руйнуванню» антісуспільної установки «мож-
ливого  злочинця».  У  результаті  підвищується  ефектив-
ність профілактики злочинності взагалі.

 Спеціальний рівень включає заходи, які здійснюють-
ся  державними  органами,  громадськими  організаціями 
й окремими громадянами, які мають своєю спеціальною 
метою попередження злочинів шляхом недопущення реа-
лізації віктимних властивостей окремих груп осіб.

Індивідуальна  віктимологічна  профілактика  являє  со-
бою комплекс заходів щодо виявлення осіб з підвищеною 
віктимністю і проведення попереджувальних заходів, спря-
мованих на зниження ризику стати жертвою злочину, а та-
кож організації профілактичної діяльності з реальними по-
терпілими з метою недопущення їх повторної віктимізації.

Віктимологічна профілактика, що проводиться на усіх 
рівнях, має на меті  виявлення, усунення або нейтраліза-
цію обставин і ситуацій, які формують віктимну поведінку 
і обумовлюють вчинення злочинів, виявлення груп ризику 
і  конкретних  осіб  з  підвищеним  ступенем  віктимності  і 
вплив на них з метою відновлення або активізації їхніх за-
хисних властивостей, а також розробка або вдосконалення 
вже наявних спеціальних засобів захисту громадян від зло-
чинів та віктимізації. Відповідно до цього, віктимологічна 
профілактика без встановлення та дослідження факторів, 
що впливають на віктимність і віктимізацію, неможлива.

Метою статті є дослідження факторів, що впливають 
на віктимність та віктимізацію.

Виклад  основного  матеріалу.  Одним  із  перших  вче-
них,  який досліджував жертву  злочину,  був Б. Мендель-
сон. Саме він ввів у науковий обіг поняття «віктимність» 
як  якусь  протилежність  злочинності,  основними  компо-
нентами якої є сприйнятливість і схильність людини ста-
вати жертвою  злочину.  З  його  точки  зору,  існують певні 
суб’єктивні передумови, які підвищують схильність дея-
ких людей стати жертвами злочинів [1].

У  подальшому  вчений  розширив  визначення  віктим-
ністі  («загальної  віктимністі»)  як  «сукупність  соціобіо-
логічних рис, притаманним всім жертвам взагалі». Автор 
вказує на «віктимальні епідемії» – суспільні та історичні 
явища, що характеризуються прагненням людей жертву-
вати  собою,  своїми благами  і  самим життям  (релігійний 
фанатизм, епідемії самогубств, дорожні пригоди, «ейфорія 
швидкості», алкоголізм, наркоманія тощо), і на «комплекс 
небезпеки», який визначається як сукупність об’єктівних, 
суб’єктивних і змішаних факторів, триваючих або урива-
них, прихованих і явних, які призводять до того, що люди 
стають жертвами.

Питання «в силу яких причин, умов одні особи стають 
жертвами  злочинів  там,  де  інших ця ж небезпека мине» 
ставив і радянський науковець Л.В. Франк [2, с. 109]. Він 
визначав  віктимність  як  індивідуальну  здатність  тих  чи 
інших осіб  стати потерпілими або,  іншими словами, не-
здатність  уникнути  злочинного  посягання,  протистояти 
йому там; де об’єктивно це було можливо  [2, с. 8]. Уче-

ний  розглядав  віктимність  окремої  особи  –  реалізовану 
«злочинним актом «схильність», «здатність стати за пев-
них  обставин  жертвою  злочину,  або,  іншими  словами, 
нездатність уникнути небезпеки там, де вона об’єктивно 
була запобіжна» [3, с. 22], і масову віктимність, яку автор 
визначав як «складне кримінально-правове та соціально-
психологічне  похідне  від  злочинності,  що  виражається 
у  кількості  потерпілих  від  злочинів,  структурі  і  питомій 
вазі  потерпілих  у  відповідній  групі  населення,  функціо-
нально залежне від злочинності явище, якому притаманні 
специфічні кількісні  та якісні показники про потерпілих 
від злочинів, характерні для місцевості, професії, певного 
періоду часу» [4, с. 20].

Аналізуючи визначення віктимності, яке сформулюва-
не Л.В. Франком, можна  зазначити, що вчений не надав 
перевагу  ні  одній  із  детермінант  –  соціальній,  психоло-
гічній або біофізичній, тому що неможливість або нездат-
ність  уникнути  чи  протистояти  злочинному  посяганню 
може бути викликана як соціальними, так і генетичними 
передумовами формування жертви.

 У свою чергу інший учений – Д.В. Рівман – також ви-
значив індивідуальну та масову вітимність. Індивідуальна, 
з його  точки  зору, «обумовлена наявністю стану уразли-
вості окремої особи, що виражається в об’єктивно власти-
вою людині (але не фатальною) здатності стати жертвою 
злочину» [5, с. 42].

Масова  віктимність  включає  у  себе  «різні  види  ві-
ктимності: групову (віктимність окремих груп населення, 
категорій  людей,  подібних  за  параметрами  віктимності); 
об’єктно-видову  (віктимність  як  передумову  і  наслідок 
різних видів  злочинів),  суб’єктно-видову  (віктимність як 
передумову і наслідок злочинів, скоєних різними категорі-
ями злочинців)» [5, с. 73-79].

Стан  дослідження.  Дослідженням  факторів,  що  впли-
вають  на  віктимність  та  віктимізацію,  займалися  також 
Ю.  Антонян,  О.  Джужа,  А.  Закалюк,  А.  Зелінський,  В. 
Коновалов,  О.  Литвинов,  В.  Мінська,  В.  Полубинський,  
В.  Рибальська,  О.  Туляков,  В.  Устинов  та  багато  інших. 
Збільшення кількості потерпілих від злочинів вимагає по-
дальшого наукового вивчення та аналізу цієї проблематики.

 Деякі вчені-кримінологі, досліджуючи проблематику 
віктимізації, надають соціальному фактору більшого зна-
чення,  ніж  іншим  факторам,  що  сприяють  формуванню 
особи,  здатною  бути  жертвою  злочину.  Я  погоджуюся  з 
думкою  тих,  хто  розглядає  комплексне,  системне  визна-
чення феномена кримінальної віктимності як соціального, 
психічного  і  морального  відхилення  від  норм  безпечної 
поведінки,  що  обумовлює  потенційну  або  реальну  здат-
ність суб’єкта ставати жертвою злочину [6, с. 60].

В.А.  Туляков  розглядає  віктимність  як  здатність 
суб’єкта ставати жертвою соціально-небезпечного прояву 
і виступає в її загальнотеоретичному розумінні як явище 
соціальне (статусні характеристики рольових жертв і по-
ведінкові  відхилення  від  норм  безпеки),  психічне  (пато-
логічна віктимність, страх перед злочинністю та іншими 
аномаліями)  і  моральне  (інтеріоризація  віктімогенних 
норм, правил поведінки віктимной та злочинної субкуль-
тури, самовизначення себе як жертви). [6, с. 56].

На мою думку, найбільш точно розкриває сутність ін-
дивідуальної віктимності В.І. Полубінський, який визна-
чив її як «властивість даної людини, обумовленої соціаль-
ними, психологічними або біофізичними якостями (або їх 
сукупністю), що  сприяє  в певній життєвій  ситуації фор-
муванню умов, при яких виникає можливість заподіяння 
йому шкоди противоправними діями» [7, с. 32-33].

Виходячи з наведеного вище можна зробити висновок, 
що  факторами,  які  впливають  на  індивідуальну  віктим-
ность, є у першу чергу соціальні, психологічні, біофізич-
ні якості особи, які у певній життєвій ситуації сприяють 
формуванню умов вчинення злочину  і  заподіяння шкоди 
цій особі.
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 У кримінологічній літературі розглядаються видова та 
групова віктимність.

Видова  віктимність  виражається  у  відносній  «схиль-
ності» окремих людей ставати через низку обставин жерт-
вами певних видів злочинів.

Видова віктимність дозволяє найбільш повно виділити 
основні типові риси потерпілих від того або іншого виду 
злочинів,  здійснити  типологію жертв. Це має  практичне 
значення  для  розробки  системи  профілактичних  заходів 
щодо  захисту  осіб,  схильних  через  свої  індивідуальні 
властивості  та  якості  З  більшою  ймовірністю,  ніж  інші 
громадяни, ставати жертвами конкретних видів злочинів.

Групова віктимність виражається у спільній для окре-
мих категорій людей, що володіють такими соціальними, 
демографічними,  психологічними,  біофізичними  або  ін-
шими якостями, підвищеній здатності за певних умов ста-
вати жертвами злочинів [8, с. 65].

Наприклад,  є  професії,  які  об’єктивно  підвищують 
можливість людей за певних обставин ставати жертвами 
зазіхань.  Це  можуть  бути  працівники  правоохоронних  і 
контрольних  органів,  судді,  журналісти,  охоронці  тощо; 
люди, захоплені певним родом діяльності  (колекціонери, 
автотуристи тощо). Груповою віктимністю володіють осо-
би,  які  зловживають  спиртними напоями  або наркотика-
ми, мають певну  схильність до  злочинів;  люди, що про-
являють  явну  неповагу  до  моральних  і  правових  вимог 
суспільства, схильні до грубості, насильству, провокацій-
ним або авантюрним провинам; люди, які вчиняють непо-
рядні або протиправні проступки та зацікавлені; інваліди 
та особи похилого віку, тобто з ослабленим опором; діти; 
деякі віктимогенні групи, дівчата і жінки, котрі своєю по-
ведінкою й особистісними якостями привертають насиль-
ників або інші категорії злочинців; бідні і знедолені люди.

Розглядаючи  масову  віктимність  визначають  пряму 
залежність від розповсюдження злочинності – чим вище 
рівень злочинності, тим більша кількість жертв злочинів.

 Однією із причин вчинення злочину є поведінка само-
го потерпілого. Дуже часто особи своєю поведінкою ство-
рюють або полегшують умови вчинення злочину. Своєю 
негативною  або  провокативною  поведінкою  жертви  ви-
кликають у іншій особи агресію та рішучість на вчинення 
по відношенню до них злочину. За вибірковими даними, 
35%  вбивств  і  30%  тілесних  ушкоджень  різної  ступені 
тяжкості були викликані такими діями потерпілих, як по-
бої, знущання, образи; при цьому 57% із них були в стані 
алкогольного або наркотичного сп’яніння. Майже у 95% 
випадках  безпосередньо  перед  вбивством  і  нанесенням 
тяжких тілесних ушкоджень між жертвою і злочинцем був 
конфлікт.

Таких  жертв  відносять  до  закономірних  активних 
жертв злочинів.

Також  є  потерпілі,  які  своєю  необачною  або  необе-
режною  поведінкою  сприяють  створенню  кримінальної 
ситуації.  «…Те, що  вони  стали жертвами,  не  є  випадко-
вим, а, образно кажучи, підготовлено їхніми поведінкою і 
особистісними особливостями, умовами виховання і про-
житим життям» [9, с. 24].

Їх  відносять  до  закономірних  пасивних  жертв  зло-
чинів.

Поряд з цим жертвами можуть стати особи, поведінка 
яких не була негативною і не викликала злочинних дій. У 
класифікаціях вчених-віктимологов такі потерпілі визна-
чаються як випадкові [10], невинні [11, с. 150], нейтральні 
[12, с. 9].

До  випадкових  жертв  належать  потерпілі  дорожньо-
транспортного руху або особи, що були взяті у заручники 
злочинцями. Вони стали жертвами внаслідок випадкового 
збігу обставин.

 Жертвами злочинів нерідко стають особи з аномаль-
ною поведінкою або психічно хворі. До аномальних жертв 
відносять потерпілих, поведінка яких відхилена від норм, 

прийнятих  у  суспільстві,  що  характеризується  соціаль-
ною  безвідповідальністю,  маргінальністю  (наприклад, 
бродяги, алкоголіки, наркомани). До цієї ж групи входять 
епілептики, шизофреніки у стадії стійкої ремісії, особи, у 
яких настав тимчасовий психічний розлад. До психічних 
аномалій  відносять  «структурне  або  функціональні  від-
хилення стабільного характеру, обумовлені порушеннями 
допологового  розвитку,  наприклад,  олігофренії  і  ядерні, 
або конституціональні, психопатії. Також до таких анома-
лій можуть бути віднесені крайові психопатії, патохарак-
терологічного  розвитку,  залишкові  явища  органічної  по-
разки центральнонервової системи, травматичної етіології 
тощо» [13, с. 124]. Ю.М. Антонян зазначає, що «психічні 
аномалії сприяють виникненню і розвитку таких рис ха-
рактеру,  як  дратівливість,  агресивність,  жорстокість,  і  в 
той  же  час  –  зниження  вольових  процесів,  підвищенню 
сугестивності,  ослаблення  стримуючих  контрольних ме-
ханізмів ... Психічні аномалії знижують опірність до впли-
ву  ситуацій,  у  тому  числі  конфліктних  ...  послаблюють 
механізми внутрішнього контролю; звужують можливості 
вибору  рішень  і  варіантів  поведінки,  полегшують  реалі-
зацію  імпульсивних,  випадкових,  непродуманих  вчин-
ків»  [14, с. 172]. За соціально-демографічними якостями 
необхідно  зазначити  основні  фактори, що  впливають  на 
віктимізацію.  За  віковими  ознаками  найчастіше  жертва-
ми злочину стають найактивніше населення від 20 до 50 
років. Майже третина від потерпілих становлять неповно-
літні.  Притаманні  підлітковому  віку  риси:  довірливість, 
наївність, допитливість, невміння адекватно реагувати на 
ситуацію,  відставання  у  психічному  розвитку  від фізич-
ного, перевага у психічній діяльності процесів збудження 
над гальмуванням, а інколи – звичайна фізична слабкість, 
сприяють  формуванню  віктимності  у  неповнолітнього.  
У 30%  випадках  «винною» формою поведінки  неповно-
літніх жертв є легковажна поведінка з незнайомими людь-
ми. Наприклад, незнайомі особи запрошували неповноліт-
ніх до себе додому, пропонували їм їжу, гроші, після чого 
розбещували їх. Найчастіше такі діти проживали у небла-
гополучних сім’ях, у яких вони були позбавлені догляду 
батьків, жебракували.  Бажання  пристойно  виглядати  по-
між матеріально забезпечених однолітків і мати достатньо 
коштів на задоволення власних потреб викликало у непо-
внолітніх інтерес до спілкування з незнайомими людьми, 
які пропонували їм те, що вони прагнули мати.

Статистика свідчить, що жінки стають жертвами зло-
чинів, учинених чоловіками, у 2,5 рази частіше, ніж жерт-
вами  злочинів,  учинених жінками. Чоловіки потерпають 
від злочинів, учинених чоловіками, у 11 разів частіше, ніж 
від злочинів, учинених жінками. Це можна пояснити тим, 
що чоловіки вступають у значно більше коло контактів з 
оточуючими людьми. Вони частіше і більше вживають ал-
когольні напої, наркотичні речовини, легше заводять ви-
падкові й сумнівні  знайомства,  спричинюючи  інколи не-
сподівані конфлікти [8, с. 39].

Вагомим чинником для скоєння злочинну є перебуван-
ня  потерпілого  у  стані  алкогольного  або  наркологічного 
сп’яніння. Особа у такому стані має послаблену розумову 
діяльність, знижену реакцію, неможливість надання опо-
ру. Особи у стані сп’яніння легше вступають у нерозбір-
ливі стосунки та самі можуть ініціювати сварки та бійки. 
Майже третина потерпілих від побутових злочинів (вбив-
ства,  нанесення  тілесних  ушкоджень)  знаходилися  в  не-
тверезому стані.

Статева розбещеність може призвести до згвалтуван-
ня,  а  нерозбірливість  у  виборі  знайомих  може  сприяти 
вчиненню таких злочинів, як вбивства, тілесні ушкоджен-
ня, грабіж, крадіжка тощо.

Крім того, важливим фактором, який впливає на вікти-
мізацію, є високий ступень недовіри до правоохоронних 
органів.  Захист  від  кримінальних  загроз  розраховують 
отримати  лише  третина  від  опитуваних  респондентів. 
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Майже у 50% випадків особи, які стали потерпілими від 
різного роду злочинів, не звертаються до правоохоронних 
органів, у зв’язку із відсутністю віри у реальну допомогу.

 Процеси реформування правоохоронної системи, які 
нині відбуваються у нашій країні, спрямовані на утворен-
ня якісних та ефективних органів, завданням яких є захист 
та безпека населення. За словами глави МВС, за резуль-
татами соціологічних опитувань, рівень довіри до міліції 
становив  5%. Після приблизно  2,5 місяці  роботи поліції 
Києва соціологічні дослідження свідчать про довіру до їх-
ньої роботи 85% киян [15].

Засоби  масової  інформації  сприяють  формуванню  у 
населення так званого психологічного синдрому «вторин-

ної жертви». Велика кількість інформації про жорстокість, 
агресію,  насилля,  яка  «навалюється»  на  людину,  знижує 
«рівень  терпимості»  до  злочинів.  У  такому  стані  особа 
сприймає  кримінал  як  буденність  та  вважає  марним  бо-
ротьбу з нею.

Висновки. Таким чином, на віктимність та віктиміза-
цію населення впливають різни чинники (соціальні, пси-
хологічні,  біофізичні),  які  взаємопов’язані  між  собою  і 
потребують постійного дослідження як з боку науковців, 
так  і  з  боку  співробітників  правоохоронних  органів  для 
організації спеціального напряму попереджувальної робо-
ти – віктимологічної профілактики на усіх рівнях (загаль-
носоціальному, спеціальному та індивідуальному).
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Стаття присвячена аналізу найбільш суттєвих проблем, що виникають на стадії призначення та виконання покарання у вигляді 
конфіскації майна. Досліджено перспективи вирішення проблем, що виникають у правозастосовній практиці. Запропоновано оптимальні 
шляхи вдосконалення інституту конфіскації майна у кримінальному праві України.

Ключові слова: кримінальне законодавство, майнові покарання, конфіскація майна, право власності.

Статья посвящена анализу наиболее существенных проблем, возникающих на стадии назначения и исполнения наказания в виде 
конфискации имущества. Исследованы перспективы разрешения проблем, возникающих в правоприменительной практике. Предложе-
но оптимальные пути усовершенствования института конфискации имущества в уголовном праве Украины.

Ключевые слова: уголовное законодательство, имущественные наказания, конфискация имущества, право собственности.

The article is devoted to analysis of the most significant problems, which appear at the stage of appointment and execution of punishment 
in the form of confiscation of property. The prospects for resolution of problems in law enforcement are investigated. The best ways of improving 
the institute of confiscation of property in criminal law of Ukraine are offered.

Key words: criminal law, property penalties, confiscation of property, ownership.
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Актуальність. Значне  місце  у  системі  покарань  в 
Україні  займають  майнові  покарання,  тобто  ті,  що  об-
межують  переважно майнові  права  засудженого. Про  це 
свідчить як значне розширення сфери застосування даної 
категорії  покарань  протягом  останніх  років,  так  і  збіль-
шення частки вироків, якими призначаються саме майнові 
стягнення.

Найтяжчим серед майнових покарань вважається кон-
фіскація майна, оскільки, на відміну від  інших покарань 
даної  групи  (штраф,  виправні  роботи  та  службові  обме-
ження  для  військовослужбовців),  дане  покарання  може 
передбачати не часткове, а повне позбавлення засуджено-
го  права  власності.  Виключна  тяжкість  даного  покаран-
ня  передбачає  особливу  увагу  до  регламентації  підстав 
призначення  конфіскації  майна  та  порядку  виконання 
вироку суду. Незважаючи на це, нормативно-правова ре-
гламентація покарання у виді конфіскації майна не лише 
зберігає  існуючі  недоліки, що  багато  років  привертають 
увагу дослідників, а і доповнюється новими. Це зумовлює 
необхідність внесення значних змін до змісту та порядку 
призначення конфіскації майна, що мають ґрунтуватися на 
результатах новітніх наукових досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
нормативного врегулювання і окремих аспектів практично-
го застосування конфіскації майна порушувалися у роботах 
М.І. Бажанова, І.А. Вертилецької, Н.О. Гуторової, Т.А. Де-
нисової, Г.М. Собко, Б.О. Кирися, І.Я. Козаченка, К.Б. Ма-
рисюка,  І.І. Митрофанова, О.С. Пироженка, В.О. Попраса 
та ін. Усі дослідники погоджуються, що на сучасному етапі 
розвитку кримінального права України інституту конфіска-
ції майна притаманні численні недоліки нормативно-право-
вого регулювання. Плюралізм поглядів існує щодо шляхів 
вирішення даної проблеми: від незначних змін, спрямова-
них на виправлення найбільш очевидних недоліків, до по-
вної відмови від даного виду покарання.

Мета статті  полягає  у  встановленні  основних  не-
доліків  кримінального  законодавства,  що  ускладнюють 
практику призначення та виконання покарання у виді кон-
фіскації майна, а також визначенні перспектив існування 
даного інституту в кримінальному праві України.

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до  ст.  59 
КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає у 
примусовому безоплатному вилученні у власність держа-
ви всього або частини майна, що є власністю засудженого. 
При цьому, якщо конфіскується частина майна, суд пови-
нен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або 
перелічити предмети, що конфіскуються. Перелік майна, 
що  не  може  бути  конфісковане,  визначається  законом 
України.

Конфіскація майна, напевно, є найбільш проблемним 
щодо практичного застосування серед майнових покарань. 
Аналіз останніх наукових досліджень та судової практики 
свідчить про неврегульованість багатьох аспектів призна-
чення даного покарання, що призводить до його неоднако-
вого застосування судами та невиконання принципів при-
значення покарання. Серед найбільш актуальних проблем 
необхідно назвати такі:

– колізійність норм Загальної та Особливої частини КК 
України у частині підстав призначення конфіскації майна;

–  нормативна  невизначеність  щодо  можливості  при-
значення конфіскації майна у разі вчинення незакінченого 
злочину;

– питання визначення майна засудженого, що підлягає 
конфіскації;

–  призначення  часткової  конфіскації  та  визначення 
частки майна засудженого, що їй підлягає;

– дотримання прав та свобод інших осіб (зокрема, чле-
нів сім’ї засудженого) під час виконання покарання у виді 
конфіскації майна.

Особливістю конфіскації майна в кримінальному зако-
нодавстві України  є  поєднання  її  активного  використан-

ня у якості інструмента посилення кримінальної репресії 
з одного боку та колізійність відповідних норм з іншого. 
Відповідно до Загальної частини КК України, конфіскація 
майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корис-
ливі злочини, а також за злочини проти основ національ-
ної  безпеки  України  та  громадської  безпеки  незалежно 
від ступеня  їх тяжкості. Водночас у трьох розділах Осо-
бливої  частини  КК  України  містяться  статті,  що  перед-
бачають  конфіскацію  у  якості  додаткового  покарання  за 
злочини невеликої та середньої тяжкості, що не належать 
до зазначених у ст.59 КК України: розділ XIV (Злочини у 
сфері охорони державної таємниці, недоторканності дер-
жавних кордонів,  забезпечення призову  та мобілізації)  –  
ст. 332-1, розділ XVI (Злочини у сфері використання елек-
тронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку) – ст.ст. 361-
361-2, 362, 363-1, розділ XVII (Злочини у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з надан-
ням публічних послуг) – ст.368-2. Наявна неузгодженість 
норм Загальної та Особливої частин КК України є ґрунтов-
ним недоліком законодавчої роботи, що значно ускладнює 
правозастосовчу  діяльність.  Як  зазначають  авторитетні 
дослідники, Загальна частина КК України має пріоритет 
над Особливою частиною, у зв’язку із чим особа, що упо-
вноважена  на  застосування  кримінально-правових  норм, 
мусить при виявленні колізії між частинами одного і того 
ж закону вирішувати певні питання так, як цього вимагає 
Загальна частина КК України [1]. Отже, призначення кон-
фіскації за вчинення зазначених вище злочинів недопусти-
ме, незважаючи на наявність даного покарання у санкціях 
відповідних статей.

Предметом  численних  дискусій  виступає  питання 
щодо  можливості  призначення  конфіскації  майна  у  разі 
вчинення незакінченого злочину. У теорії кримінального 
права з цього приводу сформувалося дві протилежні по-
зиції. Так, В.І. Тютюгін зазначає: «…Якщо в санкції, по-
ряд  із  основним,  передбачене  і  додаткове  покарання,  то 
при зниженні покарання за незакінчений злочин останнє 
до  уваги  не  береться»  [2,  с.  235].  Тобто,  на  його  думку, 
додаткове покарання у виді конфіскації майна може бути 
призначене навіть за готування до злочину. Подібної пози-
ції дотримується І.І. Давидович [3, с. 19]. Всупереч цьому, 
В.В. Полтавець зазначає, що, якщо законодавець вбачає за 
можливе зменшити максимальний розмір основного пока-
рання, то одночасне із цим збереження розміру додатково-
го покарання виглядає нелогічним [4, с. 866].

Аналіз  судової практики показує, що  судді  вважають 
за  можливе  призначати  конфіскацію  майна  за  вчинення 
незакінченого  злочину.  Принаймні,  в  Єдиному  держав-
ному реєстрі судових рішень  (далі – ЄДРСР) не вдалося 
віднайти жодного рішення, в якому б незакінчений харак-
тер злочину став би єдиною підставою для непризначення 
конфіскації майна. Така позиція виглядає цілком обґрун-
тованою з точки зору чинної редакції КК України, яка не 
містить прямої вказівки щодо неможливості призначення 
додаткових покарань за вчинення незакінченого злочину. 
Водночас у деяких судових рішеннях зустрічається згадка 
про незакінченість злочину в контексті ст.69 КК України, 
тобто у зв’язку з істотним зниженням суспільної небезпеч-
ності злочину. Наприклад, у вироку Романівського район-
ного суду Житомирської області від 19.03.2014 зазначено: 
«призначаючи покарання обвинуваченій суд враховує, що 
вона вчинила закінчений замах на вчинення тяжкого зло-
чину, але тяжких наслідків від даного злочину не насту-
пило…» [5].

Урахування  незакінченості  злочину  під  час  відмови 
від призначення додаткового покарання на підставі ст. 69 
КК України має істотний недолік: воно можливе лише за 
наявності  кількох обставин, що пом’якшують покарання 
та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, 
чого на практиці може й не бути. У зв’язку із цим, на нашу 
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думку,  дана  обставина  залишається  істотним  недоліком 
нормативно-правового регулювання призначення конфіс-
кації майна.

Наступною проблемою щодо практичного застосуван-
ня конфіскації майна є призначення часткової конфіскації. 
Її застосування є досить непоширеним, незважаючи на те, 
що дана форма конфіскації створює значні умови для ін-
дивідуалізації  покарання  залежно  від  ступені  суспільної 
небезпечності  вчиненого  злочину  та  особи  засудженого. 
На нашу думку, це не в останню чергу пов’язано із про-
блемою виконання часткової конфіскації.

Ст. 59 КК України вказує, що у разі конфіскації части-
ни майна суд повинен зазначити, яка саме частина майна 
конфіскується,  або  перелічити  предмети,  що  конфіску-
ються. Видається, що обидва варіанти містять істотні не-
доліки, що  практично  унеможливлюють  їхню  адекватну 
реалізацію.

Як свідчать матеріали ЄДРСР, суди визначають част-
ку майна, що підлягає конфіскації, у вигляді натурально-
го дробу, на зразок ½ майна, що є власністю засудженого 
(наприклад, вирок апеляційного суду Херсонської облас-
ті від 13.06.2014 у провадженні № 11-кп/791/412/14  [6]). 
Основним питанням, яке виникає у зв’язку із цим, є: яке 
саме майно підлягає вилученню під час виконання вироку 
суду? Адже, незважаючи на рівну вартість, вилучення різ-
них речей створює різну ступінь несприятливих наслідків 
як для засудженого, так і для осіб, що проживають із ним. 
У даному випадку вирішення питання про ступінь пока-
рання, що є прерогативою судової гілки влади, фактично 
переходить до виконавця вироку, тобто представника ви-
конавчої влади, що є неприпустимим. У кращому випадку 
можна розраховувати на те, що виконавець звернеться до 
суду із клопотанням про роз’яснення порядку виконання 
вироку, тобто суд буде вимушений зробити те, що міг би 
здійснити ще під час ухвалення вироку.

Ситуація, за якої суд призначає часткову конфіскацію 
у формі переліку речей, що підлягають вилученню, також 
містить істотні недоліки. Головним із них є те, що в дано-
му випадку ускладнене дотримання судом принципу про-
порційності покарання. Для ухвалення справедливого  та 
законного вироку суду необхідно мати повну та достовір-
ну  інформацію про склад майна засудженого з тим, щоб 
визначити оптимальну міру покарання. Проте, порівняно 
із попередньою, дана форма часткової конфіскації є більш 
доцільною.

Мабуть,  найголовнішим  питанням,  що  виникає  у 
зв’язку із призначенням та виконанням покарання у виді 
конфіскації  майна,  є  дотримання  прав  та  свобод  інших 
осіб, зокрема тих, хто проживає однією сім’єю із засудже-
ним. Чинне  законодавство містить  перелік  речей, що  не 
підлягають конфіскації, проте він не лише є морально за-
старілим та таким, що не відповідає сучасним реаліям по-
буту, а й стосується переважно забезпечення мінімальних 
потреб засудженого та його сім’ї, а не дотримання інтер-
есів останніх. Видається, що навіть за значного розширен-
ня даного переліку, в разі призначення повної конфіскації 
майна  права  інших  осіб  буде  необґрунтовано  порушено. 
Зокрема, дане питання виникає у разі вилучення частини 
засудженого у майні, що належить йому та іншим особам 
на праві спільної власності (нерухомість, особистий тран-
спорт  тощо), навіть,  якщо конфіскація носить частковий 
характер.  Адже  чинним  законодавством  не  передбачено 
можливість заміни конфіскації майна в натурі грошовим 
стягненням. Окрім  того,  вилученням майна  засудженого 
грубо  порушуються  права  його  спадкоємців,  покарання 
яких,  звичайно, в жодному разі не  є метою призначення 
конфіскації. Перелік цивільно-правових відносин, що по-
рушуються внаслідок конфіскації майна, можна розшири-
ти і далі.

Результати  досліджень  вітчизняних  вчених  свідчать 
про низьку ефективність виконання покарання у виді кон-

фіскації майна. Так,  за деякими даними, фактично вико-
нується не більше чверті вироків щодо конфіскації майна  
[7, с. 139]. Це пов’язано  із багатьма факторами, перш за 
все,  цілком  природним  бажанням  засудженого  та  його 
близьких максимально зменшити майнові втрати у зв’язку 
із  конфіскацією.  Багато  в  чому  цьому  сприяє  тривалість 
процедури  конфіскації,  складність  визначення  та  опису 
майна  засудженого,  а  також  його фактичного  вилучення 
тощо. Усе це свідчить про недостатню ефективність дано-
го виду покарання як додаткового.

Істотність  недоліків  конфіскації  майна,  щодо  яких  є 
значні сумніви щодо можливості виправлення, а також її 
невідповідність  сучасним  уявленням  про  сутність  пока-
рання, призвели до того, що наразі більшість дослідників 
виступають  якщо  не  за  повну  відмову  від  даного  інсти-
туту  кримінального  права,  то,  принаймні,  за  зменшення 
його репресивності та скасування повної конфіскації май-
на.  На  користь  цього  наведено  чимало  аргументів.  Так,  
М.І. Бажанов на підтримку своєї позиції щодо відмови від 
конфіскації наводив наступні доводи [8, с. 89]:

– дане покарання властиве феодальному праву та пра-
ву тоталітарних держав;

– цивілізоване кримінальне право не знає конфіскацію 
майна як вид кримінального покарання;

– даний вид покарання носить  виключно фіскальний 
характер;

–  конфіскація  безпідставно обмежує право приватної 
власності засудженого;

–  внаслідок  виконання  даного  покарання  суттєво  об-
межуються  майнові  права  членів  сім’ї  засудженого,  які 
безвинно страждають в даному випадку.

Інші  дослідники  –  прихильники  відмови  від  конфіс-
кації  підтримують  дані  аргументи,  доповнюючи  їхній 
перелік.  Так, В.М. Мельникова-Крикун  вказує  на  те, що 
конфіскація майна  є  несумісною  із  існуванням  демокра-
тичної держави із ринковою економікою, у зв’язку із чим є 
обґрунтованою конфіскація тільки предметів злочину, за-
собів його вчинення і майна, здобутого злочинним шляхом 
[9, с. 65]. Вона не лише не сприяє ефективному виправ-
ленню засудженого, а й навпаки, здатна призвести до тако-
го психологічного впливу, який буде прямо протилежний 
запобіжним  цілям  покарання.  Він  слушно  зазначає,  що 
внаслідок  конфіскації майна  виникає  стан майже  повної 
матеріальної  незабезпеченості  засудженого.  Це  на  фоні 
зростання матеріального благополуччя оточення поряд із 
необхідністю забезпечити матеріальний добробут родини 
і за наявності спогадів про втрату в результаті конфіскації 
всього майна, що було зароблене роками, здатне призвес-
ти до вчинення особою нових злочинів.

В.М. Куц зазначає, що конфіскація майна суперечить 
принципам справедливості та рівності громадян перед за-
коном, у зв’язку із чим її необхідно замінити штрафом у 
чітко встановленому розмірі [10, с. 64]. Із цією позицією 
погоджується і Н. Гуторова [11, с. 63].

Варто зазначити, що точка зору щодо несумісності кон-
фіскації майна  із принципами справедливості покарання 
та  індивідуальності  кримінальної  відповідальності,  хоча 
і  набула  найбільшого  розвитку  протягом  останніх  років, 
проте сама по собі не є нової. Її формування припало ще 
на часи Російської імперії. Так, одним із перших, хто за-
пропонував вилучити покарання у виді конфіскації майна 
із цивілізованих кодексів, був видатний дореволюційний 
юрист О.Ф. Кістяківський [12, с. 11]. М.С. Таганцев також 
розглядав конфіскацію майна як несправедливе покаран-
ня, оскільки основна її тяжкість покладається на осіб, не 
винних у вчиненні злочину [13, с. 106].

Таким чином, конфіскація майна як вид кримінально-
го покарання заважає швидкій ресоціалізації засудженого, 
сприяє виникненню у нього асоціальних спонукань та ре-
цидивам корисливих злочинів, а також є таким, що безпід-
ставно порушує недоторканість права приватної власнос-



319

Порівняльно-аналітичне право
♦

ті  засуджених  та  суперечить  принципу  індивідуальності 
кримінальної відповідальності.

Трансформація  інституту конфіскації майна, на нашу 
думку, в Україні може відбутися одним із таких шляхів:

– повна відмова від інституту конфіскації майна;
–  збереження  додаткового  покарання  у  формі  спеці-

альної конфіскації майна, тобто примусового безоплатно-
го вилучення у власність держави предметів, пов’язаних 
із злочином (як це відбулося у Киргизії, Азербайджані та 
Туркменістані);

– виключення конфіскації майна з переліку покарань, 
поєднане із наданням спеціальній конфіскації статусу ін-
шої  міри  кримінально-правового  характеру  (подібно  до 
Литви, Естонії, Молдови).

Найбільш прийнятним виглядає останній шлях рефор-
мування конфіскації майна. По-перше, інститут спеціаль-
ної  конфіскації  як  іншого  заходу кримінально-правового 
характеру  вже  відомий  кримінальному  праву  України. 
Однак наразі сфера її застосування обмежена декількома 
злочинами  у  сфері  службової  діяльності  та  професійної 
діяльності,  пов’язаної  із  наданням публічних послуг. На 
нашу думку, доцільно поширити можливість застосування 
спеціальної конфіскації на усі корисливі злочини.

По-друге, риси спеціальної конфіскації притаманні од-
ному із інститутів кримінального процесуального права – 
кримінальній процесуальній конфіскації, передбаченій ч.9 
ст.  100  КПК України.  Остання  є  інструментом  розпоря-
дження доказами у кримінальному провадженні та дозво-
ляє вилучити у власність держави тільки ті гроші, ціннос-
ті та інше майно, які є речовими доказами у конкретному 
кримінальному провадженні [14, ст.100]. При цьому вона 
не допускає якоїсь  іншої еквівалентної конфіскації – на-
приклад,  конфіскації майна, на  яке були перетворені до-
ходи, отримані злочинним шляхом. Натомість спеціальній 
конфіскації  підлягають  лише  ті  гроші,  цінності  та  інше 
майно,  які  не  є  речовими  доказами,  і  тільки  у  випадку, 
якщо вона передбачена у відповідній санкції статті Осо-
бливої частині КК України. У зв’язку із цим широке впро-
вадження спеціальної конфіскації виглядає цілком дореч-
ним, оскільки не все майно, здобуте внаслідок злочинної 
діяльності, з тих чи інших причин стає речовими доказа-
ми у відповідному кримінальному провадженні  або  стає 
предметом відшкодування майнової шкоди потерпілому.

Конфіскація  майна  наразі  стала  інструментом  поси-
лення кримінальної репресії внаслідок впровадження її у 

якості додаткового покарання за вчинення злочинів проти 
основ національної безпеки та громадської безпеки неза-
лежно від ступеня їх тяжкості. Вважаємо, що така позиція 
законодавця  є  непослідовною  та  науково  необґрунтова-
ною. У поєднанні  із широким  впровадженням конфіска-
ції майна та штрафів як  інших заходів кримінально-пра-
вового  характеру щодо юридичних  осіб  це  свідчить про 
можливе  переслідування  фіскальної  мети,  яка  не  перед-
бачена  чинним КК України.  Звичайно,  значний  потенці-
ал застосування покарань майнового характеру допускає 
їх  використання  як  інструменту  реалізації  репресивної 
кримінально-правової політики щодо окремих злочинів у 
зв’язку  із  винятковістю  їхньої  суспільної  небезпечності. 
Проте, на нашу думку, з метою виконання даного завдання 
значно доречніше у якості додаткового застосовувати кри-
мінальне покарання у виді штрафу.

Висновки. Практична реалізація норм кримінального 
законодавства,  пов’язаних  із  призначенням  та  виконан-
ням додаткового покарання  у  вигляді  конфіскації майна, 
пов’язана із численними проблемами, зумовленими існу-
ванням  суттєвих  прогалин  у  регламентації  відповідного 
кола суспільних відносин. На стадії призначення конфіс-
кації майна основними проблемами, що виникають, є ко-
лізійність норм Загальної та Особливої частин КК України 
щодо можливості призначення даного покарання  за вчи-
нення окремих злочинів, визначення можливості призна-
чення конфіскації майна за вчинення незакінченого злочи-
ну, питання визначення майна, що підлягає конфіскації. На 
стадії виконання покарання у виді конфіскації майна осно-
вною  проблемою  є  дотримання  прав,  свобод  і  законних 
інтересів  інших  осіб.  І  якщо  стосовно  більшості  питань 
на стадії призначення конфіскації майна судова практика 
виробила  більш-менш  сталий  підхід,  то  проблема  недо-
торканності прав інших осіб під час виконання конфіска-
ції  майна  засудженого  залишається  невирішеною.  Це,  у 
сукупності із аргументованою критикою існуючої форми 
конфіскації майна з боку дослідників,  зумовлює потребу 
у суттєвому реформуванні даного кримінально-правового 
інституту. На нашу думку, найдоцільнішим шляхом такого 
реформування є виключення конфіскації майна з переліку 
покарань та заміною її додатковим покаранням у вигляді 
штрафу, із одночасним розширенням сфери застосування 
спеціальної конфіскації як заходу кримінально-правового 
характеру  на  усі  злочини,  пов’язані  із  незаконним  обер-
танням чужої власності на користь засудженого.
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У статті розглядається проблема колізій кримінально-правових норм при призначенні покарання. Звертається увага на необхідність 
дотримання принципу системності кримінально-правових положень у нормотворчій діяльності. Пропонуються шляхи подолання колізій 
між окремими положеннями, що регулюють призначення покарання.

Ключові слова: принцип кримінального права, системність, нормотворчість, колізії, призначення покарання.

В статье рассматривается проблема коллизий уголовно-правовых норм при назначении наказания. Обращается внимание на не-
обходимость соблюдения принципа системности уголовно-правовых положений в нормотворческой деятельности. Предлагаются пути 
преодоления коллизий между отдельными положениями, регулирующими назначение наказания.

Ключевые слова: принцип уголовного права, системность, нормотворчество, коллизии, назначения наказания.

The article is dedicated to problem of imposition punishment at collision norms of the criminal law. Attention is paid to the need to observe 
the principle of interconnection of criminal law provisions in the legislative activity. The author suggests methods for overcoming the collisions 
between different provisions governing the imposition of punishment.

Key words: principle of criminal law, legislation, collision, interconnection, imposition punishment.

Актуальність теми. Однією  із  основних  рис  вітчиз-
няного кримінального права є його системність. Ця вну-
трішня  сутнісна  ознака  полягає  в  тому, що  кримінальне 
право  визначають  як  єдиний  цілісний  системний  об’єкт, 
елементи якого знаходяться у відносинах і взаємозв’язках 
координації (у певних випадках – субординації), узгодже-
ності  та  несуперечності  (єдність  системного  об’єкта)  і 
відображають  його  внутрішню  системну  організацію  як 
галузі права [1, c. 230].

Кримінальне право як галузь вітчизняного права дістає 
свій  текстуальний  вираз  у  законодавстві  про  кримінальну 
відповідальність.  Отже,  закон  є  матеріальною  формою,  у 
якій  втілюються  кримінально-правові  норми  та  складають 
його зміст. При цьому зміст не може існувати без відповід-
ної форми, як і сама форма не може бути беззмістовною. Це 
принципове  співвідношення  кримінального  права  і  закону 
про кримінальну відповідальність відбивається і на характе-
рі взаємозв’язків положень Кримінального кодексу України 
(далі − КК), яким також притаманні системні властивості.

Особливості внутрішньої організації КК проявляються 
у  співвідношенні положень його Загальної  та Особливої 
частини. На цій організаційній єдності кримінально-право-
вих приписів повинен ґрунтуватися як правозастосовний, 
так і нормотворчий процес. Саме тому суд при призначен-
ні покарання за вчинений злочин зобов’язаний керувати-
ся не тільки змістом відповідної санкції статті Особливої 
частини КК, а і суворо дотримуватися положень Загальної 
частини КК  (п. 2 ч. 1 ст. 65 КК). Водночас нормотворча 
діяльність  також  повинна  відбуватися  з  неухильним  до-
триманням  принципу  системності  кримінального  права. 
При  конструюванні  санкцій  статей  Особливої  частини 
КК законодавець зобов’язаний звертати увагу на те, щоб 
їх зміст відповідав приписам Загальної частини КК. При 
введені нових спеціальних правил призначення покарання 
необхідно  враховувати  приписи  вже  існуючих,  щоб  між 
ними не було суперечностей, неузгодженостей, протиріч, 
розбіжностей. Вони не мають перебувати у колізії.

Стан дослідження. Проблемам  якості  законодавства 
України  про  кримінальну  відповідальність  присвятили 
свої праці багато учених, серед них Ю.В. Баулін, В.І. Бо- 
рисов,  Л.В.  Дорош,  М.Й.  Коржанський,  М.І.  Мельник,  
В.О. Навроцький М.І Панов, Ю.А. Пономаренко, В.В. Ста-
шис, В.Я Тацій, В.І. Тютюгін, М.І. Хавронюк та ін. Проте, 

незважаючи на чисельні наукові дослідження та доробки, і 
досі законотворча діяльність не позбавилася практики по-
рушення  принципу  системності  правового  регулювання. 
Зміни, що вносяться до Кримінального кодексу України з 
питань регулювання призначення покарання, досить часто 
викликають нові проблеми у правозастосуванні, оскільки 
у деяких випадках вони є неузгодженими із вже існуючи-
ми кримінально-правовими приписами.

Метою статті  є  дослідження  й  аналіз  проблем, 
пов’язаних  із  законодавчим урегулюванням призначення 
покарання та розробка аргументованих рекомендацій для 
вдосконалення чинного законодавства України та практи-
ки його застосування.

Виклад основного матеріалу. Законодавство України 
не містить визначення поняття «правова колізія». Водно-
час термін «колізія»  (лат. – «collisio») означає зіткнення, 
сутичку,  повставати  один  проти  одного;  сварити  один  з 
одним [2, c. 204]. На думку О.К. Маріна, колізія у кримі-
нальному праві  зумовлена недоліками побудови системи 
кримінального  законодавства,  що  характеризується  «на-
явністю двох чи більше норм, які суперечать одна одній 
за змістом, але спрямовані на урегулювання одного фак-
тичного  відношення»  [3,  c.  62].  Причинами  виникнення 
колізій  у  праві  є  нехтування  законодавцем  правил  зако-
нодавчої  техніки,  недотримання  принципу  системності 
кримінально-правових  норм.  Колізії  порушують  логіку 
законодавства, негативним чином позначаються на ефек-
тивності правового регулювання, створюють незручності 
у правозастосуванні.

Аналіз КК України свідчить, що окремі його положення, 
що  регулюють  призначення  покарання,  є  суперечливими. 
Причому ця неузгодженість проявляється не тільки у термі-
нологічних розбіжностях, а й у більш суттєвих недоліках, 
колізійного характеру, що може стати на заваді правильно-
му застосуванню закону про кримінальну відповідальність 
на практиці. Хиби законодавчої регламентації призначення 
покарання можна виявити між положеннями Загальної та 
Особливої частини КК, загальними і спеціальними прави-
лами призначення покарання, а також в межах окремих спе-
ціальних правил призначення покарання.

1. Колізія між положеннями Загальної та Особли-
вої частин КК. Приписам Загальної частини КК,  зазначає  
М.І.  Панов,  притаманний  більш  узагальнений  (абстрак-
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тний, типовий) характер порівняно  із  закріпленими у Осо-
бливій  частині  КК,  оскільки  вони  являють  собою  те,  що 
виокремлено  із  особливого,  те  загальне,  що  «винесено  за 
межі» «особливого» і визначеного в статтях Особливої час-
тини [1, c. 230]. Тому системність КК України з цієї точки 
зору  проявляється  у  тому, що  положення  Загальної  части-
ни поширюють  свою юридичну  силу  на  приписи Особли-
вої  частини. У  той же  час  положення  останньої,  зауважує  
В.О. Навроцький, − щодо положень Загальної частини КК 
перебувають у відносинах субординації, вони не можуть ви-
ходити за межі того, що визначено Загальною частиною КК. 
Виділення певного законодавчого матеріалу в Загальну час-
тину служить не лише суто технічним потребам – уникнути 
повторень, скоротити обсяг закону. Це має набагато більший 
глибокий зміст – задекларувати і закріпити найбільш прин-
ципові положення, встановити чіткі рамки, в яких мають ви-
рішуватися часткові питання [4, c. 408, с. 409].

Інтегративні зв’язки між приписами Загальної та Осо-
бливої частини КК виявляються при визначенні караності 
суспільно небезпечного діяння. Санкція статті Особливої 
частини КК закріплює покарання, яке може бути призна-
чено за злочин, ознаки якого передбачені у диспозиції цієї 
статті. Санкція лише називає можливі види покарання у їх 
допустимих строках (розмірах). Втім жодна санкція не дає 
повного уявлення про умови, підстави та порядок застосу-
вання виду покарання, оскільки вони закріплені у статтях 
Загальної частини КК, а саме у статтях 53-64, 99-102 КК.

Згідно із ч. 2 ст. 59 та ч. 2 ст. 98 КК, конфіскація майна 
застосовується за наявності сукупності таких умов:

1) злочин вчинений повнолітньою особою;
2) це додаткове покарання безпосередньо передбачено 

у санкції за вчинений злочин;
3) якщо діяння спрямоване проти основ національної 

безпеки (Розділ I Особливої частини КК) або громадської 
безпеки (Розділ IX Особливої частини КК), то можливість 
призначення  конфіскації  майна  не  залежіть  від  категорії 
тяжкості та мотивів вчиненого;

4)  якщо  діяння  посягає  на  інші  суспільні  відносини, 
то категорія тяжкості  (тяжкий або особливо тяжкий зло-
чин)  та  мотив  (корисливий)  вчиненого  делікту  мають 
обов’язкове значення для можливості застосування даного 
виду додаткового покарання.

Цих загальних вимог призначення конфіскації майна, 
повинні дотримуватися не тільки суд, при індивідуалізації 
покарання, а  і законодавець під час пеналізації злочинів. 
Водночас зміст окремих санкцій статей Особливої части-
ни КК свідчить про ігнорування законодавцем загальних 
положень  застосування  конфіскації  майна,  нехтування 
принципом  системності  кримінально-правового  регулю-
вання під час нормотворчого процесу. І, як наслідок, – ви-
никнення колізії між положеннями Загальної та Особливої 
частини КК.

Конфіскація майна передбачена у санкціях за злочини, 
що посягають не  тільки на  основи національної  чи  гро-
мадської безпеки, а й на інші об’єкти кримінально-право-
вої охорони. У зв’язку з чим, згідно із ч. 2 ст. 59 КК, мож-
ливість її застосування за ці делікти залежить від категорії 
тяжкості злочину та наявності корисного мотиву його вчи-
нення. Водночас цих вимог не завжди дотримується зако-
нодавець під час пеналізації.

Так, конфіскація майна зустрічається у санкціях статей 
Особливої частини КК, які передбачають відповідальність 
за злочини, до обов’язкових суб’єктивних ознак яких мо-
тив не належить, отже він може бути різним, а не тільки 
корисним (наприклад, частини 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 
2 ст. 317, ч. 1 ст. 4361 КК). Проте у санкціях за деякі з цих  
діянь  конфіскація майна  передбачена  як  обов’язкове  до-
даткове  покарання,  що  породжує  колізію  між  положен-
нями  Особливої  частини  КК,  які  зобов’язують  суд  при-
значати  цей  вид  додаткового  покарання  за  дані  делікти 
незалежно від мотивів їх вчинення, та приписами ч. 2 ст. 59  

КК щодо застосування конфіскації майна виключно за ко-
рисливі злочини. 

Варто  зазначити, що  це  не  єдина  колізія,  яка  існує  у 
сфері  регулювання  призначення  конфіскації  майна.  По-
рушення принципу системності кримінального права спо-
стерігається  при  включені  конфіскації  майна  до  складу 
санкцій  за  злочини  невеликої  та  середньої  тяжкості, що 
не  спрямовані  проти  основ  національної  чи  громадської 
безпеки. Так, санкція ч. 1 ст. 3682 КК передбачає позбав-
лення волі на строк до двох років  з  позбавленням права 
обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною  діяльністю 
на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з 
конфіскацією майна. Отже у даному випадку конфіскація 
майна встановлена за злочин невеликої тяжкості. Злочин, 
передбачений ч. 2 ст. 3682 КК карається позбавленням волі 
на строк від двох до п’яти років з  позбавленням  права 
обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною  діяльністю 
на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та 
з конфіскацією майна, а діяння, передбачене ч. 1 ст. 4361 
КК, – обмеженням волі на строк до п’яти років або по-
збавленням волі на той самий строк, з конфіскацією май-
на або без такої. У цих двох останніх випадках законода-
вець встановив конфіскацію майна  за  злочини середньої 
тяжкості, що породжує колізію між приписами Загальної 
та Особливої частини КК.

Зазначені  неузгодженості  потрібно  якомога  швидше 
усунути шляхом внесення відповідних змін до Загальної 
чи Особливої частини КК. Наприклад, у санкціях, які пе-
редбачають покарання  за  злочини, що можуть бути  вчи-
нені не тільки з корисливих мотивів, конфіскацію майна 
доцільно  передбачити  як факультативне  додаткове  пока-
рання. Усунути колізію між санкціями за злочини невели-
кої або середньої тяжкості, що передбачають конфіскацію 
майна, та положеннями ч. 2 ст. 59 КК можливо шляхом: 
1) виключення з  їх складу конфіскації майна; або 2) змі-
ни категорії тяжкості цих злочинів, якщо для цього є усі 
необхідні соціально-політичні та економічні підстави; або 
3) внесення змін до ч. 2 ст. 59 КК, пов’язаних із розширен-
ням сфери застосування конфіскації майна.

Щодо  подолання  цих  колізій  у  правозастосуванні,  то 
єдиним виходом із цієї ситуації вбачається не призначення 
конфіскації майна  за  ці  делікти,  оскільки протилежне  су-
перечитиме положенням Загальної частини КК, які у цих 
випадках мають пріоритетне значення, на що неодноразово 
звертав увагу Верховний Суд України у своїх висновках [5].

2. Колізія між загальними та спеціальними пра-
вилами призначення покарання.  У  відносинах  колізії 
перебувають  загальні  та  окремі  спеціальні  правила  при-
значення покарання. Відповідно до ч. 3 ст. 99 КК неповно-
літньому, що не має самостійного доходу, власних коштів 
або майна, на яке може бути звернене стягнення, засудже-
ного  за  вчинення  злочину,  за  який  передбачено  основне 
покарання лише у  виді штрафу понад  три  тисячі неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ), 
може бути призначено покарання у виді громадських робіт 
або виправних робіт згідно з положеннями статей 100, 103 
КК. Цими положенням ст. 99 КК була доповнена відповід-
но до Закону України « Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо гуманізації відповідальнос-
ті  за  правопорушення  у  сфері  господарської  діяльності»  
№ 4025-VI від 15 листопада 2011 р.

Враховуючи  особливості  вітчизняної  системи  пока-
рань,  згідно  з  якими  усі  види  покарань  розміщуються  у  
ст.  51  КК  залежно  від  їх  ступеня  суворості,  громадські 
та  виправні  роботи  є  більш  суворими,  ніж штраф.  Звід-
си  можна  зробити  висновок, що  застосування  положень  
ч. 3 ст. 99 КК на практиці буде призводити до призначення 
неповнолітньому  більш  суворого  покарання,  ніж  перед-
бачено законом за вчинений злочин. Проте ці приписи не 
узгоджуються  з  іншими, які регулюють призначення по-
карання, а саме  із  загальними засадами призначення по-
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карання, згідно з якими суд призначає покарання у межах, 
установлених у  санкції  статті Особливої  частини КК,  за 
винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 53 КК ( п. 1 ч. 1  
та ч. 4 ст. 65 КК), а також статтями 70 та 71 КК щодо при-
значення більш суворого покарання, ніж передбачено від-
повідними  статтями Особливої  частини КК  за  вчинений 
злочин (ч. 4 ст. 65 КК). Щодо можливості призначення не 
зазначених у санкції за вчинений злочин громадських або 
виправних  робіт  замість  штрафу,  то  жодних  приписів  з 
цього приводу загальні засади не містять.

Найбільш поширеним у кримінально-правовій доктри-
ні є погляд, згідно з яким загальні засади призначення по-
карання – це система загальних правил, що ґрунтуються 
на  принципах  призначення  покарання  і  є  обов’язковими 
для суду в кожному конкретному випадку призначення по-
карання винному у вчиненні злочину для досягнення мети 
покарання [6, c. 45].

В.І. Тютюгін до основних ознак загальних засад від-
носить: 1) обов’язковість для суду, оскільки вони закрі-
плюються безпосередньо в законі і тому суд не має права 
ігнорувати  жодну  з  їхніх  вимог  при  призначенні  пока-
рання; 2) відправний (вихідний) характер, бо вони визна-
чають основні напрями, загальні підходи, за якими здій-
снюється  діяльність  суду  при  призначенні  покарання;  
3) саме вимоги загальних вимог дозволяють суду визна-
чити щодо кожної  справи:  за яких умов,  з урахуванням 
яких  підстав,  у  якому  порядку  і  в  яких  межах  мають 
бути обрані підсудному певний вид і конкретна міра по-
карання; 4) вони є загальними, бо мають універсальний 
характер  і  застосовуються  за  будь-якою  кримінальною 
справою,  незалежно  від  її  особливостей,  в  усіх  без  ви-
нятку випадках і щодо кожного підсудного, тоді як інші 
приписи  стосовно  призначення  покарання  (наприклад, 
зазначені у статтях 68, 69, 691, 70 та 71 КК) використо-
вуються судом лише в окремих (спеціальних, особливих) 
випадках, коли в цьому виникає необхідність; 5) загальні 
засади – це не просто окремі вимоги, а певна їх система, 
кожен елемент якої взаємопов’язаний і взаємодіє один з 
одним. Жодна  із  їх  вимог  не може  враховуватися  лише 
сама по собі, ізольовано, окремо від інших, тому що за-
гальні засади знаходяться в певному співвідношенні одна 
з одною, а це обумовлює, що всі вони повинні врахову-
ватися судом у  їх сукупності – єдності, взаємозв’язку й 
взаємодії [7, c. 246].

Положення ч. 3 ст. 99 КК є спеціальними правилами 
призначення  покарання.  У  кримінально-правовій  теорії 
розповсюдженою  є  точка  зору,  згідно  з  якою  спеціальні 
правила призначення покарання – це положення КК,  які 
розвивають і конкретизують (деталізують) загальні засади 
стосовно окремих випадків призначення покарання і засто-
совуються разом з останніми [8, c. 137]. Вони перебувають 
у  відносинах  субординації  із  загальними  засадами,  роз-
ширюють останні, проте не можуть їм суперечити. Якщо 
виникає питання про наявність у конкретній нормі спеці-
альних правил призначення покарання, зазначає О.В. Гор- 
ностай, то суд обов’язково має врахувати загальні засади, 
і лише після цього – спеціальні правила [9].

Проте законодавець під час внесення зазначених змін 
до  ст.  99 КК  проігнорував  це  співвідношення  загальних 
засад та спеціальних правил призначення покарання, що 
призвело  до  виникнення  колізії  між  ними.  Дана  колізія 
може бути усунення шляхом внесення змін до ст. 65 КК, 
наприклад, у ч. 4 ст. 65 КК можливо зазначити, що «більш 
суворе покарання, ніж це передбачено відповідною стат-
тею Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, 
може бути призначено у випадках передбачених статтями 
Загальної частини цього Кодексу». Втім усунення зазначе-
ної колізії на законодавчому рівні – це справа майбутньо-
го, а застосовувати закон на практиці потрібно вже зараз. 
Уявляється, що шляхом її подолання у правозастосуванні 
можуть  стати посилання на  п.  2  ч.  1  ст.  65 КК,  згідно  з 

яким суд призначає покарання відповідно до положень За-
гальної частини КК.

3. Колізія між кримінально-правовими положен-
нями в межах окремого спеціального правила при-
значення покарання.  Не  менш  складною  для  право-
застосувача може  виявитися  ситуація,  за  якої  внутрішня 
неузгодженість виникає між положеннями в межах окре-
мого  спеціального  правила  призначення  покарання. Так, 
у ч. 3 ст. 99 КК передбачена можливість призначення за-
мість штрафу виправних робіт. Дане правило стосується 
випадків, якщо у неповнолітнього не має самостійного до-
ходу, власних коштів або майна, на яке може бути звернене 
стягнення. Водночас відповідно до п. 12 постанови Пле-
нуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 р.  
«Про практику призначення судами кримінального пока-
рання»  виправні  роботи  призначаються  тільки  працюю-
чим, оскільки відбуваються за місцем роботи засудженого 
(ч. 1 ст. 57 КК та ст. 41 Кримінально-виконавчого кодексу 
України). Обов’язковим елементом цього виду покарання 
є утримання (відрахування) із суми заробітку засуджено-
го, які провадяться у прибуток держави в розмірі, встанов-
леному вироком суду, в межах від 10 до 20%. Відповідно 
до ст. 43 Конституції України кожному гарантується право 
на заробітну плату, а використання примусової праці забо-
роняється, за винятком праці військової або альтернатив-
ної (невійськовій) служби, а також роботи чи служби, яка 
виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду 
або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний 
стан. Отже, неповнолітній, який працює, не може не мати 
самостійного доходу, протилежне суперечило б Основно-
му Закону та трудовому законодавству України. У той же 
час,  якщо  неповнолітній  є  безробітним,  то  до  нього  не 
можна застосувати виправні роботи, оскільки це не відпо-
відатиме особливостям призначення  і  відбування даного 
виду покарання. Можливо законодавець, формулюючи по-
ложення ч. 3 ст. 99 КК, мав на увазі, що у неповнолітнього 
відсутній  дохід  у  розмірі,  достатньому  для  призначення 
та виконання покарання у виді штрафу. Проте буквальний 
аналіз  тексту  досліджуваних  приписів,  а  саме  вживання 
у них категоричного  заперечення «не має»  самостійного 
доходу, не дає підстав для  такого  тлумачення  зазначено-
го правила. Звідси, положення щодо можливості призна-
чення неповнолітнім, що не мають самостійного доходу, 
виправних робіт замість штрафу вступають між собою у 
сутнісні протиріччя, а отже на практиці їх неможливо буде 
застосувати. Шляхом  подолання  даної  колізії  вбачається 
лише внесення змін до ч. 3 ст. 99 КК. При цьому можна 
використати  зарубіжний  досвід  у  цьому  питанні.  Так,  у  
§ 2 ст. 58 КК Республіки Польща зазначено, що штраф не 
призначається,  якщо  доходи  винного,  його  майнове  ста-
новище або можливості заробітку дають підстави для об-
ґрунтованого переконання, що винний не сплатить штраф 
та його неможливо буде стягнути у примусовому порядку. 
Уявляється, якщо, наприклад, у ч. 3 ст. 99 КК зазначити, 
що  виправні  роботи  призначаються  неповнолітньому, 
який не має самостійного доходу, у розмірі, достатньому 
для виконання покарання у виді штрафу, колізія в межах 
даного спеціального правила може бути усунена.

Висновки. Проведений аналіз лише окремих випадків 
колізій  кримінально-правових  положень,  які  регулюють 
призначення  покарання,  свідчить  про  існування  певних 
недоліків  у  нормотворчій  діяльності,  що  є  неприпусти-
мим, оскільки це не тільки негативним чином позначаєть-
ся на якості закону про кримінальну відповідальність, а й 
може значно ускладнювати процес його застосування на 
практиці. При реформуванні  та  вдосконаленні  положень 
КК України обов’язково потрібно враховувати органічну 
єдність усіх його приписів, а тому внесення змін і допо-
внень до кримінально-правових положень повинно відбу-
ватися з неухильним дотриманням принципу системності 
кримінального права.
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ВиЯВЛЕННЯ ФАЛьСиФІКОВАНих ЛІКАРСьКих ЗАСОБІВ

ExPOSurE Of ThE fALSIfyEd MEdICATIONS

Коваленко І.А., 
здобувач кафедри кримінального права

Національного університету «Одеська юридична академія» 

У статті проаналізовано процедуру, строки, які встановлені законодавством України для виявлення фальсифікованих лікарських за-
собів; санкції, які можуть бути застосовані; контролюючі органи, які приймають участь у даному процесі, їх повноваження.

Ключові слова: процедура, якість лікарського засобу, заборона обігу лікарського засобу, Державна служба України з лікарських засобів.

В статье проанализированы процедура, сроки, которые установлены законодательством Украины для выявления фальсифици-
рованных лекарственных средств; санкции, которые могут быть применены; контролирующие органы, которые принимают участие в 
данном процессе, их полномочия.

Ключевые слова: процедура, качество лекарственного препарата, запрет оборота лекарственного средства, Государственная 
служба по лекарственным средствам.

The article analyses procedures, terms, established by legislation of Ukraine for counterfeiting of medical products; sanctions that can be 
imposed; regulatory authorities participating in process and their responsibilities.

Key words: procedure, quality of medical product, prohibition of medical product’s distribution, the State Service of Ukraine on drugs.

Актуальність теми. В кінці ХХ століття фальсифіка-
ція медикаментів  перетворилася  на  глобальну проблему. 
Вперше  на  проблему  фальсифікації  лікарських  засобів 
медичне  співтовариство  в  особі  Всесвітньої  організації 
охорони  здоров’я  звернуло  увагу  в  1987  році. Проблема 
фальсифікації  лікарських  засобів  актуальна  сьогодні  в 
усьому світі. За даними асоціації міжнародних фармацев-
тичних виробників на частку підробок доводиться 5−7% 
фармацевтичного  ринку  розвинених  країн.  При  загаль-
ному річному обсязі світового фармацевтичного ринку в  
$ 200-300 млрд. на частку фальсифікованих медикаментів 
припадає $ 14−21 млрд. Фармацевтичне виробництво стає 
одним  із  найбільш вигідних  видів  бізнесу після  торгівлі 
зброєю, наркотиками, алкоголем, бензином. 

За  інформацією ВООЗ фальсифіковані ліки були зна-
йдені не менш, ніж у 28 країнах. З 951 випадку 25% ви-
робництва підробок припадало на промислово розвинені 
країни,  65 −  на  ті, що  розвиваються,  10% −  на  невідомі 
джерела [1, с. 227].

Кримінальним кодексом України з вересня 2011 року 
встановлено  кримінальну  відповідальність  за  фальсифі-
кацію лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікар-
ських  засобів.  У  боротьбі  з  фальсифікатом  кримінальне 
переслідування  є  одним  із  етапів  процедури  виявлення 
фальсифікованих лікарських засобів, де беруть участь не 
лише  органи  досудового  розслідування,  а  й  спеціально 

уповноважені органи виконавчої влади, ефективна діяль-
ність яких є на даний час дуже актуальною.

В актуальності теми роботи переконує і ступінь її на-
укового  розроблення,  серед  учених-юристів  окремі  пи-
тання  аналізованої  тематики  розглядали:  О.  Блавацька, 
Н. Бенюх, В. Бакобко, І. Герасименко, З. Гладун, О. Гуєв, 
О. Дигун, І. Дутчак, І. Кириченко, А. Мохов, Ю. Новиков, 
В. Пашков, В. Фисюн, Ю. Шиповіч.

Метою статті є розкриття процесу виявлення фальси-
фікованих  лікарських  засобів,  яке  дає  підстави  для  при-
тягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. 

Виклад основного матеріалу. Контроль  за  фарма-
цевтичною  діяльністю  та  якістю  лікарських  препаратів 
в Україні  здійснюється  спеціально уповноваженим орга-
ном – Державною службою України з лікарських засобів 
(Держлікслужба).

Відповідно до Положення про Державну службу Укра-
їни з лікарських засобів Державна служба України з лікар-
ських  засобів  є  центральним  органом  виконавчої  влади, 
діяльність  якого  спрямовується  і  координується  Кабіне-
том Міністрів України  через Міністра  охорони  здоров’я 
України.

Основним  завданням  Держлікслужби  України  є  реа-
лізація державної політики у сфері державного контролю 
якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів. 
Під час реалізації повноважень  із забезпечення якості та 
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безпеки лікарських засобів і медичних виробів служба має 
широке коло прав:

–  надавати  обов’язкові  для  виконання  приписи  про 
усунення  порушень  стандартів  і  технічних  умов,  фар-
макопейних  статей  і  технологічних регламентів,  а  також 
про усунення порушень під час виробництва, зберігання, 
транспортування та реалізації лікарських засобів; 

–  приймати  в  установленому  порядку  рішення  про 
вилучення з обігу та заборону (зупинення) виробництва, 
реалізації та застосування лікарських засобів і медичних 
виробів, що не відповідають вимогам, визначеним норма-
тивно-правовими актами та нормативними документами, 
а також тих, що ввозяться на територію України та виво-
зяться  з  території  України  з  порушенням  установленого 
законодавством порядку.

Виявлення  фальсифікованих  лікарських  засобів  –  ді-
яльність  спеціально  уповноважених  органів  по  встанов-
ленню та ідентифікації лікарських засобів як фальсифіко-
ваних.

Вказану  діяльність  здійснює Держлікслужба України 
та Управління боротьби  з  незаконним обігом наркотиків 
Міністерства внутрішніх справ України.

В даному випадку Держлікслужба керується наказом 
Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  22.11.2011  
№ 809 «Про затвердження Порядку встановлення заборо-
ни (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських 
засобів на території України». Вказаний порядок визначає 
процедуру встановлення заборони (тимчасової заборони) 
обігу на території України лікарських засобів, які не від-
повідають встановленим вимогам, визначеним норматив-
ною  документацією  та  чинними  нормативно-правовими 
актами,  або  в  яких  виявлені  невідомі  раніше  небезпечні 
властивості, пов’язані з низькою якістю, та процедуру по-
новлення обігу лікарських засобів.

Крім  того,  29.09.2014  наказом Міністерства  охорони 
здоров’я  №  677  затверджено  Порядок  контролю  якості 
лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, 
який  регламентує  механізм  проведення  вхідного  контр-
олю  та  контролю  якості  лікарських  засобів  суб’єктами 
господарювання, які мають ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікар-
ськими  засобами  та  державного  контролю  якості  лікар-
ських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі. Даний 
механізм не є цілком новим для України: з 2001 року діяв 
наказ МОЗ України № 436 «Про затвердження Інструкції 
про порядок контролю якості  лікарських  засобів під  час 
оптової та роздрібної торгівлі».

Вхідний  контроль  якості  лікарських  засобів  під  час 
оптової та роздрібної торгівлі здійснюється за допомогою 
візуальних  методів  уповноваженими  особами  суб’єктів 
господарювання, які мають ліцензії на провадження гос-
подарської діяльності з оптової (дистриб’ютори), роздріб-
ної  (аптеки)  торгівлі  лікарськими  засобами.  Державний 
контроль  якості  лікарських  засобів  під  час  їх  оптової  та 
роздрібної  торгівлі  здійснюється  центральним  органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
контролю якості та безпеки лікарських засобів, та його те-
риторіальними органами (Держлікслужба).

Уповноважені особи перевіряють лікарські засоби, які 
надходять, і супровідні документи – накладні, сертифікати 
якості серії лікарських засобів, висновки про якість ввезе-
них в Україну лікарських засобів), відомості про держав-
ну реєстрацію лікарського засобу; оформляють висновок 
вхідного контролю якості лікарських засобів.

У разі виникнення сумніву щодо якості лікарських за-
собів при виконанні візуального контролю уповноважена 
особа  відбирає  зразки  сумнівних  лікарських  засобів  та 
направляє їх у територіальний орган Держлікслужби для 
проведення  лабораторних  досліджень  якості  лікарських 
засобів.  На  час  проведення  таких  досліджень  до  оста-
точного вирішення питання про їх якість серії сумнівних 

лікарських засобів перебувають у спеціально відведеній, 
чітко визначеній, промаркованій карантинній зоні (примі-
щенні),  окремо  від  іншої  продукції,  з  позначенням  «Ка-
рантин» із зазначенням причин вилучення з обігу та дати 
переміщення. Для проведення вказаних досліджень Держ-
лікслужба має спеціально уповноважені лабораторії (міс-
цезнаходження: м. Київ, м. Харків), перелік яких затвер-
джено  наказом  Державної  служби  України  з  лікарських 
засобів від 14.06.2013 № 794.

Новелою Порядку контролю якості лікарських засобів 
під час оптової та роздрібної торгівлі є термін «лікарські 
засоби  сумнівної  якості»,  який  встановлює невичерпний 
перелік невідповідності лікарських засобів вимогам чин-
ного законодавства. А саме, до таких препаратів віднесено 
лікарські засоби, що зберігаються, транспортуються та ре-
алізуються з порушенням чинних норм і правил, втратили 
товарний вигляд, не відповідають вимогам АНД/МКЯ за 
візуальними  показниками,  стосовно  яких  наявна  інфор-
мація  про  невідповідність  вимогам  законодавства  інших 
серій цього препарату та встановлення факту заборони на 
території  інших країн, лікарські засоби, що супроводжу-
ються  невідповідно  оформленими  сертифікатами  якості 
серії лікарського засобу, у яких виявлено розбіжності у су-
провідних документах  та порушення встановлених умов 
виготовлення лікарських засобів в аптеці за рецептом лі-
каря тощо.

Державний  контроль  за  якістю  лікарських  засобів, 
який здійснює Держлікслужба, на даний час суттєво об-
межений. Законом України від 28.12.2014 № 76–VIII «Про 
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких законодавчих актів України» встановлено, що пе-
ревірки  підприємств,  установ  та  організацій,  фізичних 
осіб – підприємців контролюючими органами (крім Дер-
жавної  фіскальної  служби  України  та  Державної  фінан-
сової  інспекції  України)  здійснюються  протягом  січня–
червня 2015 року винятково з дозволу Кабінету Міністрів 
України  або  за  заявкою  суб’єкта  господарювання  щодо 
його перевірки (дію вказаного Закону подовжено на весь 
2015 рік).

Крім того, 28.12.2014 прийнято Закон України № 71–VIII  
«Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України 
та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  податкової 
реформи»,  Прикінцевими  положеннями  даного  закону 
встановлено,  що  перевірки  контролюючими  органами 
підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – під-
приємців з обсягом доходу до 20 млн. грн. за попередній 
календарний рік, здійснюються виключно з дозволу уряду 
за заявкою підприємства щодо його перевірки згідно з рі-
шенням суду або відповідно до вимог Кримінально-про-
цесуального  кодексу  України.  Даним  законом  мораторій 
встановлено на 2 роки.

Таким чином, виявляння фальсифікованих лікарських 
засобів є досить складним процесом. Так, Держлікслужба 
при перевірці суб’єкта господарювання, або уповноваже-
на особа  аптеки  (дистриб’ютора) при вхідному контролі 
якості лікарських засобів можуть виявити лише лікарські 
засоби сумнівної  якості  (зазначимо, що даний термін  іс-
нує лише на рівні підзаконних актів МОЗ України). Під-
твердити  або  спростувати  підозру  (сумнів)  щодо  якості 
лікарського  засобу може лише  спеціально уповноважена 
Державною службою з лікарських засобів України лабо-
раторія.

Крім  вказаних  суб’єктів  виявляння  фальсифікованих 
лікарських  засобів,  є Управління боротьби  з незаконним 
обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України 
(УБНОН)  та  його  територіальні  підрозділи.  Управління, 
здійснюючи оперативно-розшукові  заходи  або  за  заявою 
фізичних  (юридичних)  осіб  може  виявити  склад  кримі-
нального  правопорушення.  Досудове  розслідування  у 
категоріях  кримінальних  правопорушень  (фальсифікація 
або обіг фальсифікованих лікарських засобів, незаконний 
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обіг  наркотичних  засобів,  їх  аналогів  або  прекурсорів) 
здійснюють  слідчі  підрозділи МВС України. Однак,  для 
встановлення  факту  фальсифікації  лікарського  засобу  в 
межах кримінального провадження призначається експер-
тиза, висновок якої є доказовим фактом.

Єдиного  алгоритму  (методики)  досудового  розсліду-
вання  вказаної  категорії  кримінальних  правопорушень 
на даний час не існує. С.О. Сорока пропонує такий алго-
ритм дій: 1) реєстрація заяви, повідомлення або рапорту; 
2) проведення огляду місця події; 3) внесення відомостей 
в ЄРДР; 4) проведення особистого обшуку; 5) допит під-
озрюваного; 6) проведення обшуку житла чи іншого воло-
діння особи; 7) проведення огляду наркотичних засобів; 8) 
призначення судово-хімічної експертизи; 9) допит свідків; 
10) накладення арешту на майно [2, с. 217].

Так,  у  червні  2015  року УБНОН ГУ МВС України  в 
Одеській області розпочато кримінальне провадження за 
фактом зберігання з метою збуту завідомо фальсифікова-
них лікарських засобів, вчинене за попередньою змовою 
групою осіб (ч. 2 ст. 321–1 КК України). У рамках досу-
дового  розслідування  прокуратурою  Київського  району  
м. Одеси спільно з УБНОН ГУ МВС України в Одеській 
області проведено 21 обшук. 

У  ході  слідчих  дій  встановлено, що  до  протиправної 
діяльності  причетні  2  особи,  які  здійснюють  підприєм-
ницьку діяльність в сфері роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами через аптечні заклади в м. Одеса. Через аптеки 
громадяни збували фальсифіковані лікарські засоби насе-
ленню, у тому числі «Кодтерпін ІС», «Етіл», «Спирт Ети-
ловий», «Біосепт». Вказані факти були підтверджені після 
проведення експертизи [3].

Таким чином, виявлення фальсифікованих лікарських 
засобів можливе лише за зверненням фізичних або юри-
дичних  осіб  до  правоохоронних  органів.  Крім  того,  За-
коном України «Про прокуратуру» від 24.10.2015 органи 
прокуратури позбавлені функції нагляду за додержанням 
і застосуванням законів, у зв’язку з чим перевірка фактів, 

викладених  у  зверненнях  осіб  можливе  лише  у  рамках 
кримінального провадження [4]. 

Вищезазначене  призводить  до  того,  що  формується 
так  звана  процесна  модель  організації  роботи  суб’єктів 
фармацевтичного  ринку  при  виявленні  фальсифікованих 
лікарських засобів. Одним із сучасних напрямків бороть-
би з обігом фальсифікованих лікарських засобів в Україні 
є  побудова  інтегрованого фармацевтичного  логістичного 
ланцюга (ІФЛЛ). ІФЛЛ – це складна, відповідно структу-
рована логістична система з високим рівнем відповідаль-
ності кожного учасника процесу, цільовою функцією якої 
є своєчасне забезпечення конкретного споживача необхід-
ною і якісною фармацевтичною продукцією в належному 
місці  із  забезпеченням  потрібного  рівня  сервісу  із  міні-
мальними  витратами.  Через  велику  кількість  обмежень 
ІФЛЛ  вразливий  до  впливу  багатьох факторів,  являє  со-
бою сукупність процесів, де рівень наданого логістичного 
сервісу нижчий 100% неприпустимий, оскільки будь-яке 
інше значення цього параметра може вплинути на безпеку 
фармацевтичної продукції та здоров’я людини [5, с. 397].

Як свідчить світова практика, успіх вирішення цієї про-
блеми багато в чому залежить від усвідомлення всіма учас-
никами ІФЛЛ своєї відповідальності за моніторинг якості 
фармацевтичної продукції впродовж всього ланцюга.

Висновки. З вищезазначеного можна зробити висно-
вок, що на даний час наглядові та контролюючі органи по-
збавлені більшості важелів для виявлення та запобігання 
фальсифікації лікарських засобів або обігу фальсифікова-
них лікарських засобів. Залишаються лише важелі у сфері 
кримінального права в рамках розслідування криміналь-
ного  провадження  правоохоронних  органів.  Зважаючи 
на вказані обставини формується новий підхід боротьби 
з обігом фальсифікованих лікарських засобів в Україні, а 
саме: процесна модель роботи суб’єктів фармацевтичного 
ринку при виявленні фальсифікованих лікарських засобів, 
що передбачає підвищену відповідальність кожного учас-
ника ринку.
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СОЦІАЛьНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ОЗНАКи ОСОБиСТОСТІ ЗЛОЧиНЦІВ,  
ЯКІ ВЧиНЯЮТь РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІх

SOCIO-dEMOgrAPhIC ChArACTErISTICS  
Of CrIMINALS COMMITTINg MOLESTATION

Кулик К.Д., 
аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена аналізу соціально-демографічних ознак особистості злочинців, які вчиняють розбещення неповнолітніх. Досліджу-
ються такі характеристики цих осіб, як стать, вік, освіта, сімейний стан, рід занять, наявність рідних дітей, відомості про батьків тощо. Резуль-
тати дослідження базуються на авторському кримінологічному аналізі 179 кримінальних справ, зібраних у 13 областях України та м. Києві.

Ключові слова: соціально-демографічні ознаки, особистість злочинця, структура особистості злочинця, розбещення неповнолітніх, 
розпусні дії.

Статья посвящена анализу социально-демографических характеристик личности преступников, совершающих развращение несо-
вершеннолетних. Рассматриваются такие признаки этих лиц, как пол, возраст, образование, семейное положение, род деятельности, 
наличие родных детей, информация о родителях и другое. Результаты исследования основываются на авторском криминологическом 
анализе 179 уголовных дел, собранных в 13 областях Украины и г. Киеве.

Ключевые слова: социально-демографические признаки, личность преступника, структура личности преступника, развращение 
несовершеннолетних, развратные действия.

The article is devoted to analysis of socio-demographic characteristics of a criminals who commits molestation. We study characteristics 
of such persons, their gender, age, education, marital status, occupation, presence of their children, information about parents. The results of 
investigation are based on criminological analysis carried by author, who collected 179 criminal cases in 13 regions of Ukraine and city Kiev. 

Key words: socio-demographic characteristics, personality of a criminal, structure personality of a criminal, molestation, indecent actions.

Актуальність теми. При  дослідженні  особистості 
злочинця,  який  вчиняє  розбещення  неповнолітніх,  важ-
ливого значення набуває розкриття його основних кримі-
нологічно значущих особистісних рис. У сучасній кримі-
нологічній науці структура особистості злочинця, з точки 
зору різних науковців, має варіативність у кількісному та 
якісному складі [1, с. 97; 2, с. 93; 3, с. 87]. На нашу дум-
ку, доцільно приєднатися до точки зору тих, хто виділяє 
сім  груп  особистісних  ознак:  соціально-демографічні, 
особистісно-рольові  властивості,  соціально-психологічні 
якості,  риси  правової  та  моральної  свідомості,  психічні 
відхилення,  кримінально-правові  ознаки  та  загальнозна-
чущі позитивні людські якості [4, c. 66]. 

Науковою  розробкою  проблеми  особистості  злочин-
ця  займалися  відомі  вітчизняні  та  зарубіжні  вчені,  такі 
як:  Ю.М.  Антонян,  Ю.Д.  Блувштейн,  М.Ю.  Валуйська,  
В.В.  Голіна,  І.М.  Даньшин,  І.С.  Дерягін,  А.І.  Долгова,  
А.Ф. Зелінський, К.Є.  Ігошев, В.М. Кудрявцев, Г.Б. Ной, 
О.Б. Сахаров та інші. Але особистість злочинця, який вчи-
няє розбещення неповнолітніх, у порівнянні з досліджен-
ням  інших категорій  злочинців  є недостатньо вивченою. 
Вітчизняні та зарубіжні кримінологи, психологи, психіа-
три, сексологи та інші фахівці досліджували особистість 
розбещувача, але ці знання мають фрагментарний харак-
тер. Довгий час кримінологічні особливості злочину, пе-
редбаченого  ст.  156  Кримінального  кодексу  України,  не 
піддавалися диференційованому аналізу, оскільки вважа-
лося, що вони не мають притаманних їм особливостей у 
порівнянні  з  іншими сексуальними злочинами проти не-
повнолітніх. Тільки протягом останнього десятиріччя ця 
проблема стала привертати увагу вчених своєю специфі-
кою. Дослідженню розбещення неповнолітніх присвятили 
свої наукові праці Ю.М. Антонян, В.І. Борисов, Л.В. До-
рош, Г.Б. Дерягін, Н.Д. Еріашвілі, Л.В. Готчина, Л.В. Ло-
гінова, С.С. Косенко, М.О. Ларченко, О.Д. Оберемченко, 
О.В. Синьоокий та інші.

Метою статті  є  вивчення  основних  соціально-демо-
графічних ознак особистості злочинців, які вчиняють роз-
бещення неповнолітніх. Дослідження базується на автор-

ському кримінологічному аналізі 179 кримінальних справ, 
зібраних у 13 областях України та м. Києві. 

Виклад основного матеріалу.  Згідно  з  результатами 
узагальнених  нами  кримінальних  справ  серед  осіб,  які 
вчинили розбещення неповнолітніх, переважну більшість 
складають чоловіки – 96% осіб. Решта – жінки (4%), але 
треба  зауважити, що безпосереднім виконавцем  злочину 
у  вивчених  нами  справах  була  лише  одна жінка,  інші ж 
(3,5%) виступили у ролі співучасниць злочину. 

Дуже змістовним, з кримінологічної точки зору, є по-
казник віку досліджуваних нами осіб, оскільки вікові по-
казники є своєрідними індикаторами, які характеризують 
етапи соціалізації, зміни свідомості та діяльності особис-
тості. Кожній віковій групі притаманні певні особливості. 
З віковими періодами життєдіяльності пов’язані такі озна-
ки, як: освітній рівень, соціальне і матеріальне становище, 
рід занять, шлюбний стан [5, c. 121]. 

Відповідно  до  класифікації  Всесвітньої  організації 
охорони здоров’я з 14 до 18 років людина вважається не-
повнолітньою, з 18 до 25 років – юною, молодою – з 25 до 
44 років, з 44 до 60 років – середньовіковою особою, похи-
лого віку з 60 до 75 років, з 75 до 90 років – старою та осо-
би віком понад 90 років визнаються довгожителями [6; 7]. 
Серед осіб, які вчинили розпусні дії, юними були близь-
ко 17,6%, молодими – приблизно 56%, особи середнього 
віку – 20,7% злочинців, у похилому віці вчинили злочини 
5,2% осіб, у старечому віці – приблизно 0,5%.

У  юному  віці  людина  активно  реалізує  свій  особис-
тісний  потенціал  у  різних  сферах життєдіяльності,  вона 
активно  залучається  до  сфери  виробництва,  створення 
власної сім’ї та виховання дітей. У цей період відбуваєть-
ся становлення особистісної самостійності, незалежності 
та  досягнення  успіху  в  певних  видах  діяльності. Аналіз 
отриманих даних дозволяє зробити висновок, про те, що 
найвищою злочинною активністю характеризуються осо-
би 25–44 років  (56%), що обумовлено найвищим рівнем 
соціальної  та  фізичної  активності  людини  у  цей  період 
життя. Успішна самореалізація у житті та родині справляє 
позитивний вплив на характер та емоційний стан особис-
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тості. Конфліктні життєві ситуації, кризи, втрата здоров’я 
та  накопичення  проблем  призводять  до  підвищеної  дра-
тівливості,  тривожності,  озлобленості  та  агресивності 
людини. Серед криз виділяють: вікові (нормальні та ано-
мальні), кризи середини життя, спустошеності та нереалі-
зованості в житті, небажана зміна особистісних ролей та 
втрата особистісної автономії [8]. Як наслідок, негативні 
чинники  призводять  до  відчаю,  депресії,  неправильного 
та деструктивного сприйняття світу, соціальної ізоляції та 
деградації особистості, – все це може сприяти розвитку у 
людини різних патологій, у тому числі сексуальних. 

Друге місце за віковою розповсюдженістю посідає се-
редній вік – 20,7%. Ці особи характеризуються тим, що у 
нормі розвитку праця стає для них найважливішим дже-
релом  людських  почуттів,  і  від  її  успішності  залежить  і 
побутове,  і морально-психологічне благополуччя. Емоції 
(як позитивні, так і негативні), пов’язані з ходом трудової 
діяльності,  успіхами  або  невдачами,  відіграють  у  житті 
людини дуже важливу роль та істотно позначаються на її 
загальному емоційному стані, настрої [9].

Після 60 років злочинна активність, яка виражається у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 156 Кримінального ко-
дексу України, знижується, але не зникає взагалі. У період 
старіння розвиток та функціонування духовної, інтелекту-
альної,  емоційної,  фізичної  сфер  людини  набувають  спе-
цифічного характеру. На цьому віковому етапі особистість 
припиняє трудову діяльність, обмежуються її соціальні кон-
такти, спостерігаються зміни у її Я-концепції та поведінці, 
людина помітно втрачає фізичну силу, енергійність, погіршу-
ються її здоров’я та психофізіологічні показники [10, c. 180].  
Можливе  виникнення  різних  відхилень  особистості  (не-
врози,  психопатії),  які  обумовлені  як  соматичними,  так  і 
психологічними змінами функціонування організму. Сексу-
альні стосунки людей похилого віку є малодослідженими. 
За умов фізіологічної нездатності до нормального статево-
го життя літні люди можуть болісно переживати старість, 
і тоді проявляється агресивність, егоїстична спрямованість 
їх особистості на задоволення власних інтимних бажань на-
віть тоді, коли це може нанести фізичну чи психічну шкоду 
іншим. Все це призводить до того, що особи віком від 60 
років та старше обирають своїми жертвами малолітніх осіб, 
які через свій вік не здатні усвідомлювати ненормальну по-
ведінку «дідусів» по відношенню до них. Особи похилого 
віку,  частіше  за  все,  реалізують  свій  злочинний  умисел  у 
формі «гри», під час якої пропонують потерпілим здійсню-
вати різні маніпуляції з їх статевими органами. За резуль-
татами нашого дослідження серед осіб, які вчинили розбе-
щення неповнолітніх, старше 60 років було 5,2%.

Освіта  значною мірою обумовлює процес розвитку та 
становлення людини як особистості, забезпечує формуван-
ня її духовності, світогляду, ціннісних орієнтацій, мораль-
них принципів та установок. Тому дані про освіту також є 
важливими  для  кримінологічної  характеристики  особис-
тості злочинця. Так, серед осіб, які вчинили злочин, перед-
бачений ст. 156 Кримінального кодексу України, найчасті-
ше – у 33,2% випадків – зустрічаються особи, які отримали 
спеціально-технічну  освіту.  Повну  середню  освіту  мають 
28,5% осіб, а 22,7% злочинців – неповну середню освіту. Ці 
особи не продовжували навчання та не займалися суспіль-
но корисною працею. Злочинці з вищою освітою та непо-
вною вищою освітою становлять відповідно 8,8% та 3,1%. 
Не отримали навіть базову середню освіту і практично не 
вміли читати та писати 3,6% розбещувачів. 

 Розподіл досліджуваних осіб за родом занять має та-
кий вигляд: 52,3% з них ніде не працювали, не навчали-
ся та не займалися підприємницькою діяльністю, але при 
цьому є працездатними. Ці особи мали власний будинок 
із земельною ділянкою, яка і була їх основним джерелом 
існування.  Вони  характеризувалися  наявністю  проблем 
із працевлаштуванням або свідомим бажанням вести па-
разитичний спосіб життя. Відсоток робітників становить 

другу  позицію  –  24,9%,  кількість  пенсіонерів  –  11,4%, 
приватних підприємців – 5,7%. Незначний показник скла-
дають  студенти  (учні)  –  3,1%,  викладачами  були  лише 
1,6% засуджених. 

Наявність  сім’ї  справляє  позитивний  вплив  на  пове-
дінку  людини  і  є  одним  із  загальносоціальних  чинників 
запобігання злочинності. За результатами авторського до-
слідження  отримані  такі  дані:  майже  половина  –  47,7% 
не були одружені  (заміжні),  одружені  (заміжні)  –  27,5%, 
розлучені – 16,1%, у фактичних шлюбних стосунках зна-
ходилися  8,3%  злочинців,  а  0,5%  –  вдівці.  Отже,  нами 
встановлено, що майже половина злочинців, які вчинили 
розбещення неповнолітніх, були позбавлені таких сімей-
них цінностей, як відчуття домашнього комфорту, любові, 
взаємоповаги та почуття значущості для своєї сім’ї, регу-
лярних статевих стосунків тощо,  і це стало однією з об-
ставин,  які  обумовили  вчинення  злочину,  передбаченого 
ст. 156 Кримінального кодексу України. 

Ставлення до сімейних цінностей осіб, які вчинили роз-
бещення  неповнолітніх,  певною  мірою  характеризується 
наявністю (відсутністю) у них дітей. 39,4% осіб, які вчини-
ли розбещення неповнолітніх, не мали рідних дітей, щодо 
23,3% винних відомості відсутні, одну власну дитину ма-
ють 26,4% осіб, двох дітей – 7,3%, трьох і більше – 3,6%. 

Згідно з нашими даними у 21,2% випадків розбещення 
вчиняється  батьками,  вітчимами,  співмешканцями  мате-
рів та дідусями. Щодо власних дітей або онуків вчиняли 
злочини відповідно 9,8% та 2,6%. Заслуговує на увагу той 
факт, що злочинці, які мають рідних дітей, обирають свої-
ми жертвами дітей такого ж віку, що і власні. 

Не можна не погодитися  з  тими авторами, котрі  вва-
жають,  що  настанови,  світосприйняття  та  уявлення  про 
норму поведінки на все наступне життя формуються у ро-
дині [11, c. 59; 5, с. 262]. Але нами з’ясовано, що при роз-
слідуванні  розбещення  неповнолітніх  вивченню  первин-
ної  соціалізації  злочинців  не  приділялася  належна  увага 
(відомості були відсутні у 73,1%). У 9,3% випадків було 
встановлено, що майбутні злочинці виховувалися матір’ю 
одноособово.  У  повних  сім’ях  проживали  8,3%  осіб,  у 
державних установах – 3,6%. Виховання матір’ю та вітчи-
мом здійснювалося у 2,1% випадках, бабусею та дідусем – 
1,6% осіб, тільки батьком – 1%, батьком та мачухою або 
іншими родичами – по 0,5% засуджених. 

У  вивчених  нами  документах  у  91,7%  справах  була 
відсутня  інформація  про наявність  або  відсутність  алко-
голізації батьків злочинців. Тільки у 2,1% справ містилася 
інформація про те, що спиртні напої вживали обоє батьків, 
лише батько – у 1%, а у 5,2% зазначалося, що батьки ал-
коголь не вживали. У жодному документі не було зафіксо-
вано відомостей щодо наявності чи відсутності судимості 
батьків засуджених та перебування їх на обліку у диспан-
серах. 

Також у переважній більшості справ – у 77,2% – була 
відсутня інформація про ступінь благополучності батьків-
ської родини злочинця. У 16,1% родина батьків, винних у 
вчиненні розпусних дій щодо осіб, які не досягли шістнад-
цятирічного віку,  характеризувалася  як благополучна,  як 
неблагополучна – у 6,7%. 

Превалююча  кількість  осіб,  які  вчинили  розбещення 
неповнолітніх, мали громадянство України – 92,7%. Гро-
мадянство РФ мали 3,1% винних, громадянство Узбекис-
тану – 3,1%, апатридами були 1% осіб. 

За національною приналежністю, так само, абсолютна 
більшість злочинців є українцями (79,8%), на другому міс-
ці – росіяни (11,9%), інші національності – 8,3% – пред-
ставлені  узбеками,  молдованами,  гагаузами,  болгарами, 
романською народністю, румунами та арабами. 

Висновки.  Підсумовуючи  викладене  стосовно  соці-
ально-демографічної  складової  особистісної  характерис-
тики  тих,  хто  вчиняє  розбещення  неповнолітніх,  можна 
констатувати,  що  це  переважно  чоловіки  молодого  віку 
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(25−44 роки), які мають спеціально-технічну освіту, пра-
цездатні, але ніде не працюють і не навчаються, ведуть па-
разитичний  спосіб життя.  Відсутність  постійної  роботи, 
власної сім’ї та соціально-корисних зв’язків обумовлюють 
їх схильність до асоціального способу життя, що може ви-
ражатися у бажанні безкоштовних розваг та  задоволенні 
примітивних вітальних потреб шляхом обрання жертвами 
осіб, які  за своїми фізичними та  інтелектуальними якос-
тями не можуть чинити належний опір злочинному пося-
ганню. 

Аналіз  соціально-демографічних  ознак  особистості 
злочинця, який вчиняє розбещення неповнолітніх, дозво-
ляє простежити  зв’язок  умов  соціалізації  особистості  та 
формування її життєвих принципів і настанов, ставлення 
до  загальнозначущих  людських  цінностей,  способи  вза-
ємодії з іншими членами суспільства, особливості задово-
лення базових потреб тощо. Розкриття цих взаємозв’язків 
та  взаємозалежностей  надасть  можливість  розробки  та 
впровадження ефективного комплексного механізму запо-
бігання вчиненню досліджуваного злочину.
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РЕТРОСПЕКТиВНиЙ ОГЛЯД ПОЛОЖЕНь ЗАКОНОДАВСТВА  
ЩОДО ВІКОВОЇ ОСУДНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІх 

rETrOSPECTIVE rEVIEw Of LEgISLATION fOr MINOrS AgE SANITy

Мірошниченко Н.М.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права

Національного університету «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена науковому аналізу історичних пам’яток кримінального законодавства щодо питань кримінальної відповідальності 
неповнолітніх осіб. Акцентується увага на генезисі поняття вікової осудності неповнолітніх осіб. Зазначаються правові наслідки вста-
новлення ознак вікової осудності у різні історичні періоди. Пропонується запровадити поняття «вікова осудність» у діюче кримінальне 
законодавство України. 

Ключові слова: вік, вікова осудність, неповнолітній, неосудність, осудність, розуміння.

Статья посвящена научному анализу исторических памятников уголовного законодательства относительно уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних. Акцентируется внимание на генезисе понятия возрастной вменяемости несовершеннолетних. Рассматри-
ваются правовые последствия установления признаков возрастной вменяемости в разные исторические периоды. Предлагается закре-
пить понятие «возрастная вменяемость» в действующем уголовном законодательстве Украины. 

Ключевые слова: возраст, возрастная вменяемость, несовершеннолетний, невменяемость, вменяемость, осознание.

The article is devoted to scientific analysis of historical monuments of criminal law in criminal responsibility for minors. Attention is focused 
on genesis of concept of sanity age minors. It is indicated legal consequences of establishing sanity signs of age in different historical periods. It 
is proposed to introduce concept of «age sanity» in existing criminal legislation of Ukraine.

Key words: age, age sanity, minor, insanity, sanity and understanding.

Актуальність теми. Негативні соціальні явища (зни-
ження рівня життя, проблеми безпритульності тощо) зна-
чною мірою впливають не тільки на рівень злочинності, а 
також на рівень фізичного та морального здоров’я непо-
внолітніх. У неповнолітніх, які виховуються поза сім’єю 
або у несприятливих сім’ях, нерідко спостерігається від-
ставання у психічному розвитку (у вольовій, емоційній та 
інтелектуальної  сферах),  що  може  виступати  причиною 

зниження рівня усвідомлення своїх вчинків і бути однією 
із  причин  девіантної  поведінки.  У  судовій  практиці  до-
статньо часто зустрічаються випадки, коли неповнолітній 
під час вчинення  злочину не був  здатний повною мірою 
усвідомлювати свої дії чи керувати ними внаслідок відста-
вання у психічному розвитку, яке не пов’язане із психіч-
ними розладами (внаслідок соціальний чинників). Тобто, 
мова йде про не відповідність паспортного та психологіч-
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ного віку. У кримінально-правовій літературі  такий стан 
прийнято називати «вікова осудність».

 На відміну від законодавства деяких зарубіжних країн 
(наприклад, Азербайджану, Вірменії, Польщі та ін.), нор-
ми діючого кримінального закону України чітко не регу-
люють  питання  кримінальної  відповідальності  неповно-
літніх  осіб,  які  відстають  у  психічному  розвитку, що  не 
обумовлено психічними захворюваннями або розладами. 
Однак  вітчизняне  кримінальне  законодавство  у  різні  іс-
торичні  етапи  розвитку  встановлювало правові  наслідки 
вікової осудності неповнолітніх. 

 На нашу думку, є необхідність на законодавчому рів-
ні закріпити положення вікової осудності, тому доцільно 
проаналізувати  кримінальне  законодавство,  яке  встанов-
лювало такі положення. 

Окремі  питання  вікової  осудності  висвітлювались  у 
працях  науковців  кримінального  циклу,  а  також  спеціа-
лістів у галузі загальної та судової психології, педагогіки 
та медицини, зокрема у працях: Ю.М. Антоняна, З.А. Ас-
темірова, С.М. Будзінського, В.М. Бурдіна, Р.І. Бабіченко, 
Т.О.  Гончар,  П.С.  Дагеля,  Д.А.  Дриля,  С.Ф.  Денисової, 
О.Ф.  Кістяковського,  Р.І.  Міхєєва,  Г.М.  Миньковського, 
Н.А.  Мірошниченко,  Г.В.  Назаренко,  О.Д.  Ситковської, 
Б.А.  Спасєннікова,  Н.А.  Орловської,  С.В.  Познишева, 
М.С. Таганцева, В.С. Трахтерова, Є.І. Цимбала, Н.С. Юзі-
кової, О.О. Ямкової та ін.

Мета.  На  підставі  аналізу  кримінального  законодав-
ства різних історичних періодів встановити етапи розвитку 
основних положень вікової осудності неповнолітніх осіб. 

 Виклад основного матеріалу. На сьогодні не має за-
конодавчого визначення вікової осудності, а також діючий 
КК України не встановлює правові наслідки вікової осуд-
ності. У наукових осередках також не має єдності думок 
щодо правової природи та правових наслідків цієї катего-
рії. На підставі аналізу наукових думок та законодавства 
зарубіжних  країн  автор  вважає, що про  вікову  осудність 
йде мова, коли неповнолітній під час вчинення злочину не 
був здатний повною мірою усвідомлювати суспільну не-
безпеку чи фактичний характер свого діяння, або керувати 
своїми діями (бездіяльністю) через наявність відставання 
у психічному розвитку, не пов’язане з психічними захво-
рюваннями або розладами [1, с. 14–15].

У статті розглянемо основні етапи зародження та роз-
витку інституту «вікова осудність».

Розглядаючи кримінальне законодавство, що діяло на 
сучасній  території України,  слід  відмітити, що  до ХVІІІ 
століття законодавчі акти не встановлювали ознаки віко-
вої осудності.

Деякі  вчені  вважають,  що  одну  із  перших  спроб  за-
конодавчого закріплення вікової осудності було зроблено 
Катериною ІІ. Відповідно до наказу Катерини ІІ від 1765 
р. діти до досягнення 10 років визнавалися неосудними, 
і  тому  до  них  не  застосовувалися  заходи  кримінального 
впливу,  вони  віддавалися  батькам.  Щодо  неповнолітніх 
від 10 до 17 років діяв принцип пом’якшення покарання 
[3, с. 1]. Це є перший законодавчий акт, який почав чітко 
диференціювати вік кримінальної відповідальності, проте 
не можна погодитися з тими науковцями, які стверджують, 
що  у  цій  нормі  відображено  перші  ознаки  вікової  осуд-
ності  [4,  с.  7]. Вікова осудність виражається в наявності 
певних  відхилень  від  нормального  психічного  розвитку 
неповнолітнього,  внаслідок  яких  особа  не може  повною 
мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність). За вказаним 
законодавчим актом особи від 10 років підлягали кримі-
нальній відповідальності незалежно від ступеня розумін-
ня, мова йшла лише про певні пільги щодо неповнолітніх 
при застосуванні покарання. Аналогічні положення мож-
на прослідкувати у діючому КК України, однак вікові межі 
в них відрізняються. 

Важливим документом, який охоплював кримінальну 
політику щодо неповнолітніх правопорушників, був Звід 

законів  від  1832  року.  Він  перейняв  основні  положення 
щодо відповідальності неповнолітніх осіб з наказу Кате-
рини  від  1765  р.  Цей  Звід  законів  також  виокремлював 
певні вікові групи, однак вікові групи більш конкретизу-
валися і залежали від ступеня тяжкості злочинів. Звід за-
конів виокремлював такі вікові групи: особи до 10 років 
визнавалися неосудними. Щодо осіб від 10 до 14 років та 
осіб від 14 до 17 років для злочинів «великої тяжкості», а 
також осіб від 10 до 15 років та від 10 до 17 років для зло-
чинів «меншої тяжкості» суд повинен був у кожному разі 
встановлювати  ступінь  «розуміння»  цих  неповнолітніх. 
Якщо було встановлено, що неповнолітній діяв  із «розу-
мінням», він підлягав покаранню, однак діяв обов’язково 
принцип пом’якшення покарання [5, с. 7]. Це один із пер-
ших законодавчих актів, який в основу диференціації віку 
кримінальної  відповідальності  покладав  критерій  «розу-
міння особи». 

Необхідно  зазначити,  що  законодавство  не  роз’яс- 
нювало  значення  змісту  терміна  «розуміння».  Подібні 
терміни  містились  і  в  законодавстві  зарубіжних  кра-
їн,  наприклад,  у  Франції  «discernement»,  Німеччині 
«discernimento»,  які  також  не  надавали  тлумачення  цих 
термінів.  А.В.  Богдановський  зазначав,  що  у  науці  того 
часу теж не було єдиної думки щодо цього поняття. Серед 
юристів висловлювалися різні припущення. Дехто вважав, 
що нездатність розуміти свої дії залежала лише від певних 
психічних розладів, і тому потрібно ставити питання тіль-
ки про розумовий розвиток. Такі науковці, як А. Бернер,  
К.  Маттермайер  вважали,  що  внаслідок  невизначеності 
цих термінів  судова практика часто досліджувала тільки 
розумову діяльність підлітка з медичної точки зору, проте 
вони вважали, що нездатність розуміти свої вчинки може 
бути  викликана  також  соціальними  факторами,  напри-
клад, неналежне виховання родичами, прогалини в освіті 
тощо [6, с. 25–28].

Е. Гофман, коментуючи німецькій кримінальній закон 
зазначав, що  ступінь  усвідомлення  може  бути  відсутнім 
або зниженим унаслідок внутрішніх чи зовнішніх факто-
рів, або у їх сукупності. До зовнішніх факторів професор 
відносив  такі  фактори,  що  не  потребували  спеціальних 
медичних знань, зокрема це – недостатнє або погане ви-
ховання. До внутрішніх факторів він вважав необхідним 
зарахувати  –  слабоумство,  природжений  або  набутий  у 
ранньому віці брак у сфері почуттів, затримку у розвитку 
розумових здібностей, які розвиваються під впливом фі-
зіологічних причин або внаслідок захворювань [7, с. 45].

Аналіз  науково-правової  літератури XIX  ст.  дозволяє 
зробити висновок, що відсутність «розуміння» у діях не-
повнолітнього,  яка  виключала  кримінальну  відповідаль-
ність  згідно  з  законом,  могла  залежати  як  від  медичних 
(певні психічні захворювання), так і соціальних факторів 
(погане виховання, педагогічна занедбаність тощо). У тій 
частині,  коли  нездатність  до  розуміння  не  залежала  від 
психічних  захворювань,  вбачалися  перші  ознаки  вікової 
осудності.  Тому  вважаємо,  що  Звід  законів  був  першим 
нормативним актом, який закріпив ознаки  інституту «ві-
кової осудності».

У другому  виданні  Зводу  законів  від  1842  р.,  на  від-
мінну Зводів  законів від 1832 року,  встановлюючи певні 
вікові межі, законодавець не враховував тяжкості злочину, 
а робив акцент тільки на ступінь розуміння.

За царювання Миколи I законодавство зробило суттє-
вий крок уперед, зокрема було удосконалено правові нор-
ми стосовно відповідальності неповнолітніх із відставан-
ням у психічному розвитку. Так, наказом Миколи І від 15 
серпня 1845 р. було затверджено Уложення про покарання 
кримінальні  та  виправні,  яке  набрало  законної  чинності 
1  травня  того ж року.  Зазначене Уложення  видавалось  у 
різних  редакціях,  але  кожне  з  них  встановлювало  дифе-
ренційований підхід до визначення віку кримінальної від-
повідальності, змінювалися лише вікові межі. Так, згідно 
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з Уложенням 1845 року діти до 7 років не підлягали по-
каранню, що пояснювалося  тим, що в  такому віці  особа 
ще не може розуміти протиправності своїх дій. До другої 
вікової  групи  належали  діти  від  7  до  10  років,  вони  та-
кож не підлягали покаранню, а передавалися батькам або 
родичам для домашнього виправлення, тобто формально 
вік кримінальної відповідальності наступав із 7 років, але 
фактично з 10 років. Стосовно осіб від 10 до 14 років у 
кожному випадку ставилося питання про наявність у діях 
«розуміння». Якщо  було  доведено, що  таке  «розуміння» 
відсутнє у дитини, її дорівнювали до осіб, які не досягли 
10 років, і до них не застосовувалося покарання. Остання 
вікова  група – це підлітки  від  14 до 21 року, щодо  яких 
діяли пільгові умови призначення покарання [8, с. 193].

Із змісту аналізованої норми вбачається, що Уложення 
1845 року, як  і Звід  законів, містило окремі ознаки віко-
вої осудності, відмінність була тільки у самому віці. Так, в 
Уложенні 1845 року ознаки вікової осудності були харак-
терними тільки для осіб від 10 до 14 років. Це перші зако-
нодавчі  акти,  які передбачали обов’язковість урахування 
ступеня психічного розвитку особи, а також детально ре-
гулювали особливості призначення неповнолітнім особам 
покарання.

У  1864  р.  джерелом  кримінального  права  виступав 
Статут про покарання, що накладалися мировими суддями 
(він змінювався декілька разів). Цей статут змінив окремі 
положення Уложення 1845 року, зокрема виділив три пері-
оди неповноліття: вік від 10 до 14 років; від 14 до 17 років, 
а також від 17 до 21 року. Аргументація цієї градації поля-
гає у тому, що вона більшою мірою відповідала кліматич-
ним та соціальним умовам руського життя [9]. Щодо осіб 
у віці від 14 до 17 років, суд у кожному разі повинен був 
з’ясувати, чи діяв засуджений із повним розумінням чи ні. 
Однак незалежно від ступеня розуміння особа підлягала 
кримінальній відповідальності, а також покаранню, але на 
пільгових умовах. У даному положенні вбачаються озна-
ки вікової осудності, але правові наслідки, на відмінну від 
попередніх  законодавчих  актів,  відрізнялися. Відповідно 
до Статуту нездатність до розуміння своїх дій виступала 
лише пом’якшуючою обставиною. Таке положення проіс-
нувало недовго. Вже Уложення в редакції  1885 року по-
вертається до положень вікової осудності, які були перед-
бачені в попередніх законодавчих актах.

На підставі аналізу законодавства діючого у ХІХ – по-
чатку ХХ ст. науковці цього періоду почали пропонувати 
різновиди  осудності  та  неосудності  неповнолітніх  осіб. 
Види  осудності  залежали  від  віку,  а  також  від  здатності 
«розуміння». Так, безумовна неосудність встановлювала-
ся стосовно певної категорії дітей, а саме тих, які не до-
сягли  мінімального  віку  кримінальної  відповідальності, 
зазначеного у законодавстві. Умовно осудними вважалися 
неповнолітні особи, щодо яких законодавство передбача-
ло обов’язок встановлення «розуміння».

Ознаки  умовної  осудності  неповнолітніх,  які  вбача-
лись у законодавстві ХІХ ст., схожі з ознаками сучасного 
поняття вікової осудності, а саме: 

– умовна осудність встановлювалася для неповноліт-
ніх  певної  вікової  групи  в  залежності  від  редакції  Уло-
ження. Вікова осудність стосується осіб, які досягли віку 
кримінальної відповідальності, але не досягли повноліття;

– у період умовної осудності обов’язково встановлю-
ється  ступінь  розуміння  своїх  дій.  Для  встановлення  ві-
кової  осудності  необхідно  встановити  ступінь  здатності 
неповнолітнього усвідомлювати свої дії; 

–  законодавство ХІХ  ст.  не  вказувало  на  причини  за 
якими неповнолітній діяв без розуміння, однак на підста-
ві  того, що Уложення та  інші нормативні  акти того часу 
закріплювали окремі норми, які передбачали неосудність 
унаслідок психічних захворювань, робиться висновок, що 
у  цьому  разі  неповнолітні  діяли  без  «розуміння»  з  при-
чин, які не залежали від психічних захворювань. Сучасне 

визначення  вікової  осудності  вимагає  встановлення  того 
факту, що неповнолітній не міг повною мірою усвідомлю-
вати свої дії внаслідок відставання у психічному розвитку, 
яке не пов’язане з психічними захворюваннями та розла-
дами. 

З  огляду  на  зазначене  робиться  висновок,  що  умов-
на осудність  є прототипом сучасного  визначення  вікової 
осудності. Отже, перші (первісні) ознаки вікової осудності 
вбачались у кримінальному законодавстві кінця ХVІІІ ст., 
які знайшли подальший розвиток у кримінальному зако-
нодавстві й ХХ ст.

Кримінальне Уложення  1903  року  зберегло  градацію 
вікових порогів кримінальної відповідальності. Так, згід-
но зі ст. 40 Уложення «не ставиться у вину злочинні діяння 
малолітніх,  які  не  досягли  10  років». В юридичній  літе-
ратурі  того часу  зазначалося, що у цій нормі визначався 
період абсолютної неосудності [10, с. 20]. 

У ст. 41 Уложення зазначалося про так звану «умовну 
осудність» неповнолітніх. Так, дії осіб від 10 до 17 років 
ставилися в провину тільки в тому разі, якщо суд встано-
вив, що  неповнолітній  під  час  скоєння  суспільно  небез-
печного  діяння  міг  усвідомлювати  значення  своїх  діянь 
або був здатний керувати своїми діями. При встановленні 
нездатності особи цього віку усвідомлювати властивості 
та  значення  вчиненого,  або  керувати  своїми  діями,  такі 
особи  не  підлягали  кримінальній  відповідальності,  а  до 
них застосовувалися певні міри безпеки [11, с. 284]. 

На нашу думку, у зазначеній статті вбачаються ознаки 
вікової осудності, але на відміну від законодавства ХІХ ст. 
більш наближені до сучасного поняття. Кримінальне Уло-
ження 1903 вже не містить терміна «розуміння», законо-
давець уточнює, що необхідно встановити здатність особи 
усвідомлювати свої дії, а також необхідно було встанови-
ти  здатність  неповнолітнього  керувати  своїми  діями  під 
час скоєння злочину.

У  1919  р.  було  посилено  кримінальне  законодавство 
щодо неповнолітніх правопорушників. Згідно  з Керівни-
ми началами 1919 р. суб’єктом злочину визнавалась осуд-
на особа, яка досягла 14 років. Неповнолітні від 14 до 18 
років підлягали відповідальності тільки в тому разі, якщо 
діяли з «розумінням». У протилежному випадку вони, як 
і особи до 14 років, могли піддаватися виховним заходам 
[12, с. 5]. У контексті статті «діяти з розумінням» означа-
ло, що особа, вчиняючи діяння, могла усвідомлювати це. 
Необхідно погодитися з Н.Ю. Скрипченко, який зазначає, 
що указану норму можна розглядати, як прообраз норми 
вікової  неосудності,  яка  передбачена  в  діючому  кримі-
нальному законодавстві Російської Федерації  (ч. 3  ст. 20 
КК РФ) [13, с. 5]. 

Після  прийняття  декрету  СНК  РФСР  «Про  справи 
неповнолітніх,  обвинувачених  у  суспільно-небезпечних 
діях»  та  постанови  НКЮ  від  12  березня  1920  р.  «Про 
зміни  п.  13.  Керівних  начал  по  кримінальному  праву» 
змінюється підхід щодо диференціації  кримінальної  від-
повідальності  неповнолітніх.  Неповнолітні,  які  досягли 
встановленого законодавчими актами певного віку, підля-
гали кримінальній відповідальності незалежно від ступе-
ня «розуміння», встановлення якого було обов’язковим у 
дореволюційному законодавстві. Із цього приводу можна 
погодитися з В.М. Бурдіним, який указує, що ці зміни при-
звели до втрати в законодавстві інституту вікової неосуд-
ності, який був заснований на цьому терміні [4, с. 15]».

З цього періоду і до сьогодні кримінальне законодав-
ство  так  і  не  встановлює  правові  наслідки  вікової  осуд-
ності. Однак слід зазначити, що у кінці ХХ століття була 
спроба встановити на законодавчому рівні правові наслід-
ки встановлення вікової осудності неповнолітніх осіб. 

Так,  у  1991  р.  були  прийняті  Основи  кримінального 
законодавства  Союзу  та  союзних  республік,  які  містили 
окремий  розділ  «Особливості  кримінальної  відповідаль-
ності  неповнолітніх». Цей  законодавчий  акт  був  прогре-
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сивним  актом,  але  він  так  і  не  набрав  юридичної  сили. 
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Основ неповнолітній, який досяг 
установлюваного у законі віку, не підлягав кримінальній 
відповідальності,  якщо  внаслідок  затримки  психічно-
го  розвитку,  не  пов’язаного  з  хворобливими психічними 
розладами, він був не здатний усвідомлювати фактичний 
характер або суспільну небезпеку своїх дій або керувати 
ними [14]. У даному законодавчому акті була спроба від-
родити інститут вікової осудності, ознаки якого простежу-
валися у законодавстві XVIII – початку ХХ ст.

Висновки. Перші  ознаки  сучасного  поняття  «вікової 
осудності»  можна  прослідкувати  у  Зводі  Законів  1832 
року. Правові наслідки встановлення факту вчинення не-

повнолітнім злочину без «розуміння» змінювалися за різ-
них історичних періодів, але завжди цей факт повинен був 
ураховуватися при вирішенні питань про кримінальну від-
повідальність.

Зміни, які були внесені у законодавство на початку 20 рр.  
ХХ століття призвели до втрати в національному законо-
давстві  інституту вікової осудності, який було засновано 
на терміні «розуміння». До теперішнього часу українське 
кримінальне законодавство не містить ознак вікової осуд-
ності і не встановлює чітких правових наслідків – нездат-
ності неповнолітньої особи повною мірою усвідомлювати 
чи керувати своїми діями під час скоєння злочину внаслі-
док відставання у психічному розвитку, що є прогалиною. 
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КРиМІНАЛьНиЙ ПОЗОВ ЯК НЕОБхІДНиЙ ІНСТРУМЕНТ  
КРиМІНАЛьНО-ПРАВОВОЇ ПРОТиДІЇ ІНСТиТУЦІОНАЛІЗОВАНІЙ КОРУПЦІЇ

CrIMINAL COMPLAINT AS A NECESSAry TOOL Of CrIMINAL  
ANd LEgAL COuNTErACTION TO INSTITuTIONALIZEd COrruPTION

 Михайленко Д.Г.,
кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри кримінального права 

Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті аргументується, що громадянське суспільство не може проводити дієвий контроль над владою з ціллю недопущення корупції 
без відповідного ефективного та доступного для використання правового інструментарію, елементи якого повинні пронизувати всю сис-
тему антикорупційного законодавства. Критично розглядаються законопроекти щодо введення інститутів кримінального провадження у 
формі громадського обвинувачення та у формі приватного кримінального переслідування. Обґрунтовується необхідність та доцільність 
введення інституту кримінального позову у якості елементу механізму кримінально-правової протидії корупції. Вирішуються криміналь-
но-правові проблеми впровадження такого позову.

Ключові слова: корупція, корупційні злочини, незаконне збагачення, декларування недостовірної інформації, кримінальний позов.
 
В статье аргументируется, что гражданское общество не может проводить действенный контроль над властью с целью недопуще-

ния коррупции без соответствующего эффективного и доступного для использования правового инструментария, элементы которого 
должны пронизывать всю систему антикоррупционного законодательства. Критически рассматриваются законопроекты о введении ин-
ститутов уголовного производства в форме общественного обвинения и в форме частного уголовного преследования. Обосновывается 
необходимость и целесообразность введения института уголовного иска в качестве элемента механизма уголовно-правового противо-
действия коррупции. Решаются уголовно-правовые проблемы внедрения такого иска.

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, незаконное обогащение, декларирование недостоверной информа-
ции, уголовный иск.
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Article argues that civil society cannot carry out an effective control of government in order to prevent corruption without appropriate, effective 
and available legal tools, elements of which should pierce whole system of anti-corruption legislation. Draft laws on introduction of institutions 
of criminal proceedings in form of public prosecution and private criminal prosecution are critically examined. The necessity and advisability of 
introducing of Criminal Complaint institution as a part of mechanism of criminal and legal counteraction to corruption are proved. Criminal and 
legal problems of implementation of such complaint are solved.

Key words: corruption, corruption crimes, illicit enrichment, inadequate information declaration, criminal complaint.

Актуальність теми. У наукових роботах роль  інсти-
тутів  громадянського  суспільства  у  процесі  протидії  ко-
рупції хоча  і розглядається достатньо широко, але все ж 
не  враховується,  що  такий  незалежний  та  мотивований 
суб’єкт  антикорупційного  механізму  може  задіювати 
(окрім  іншого)  і  кримінально-правові  інструменти.  Уза-
гальнення  наукових  досліджень щодо  протидії  корупції, 
у  яких  розглядається  роль  громадянського  суспільства  у 
цьому процесі, а також розкриття способів реалізації його 
інститутами антикорупційного потенціалу, показує, що за-
стосування можливостей кримінального права знаходить-
ся без належної уваги науковців.

За таких умов у розпорядженні громадянського суспіль-
ства залишаються засоби, якими формується інформаційна 
прозорість  та  контроль  при  здійсненні  актів  управління, 
надається гласності актам корупції, які виявлені правоохо-
ронними органами,  створюються  інформаційні площі для 
повідомлення та обговорення корупційних правопорушень 
тощо. Між тим, як показує фактичний стан справ, описані 
можливості слабо впливають на корупційні практики і фак-
тично не призводять до значного їх обмеження.

Крім того, можлива протидія зазначеним вище засобам 
зі  сторони  держави  в  особі  залучених  у  такі  корупційні 
практики осіб за допомогою підконтрольних ЗМІ. Так, за 
висновком С.О. Денисова інформаційна політика сучасної 
Російської  держави  спрямована  на  перешкоджання  роз-
витку  громадянського  суспільства  і  політичної  системи, 
які змогли б ефективно протидіяти корупції. Залежні від 
державного апарату ЗМІ замовчують факти корупції, осо-
бливо у вищих ешелонах влади. Їм дозволяється здійсню-
вати тільки дозовану критику дрібних чиновників, пока-
зуючи при цьому бурхливу діяльність керівників держави 
у боротьбі з корупцією та підтримуючи міф про «доброго 
царя і поганих бояр». Перед ними ставиться завдання за-
безпечення довіри громадян до держави. Населення таким 
чином переконують, що апарат держави сам впорається зі 
своїми  «хворобами»  без  допомоги  інститутів  громадян-
ського суспільства [7].

Також слід звернути увагу, що ефективність наведених 
вище засобів  громадянського суспільства передбачає по-
дальше належне застосування правоохоронними органами 
вже правових механізмів, які наразі, як було встановлено 
вище,  значною мірою  залежать  від  фактору  «політичної 
волі» та інших чинників. Описана ж вище діяльність дер-
жавного  апарату  РФ  по  стримуванню  інформації  щодо 
дійсних  об’ємів  корупції  яскраво  підтверджує  необхід-
ність передання у руки громадянського суспільства ефек-
тивних антикорупційних інструментів.

Таким чином очевидно, що громадянське суспільство 
не може проводити дієвий контроль над владою з ціллю 
недопущення  корупції  без  відповідного  ефективного  та 
доступного для використання правового інструментарію, 
елементи якого повинні пронизувати всю систему антико-
рупційного законодавства, у тому числі  і кримінального. 
Саме  обґрунтування  такого  елементу  моделі  механізму 
кримінально-правової протидії корупції, як кримінальний 
позов,  який  би  дозволив  більш  ефективно  включити  ре-
сурси громадянського суспільства і обумовлював актуаль-
ність цього дослідження.

У науковій літературі обґрунтована необхідність та до-
цільність  упровадження  інституту  кримінального позову 
російськими вченими О.С. Александровим та В.Є. Гуще-
вим, які висвітлили питання субсидіарного кримінального 
позову,  а  також  Н.Є.  Петровою,  яка  описала  концепцію 

неофіційного обвинувачення. Разом  із тим у роботах на-
ведених  авторів  зазначена  проблематика  вирішується  на 
загальному рівні у зв’язку з кримінально-процесуальними 
проблемами без конкретизації висновків щодо особливос-
тей окремих груп злочинів. При цьому специфіка  і соці-
альна  обумовленість  кримінального  позову щодо  коруп-
ційних  злочинів взагалі не розкривалися, що обумовлює 
необхідність  подальших  наукових  досліджень  у  цьому 
напрямку.  Окрім  цього,  М.І.  Хавронюк  указав  на  про-
блеми  реалізації  інституту  кримінального  позову  через 
ґрунтовну  критику  положень  законопроекту №  4607  від 
31.03.2014 року [18], чим показав шлях до удосконалення 
цього інституту.

Із урахуванням викладеного, заслуговує на увагу точка 
зору С.М. Зубарєва,  за  якою система встановлених у  за-
конодавстві  якісних юридичних  засобів  контролю,  адек-
ватність та ступінь їх використання не тільки підвищують 
ефективність  громадської  контрольної  діяльності,  але  і 
належним чином забезпечують досягнення цілей публіч-
ного управління, реалізацію прав і свобод громадян. При 
цьому зазначений вчений встановлює тенденцію, за якою 
проходить  поступове  заміщення  організаційних  форм 
громадського  контролю  (не  тягнуть  правових  наслідків) 
правовими (регламентуються правовими нормами і мають 
юридичне значення) [9, c. 803, 805].

У  руслі  цієї  тенденції  звертає  на  себе  увагу, що  від-
повідно до преамбули Конвенції ООН проти корупції для 
забезпечення ефективності запобігання та викорінювання 
корупції держави повинні співпрацювати одна з одною за 
підтримки й участі окремих осіб і груп, які не належать до 
державного  сектора,  таких  як  громадянське  суспільство, 
неурядові організації та організації, що функціонують на 
базі громад.

Зазначене положення не варто сприймати як формаль-
ну декларацію, воно повинне стати принципом побудови 
антикорупційної системи України, що означає таку її ор-
ганізацію і нормативне врегулювання, коли недержавний 
сектор має можливість реально та ефективно брати участь 
у протидії корупції, зокрема самостійно виявляти коруп-
ційні злочини та передавати таку  інформацію для реагу-
вання у правоохоронні органи.

При цьому під виявленням корупційних злочинів тут 
розуміється безпосереднє встановлення ознак складу зло-
чину  (незаконного  збагачення)  структурами  громадян-
ського суспільства без участі правоохоронних органів на 
підставі  відкритих  даних  про  задекларований  майновий 
стан та зібраної інформації про фактичне майнове стано-
вище службової особи. У такій ситуації значно знижуєть-
ся  латентність  корупції  і  створюються  незалежні  та, що 
головне,  мотивовані  на  реальну  боротьбу  з  корупцією 
суб’єкти. Останнє  обумовлюється  тим, що  громадянське 
суспільство є головною жертвою корупції і жодним чином 
не може (на відміну від суб’єктів владних повноважень та 
бізнесових структур) отримувати від неї користь.

Крім того, недержавні суб’єкти (громадяни, структури 
громадянського  суспільства  тощо)  є  не  тільки  природно 
найбільш мотивованими на протидію корупції суб’єктами, 
а й найбільш багаточисленними, що додатково показує ви-
сокий  потенціал  їх  залучення  до  механізму  протидії  ко-
рупції. Інакше боротьба «бджіл проти меду» буде продо-
вжуватися вічно.

У цьому контексті  також звертає на себе увагу те, що 
існування норми про незаконне збагачення як елемента за-
вершального рубежу протидії корупції та норми про декла-
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рування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України) як 
елемента попереднього рубежу протидії корупції, відкриває 
можливість вести таку протидію в об’єктивно існуючій си-
туації пригніченості політичної волі на це, що кардинально 
змінює основи існуючої системи корупційних злочинів.

Останнє  розширює  розуміння  наведеного  конвенцій-
ного  положення  у  порівнянні  зі  ст.  13  Конвенції  ООН 
проти корупції, та можливе лише за умови конструювання 
складів корупційних злочинів з такими ознаками, які легко 
піддаються виявленню без застосування слідчо-оператив-
них заходів. Саме такими складами злочинів є незаконне 
збагачення у значені ст. 20 Конвенції ООН проти корупції 
та  декларування  недостовірної  інформації  (ст.  366-1  КК 
України),  що  підтверджується,  зокрема,  власними  спо-
стереженнями громадян або численними повідомленнями 
ЗМІ  про  надмірні  статки  окремих  службовців  чи  про  їх 
розкішний спосіб життя тощо.

У наукових публікаціях  відзначається, що модерніза-
ція механізму кримінально-правового регулювання дозво-
ляє  перетворити  існуюче правозастосування  і  припускає 
інноваційні  зміни  у  цій  галузі,  передбачає  розмежоване 
вивчення кримінального права у рамках необхідних юри-
дичних  кордонів,  прояв  стратегії  правових  цінностей, 
вдосконалення  правореалізації.  Отже,  реформування  на-
ціонального  кримінального  законодавства  має  супрово-
джуватися пошуком нових форм поєднання публічного та 
приватного, імперативного і диспозитивного [11, с. 5].

За  дослідженням  О.М.  Поліщук  приватноправові  за-
сади  у  кримінальному  праві  України  сучасного  періоду 
розвиваються з моменту прийняття КК України 2001 року, 
а особливо стрімке  їх поширення спостерігається протя-
гом  2011–2012  р.р. У  багатьох же  європейських  країнах 
(Франція, Німеччина, Швейцарія тощо) ця тенденція ста-
ла визначальною з 60-х р.р. минулого століття, розвиваю-
чись, зокрема, в аспекті розширення сфери застосування 
приватного  кримінального  переслідування.  Поширення 
приватноправових засад є результатом не тільки бажання 
догодити «найвищій соціальній цінності», надаючи певної 
кримінально-значущої  свободи  волевиявлення,  але  й  ба-
нальної неспроможності держави в особі правоохоронних 
органів ефективно виконувати функцію протидії злочин-
ності та відповідає чинному періоду розвитку українсько-
го законодавства та суспільства [15, с. 10−11].

Таким чином, надання структурам громадянського сус-
пільства та окремим громадянам можливості напряму (без 
обов’язкової  участі  правоохоронних  органів)  використо-
вувати  кримінально-правовий  інструментарій  протидії 
корупційним  злочинам  є  соціально обумовленим кроком 
в умовах тотального поширення корупції в Україні, зважа-
ючи на її властивості, як інституціоналізованої практики, і 
враховуючи відомі перешкоди для ефективної антикоруп-
ційної діяльності лише силами владних структур.

Із урахуванням наведеного, доцільним та перспектив-
ним для активізації ролі структур громадянського суспіль-
ства у протидії корупції через поширення приватноправо-
вих засад у кримінальному праві України є надання права 
кожному  громадянину України  ініціювати  кримінальний 
позов  до  чиновника  у  разі  виявлення  збільшення  його 
майнових активів, що є непропорційним його легальним 
доходам, а також встановлення подання суб’єктом декла-
рування завідомо недостовірних відомостей у декларації, 
що передбачена Законом України «Про запобігання коруп-
ції», або умисного неподання ним зазначеної декларації.

Задоволення  такого  позову  повинно  мати  наслідком 
винесення обвинувального вироку та застосування санкції 
ст. 368−2 КК України чи ст. 366−1 КК України до суб’єкта 
владних повноважень.

При цьому варто звернути увагу, що у науковій літера-
турі обґрунтовується положення, за яким у громадянсько-
му суспільстві кожен громадянин повинен мати право на 
кримінальний позов, як засіб відновлення справедливості, 

адже у вільній країні громадянин є гарантом права [1, с. 78].  
Така  точка  зору  була підтримана проф. Ю.М. Грошевим 
[6, с. 139]. Разом  із тим, на думку В.Т. Маляренка, у су-
часних державах публічні позови громадян, які особисто 
не постраждали від злочину, можуть зробити судову владу 
непрацездатною [10].

Між тим слід погодитися з висновками Н.Є. Петрової 
[14, с. 191−192], отриманими у результаті спеціального на-
укового дослідження, за якими кримінальний процес у де-
мократичній  державі  будується  на  основі  широкої  участі 
громадськості у здійсненні основних процесуальних функ-
цій (у тому числі обвинувачення), що передбачає усунення 
монополії  державних  органів  на  ведення  кримінального 
переслідування. При цьому висувається поняття неофіцій-
ного звинувачення, яке розуміється, як самостійний вид пе-
реслідування злочинів, зміст якого становить врегульована 
кримінально-процесуальним правом публічна діяльність з 
переслідування  і викриття осіб, які вчинили злочин, здій-
снювана  приватними  особами,  які  добровільно  прийняли 
на себе права та обов’язки обвинувачів,  і внаслідок цього 
володіють  процесуальною  самостійністю,  що  використо-
вують зазначені права на засадах диспозитивності і несуть 
встановлену  для  обвинувача  відповідальність.  Тут  варто 
погодитися,  що  значення  неофіційного  звинувачення  має 
філософсько-психологічний,  політологічний  та  правовий 
аспекти. У філософсько-психологічному плані неофіційне 
звинувачення виступає, як засіб реалізації потреб індивіда 
у  справедливості  і  відплаті  за  скоєне.  У  політологічному 
сенсі  право  приватних  осіб  на  здійснення  кримінального 
переслідування  розглядається,  як  демократичний  елемент 
у здійсненні судової влади. Правове значення неофіційно-
го звинувачення має дві сторони: воно виступає і як засіб 
захисту порушених  злочином прав  і  законних  інтересів,  і 
як спосіб контролю і корекції діяльності органів держави у 
галузі переслідування злочинів.

Критика інституту приватного кримінального позову в 
основному ґрунтується на тезі про об’єктивні закономір-
ності розвитку та укріплення державної влади, покладен-
ня на державу функції забезпечення публічних інтересів. 
При цьому кримінальний позов представляється, як старо-
давній правовий інструмент, який із удосконаленням спо-
собів розкриття злочинів показав свою недієвість.

Так,  зазначається,  що  обвинувачення  все  більш  від-
окремлювалося від позову у міру розвитку і зміни харак-
теру кримінального переслідування. Поступово, коли дер-
жавна влада набуває все більш централізований характер, 
а  кримінальний  процес  стає  розшуковим,  кримінальне 
переслідування переходить до держави (від потерпілого). 
Держава зосереджує у своїх руках дану діяльність, однак 
при цьому приймає на себе відповідальність по захисту не 
лише державних, а й громадських і приватних інтересів, 
що  полягають  у  тому, щоб  особи,  які  вчинили  злочини, 
були покарані [12, с. 90]. При цьому функція кримінально-
го переслідування переходить у розряд невід’ємних атри-
бутів державної влади [13, с. 13].

Разом  із  тим  описані  вище  властивості  сучасної  ко-
рупційної  злочинності  показують,  що  держава,  моно-
полізувавши  кримінальне  переслідування,  не  виконує 
невід’ємне від цього  завдання –  захист публічних  інтер-
есів від корупційних злочинів шляхом гарантування при-
тягнення до кримінальної відповідальності корупціонерів. 
У цьому яскраво проявляється «фактор політичної  волі» 
та інші перешкоди у протидії корупції, які будуть описані 
в окремій роботі. Більш того, у кінцевому рахунку виявля-
ється, що корупціонери знаходяться під захистом держав-
ної влади, яка їм і належить.

Таким чином,  у  контексті, що обговорюється,  коруп-
ційні злочини вирізняються своєю особливістю, яка поля-
гає у тому, що монополізувавши можливості їх криміналь-
ного переслідування, держава не спроможна забезпечити 
його ефективність щодо корупційної злочинності, оскіль-
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ки саме особи, яким і належить така влада, поглинені ко-
рупційними мережами і часто є також корумпованими.

Викладене  показує  на  необхідність  перегляду  зазна-
ченої  монополії  держави  у  сфері  кримінально-правової 
протидії корупції і конструювання таких правових інстру-
ментів, які були б ефективними у межах інституту кримі-
нального позову.

У  контексті  дискусії  щодо  доцільності  та  соціальної 
обумовленості інституту неофіційного звинувачення звер-
тає на себе увагу та обставина, що саме у сфері протидії 
корупційним злочинам в Україні існує високий запит сус-
пільства щодо необхідності контролю і корекції правоохо-
ронної та судової діяльності, відчувається значна потреба 
суспільства у відновленні справедливості, порушеної по-
ширенням корупційної  злочинності у державі,  а  також у 
відплаті за спричинені корупціонерами руйнівні наслідки. 
Зазначене підтверджується тим, що у тому числі з огляду 
на необхідність  вирішення наведених проблем в Україні 
відбувалися  масові  заходи  протесту  у  вигляді  Помаран-
чевої революції  (2004 рік)  і у вигляді Революції гідності 
(листопад 2013 року − лютий 2014 року).

З огляду на наведене, в Україні сформувалася необхід-
ність упровадження інституту неофіційного звинувачення 
щодо корупційних злочинів.

Механізм,  який  по  своїй  суті  відповідав  окреслено-
му  вище  неофіційному  звинуваченню,  уже  пропонував-
ся в Україні у законопроекті № 4607 від 31.03.2014 року 
«Про  внесення  змін  до  чинного  законодавства  України 
щодо  прав  громадян  у  боротьбі  з  корупцією  та  зловжи-
ванням владою» [18] (далі також – законопроект № 4607), 
був послідовно та аргументовано розкритикований проф.  
М.І.  Хавронюком  [20]  та  отримав  негативний  висновок 
Головного науково-експертного управління [3]. На думку 
О.Ю. Бусол  [2,  с.  107]  загальний підхід  розробників на-
веденого  законопроекту  полягає  у  внесенні  мінімальних 
текстуальних змін, необхідних для впровадження в укра-
їнське  право  цілком нового  інституту  приватного  кримі-
нального переслідування.

Так, інститут приватного кримінального переслідуван-
ня за законопроектом № 4607 повинен був мати такі осно-
вні характеристики:

1.  Приватне  кримінальне  переслідування  пропонува-
лося починати з моменту подання до суду обвинувальної 
заяви,  виключаючи  тим  самим  проведення  досудового 
розслідування у його межах.

2. Приватне кримінальне переслідування пропонувало-
ся провадити щодо окремих корупційних злочинів, перелік 
яких мав надаватися у ст. 41-3 КПК України і включав лише 
злочини, передбачені статями 364, 365, 365-2, 366, 368 та 
370 КК України. Визначення у такому вигляді кола коруп-
ційних злочинів, вчинення яких може стати підставою для 
звернення до суду з кримінальним позовом, по-перше, не 
враховує, що існують і інші не менш небезпечні та розпо-
всюджені  корупційні  злочини, наприклад,  –  службове  ви-
крадення (ч. 2 ст. 191 КК України), а по-друге, зводиться до 
тих  злочинів,  доказування ознак  складів  яких  є  складним 
навіть для  спеціально уповноважених на  те правоохорон-
них  органів,  а  для  приватного  обвинувача  буде фактично 
неможливим.  Із  урахуванням  таких  зауважень  незрозумі-
лим є те, чому такі корупційні злочини, як незаконне зба-
гачення та декларування недостовірної інформації, не уві-
йшли до наведеного вище переліку, адже ознаки їх складів 
є  найпростішими  у  доказувані  зі  сторони  обвинувачення, 
а  норма  про  незаконне  збагачення  передбачає  обов’язок 
надання  доказів  зі  сторони  захисту  службової  особи,  що 
значним  чином  спрощує  застосування  інструментів  при-
ватного  кримінального  переслідування  при  збереженні 
можливості чиновника у разі його доброчесності простим 
способом захиститися від такого обвинувачення.

3. Пропонувалося, що обвинувачем у приватному кри-
мінальному  переслідуванні  могла  бути  будь-яка  фізична 

або  юридична  особа,  яка  наділялася  правом  звертатися 
до  суду  з  кримінальним  позовом  щодо  наведених  вище 
злочинів  і  підтримувати  обвинувачення  у  суді,  а  також 
обов’язком доказування обставин, які підлягають доказу-
ванню у кримінальному провадженні, у тому числі правом 
самостійно залучати експертів на договірних умовах для 
проведення експертизи, у тому числі обов’язкової.

4.  Приватному  обвинувачеві  пропонувалося  надати 
право  під  час  судового  провадження  звертатися  із  кло-
потаннями  про  відсторонення  від  посади  та  про  арешт 
майна  службових  осіб,  у  зв’язку  із  діяльністю  яких  був 
пред’явлений кримінальний позов, а також про проведен-
ня обшуку.

5. Пропонувалося визнавати допустимими докази, одер-
жані  у  результаті  незаконного  використання  спеціальних 
технічних  засобів  негласного  отримання  інформації,  що 
є  злочином відповідно до ст. 359 КК України. При цьому 
особи,  які  таким  чином  використали  спеціальні  технічні 
засоби, не підлягали кримінальній відповідальності  за  ст. 
359  КК  України,  якщо  отримана  інформація  могла  бути 
використана у кримінальному провадженні, як доказ обви-
нувачення чи захисту щодо корупційного злочину, та була 
добровільно передана правоохоронним органам або суду у 
порядку приватного кримінального переслідування до по-
відомлення такій особі про підозру у вчиненні злочину.

Зазначений законопроект за сім спроб (двічі 09.04.2014 р.,  
а  також  17.04.2014  р.,  24.04.2014  р,  13.05.2014  р., 
20.05.2014 р.  та 17.06.2014 р.) народні депутати так  і не 
змогли включити у порядок денний.

У  подальшому  відхилений  Верховною  Радою  Укра-
їни  законопроект № 4 607 був 02.12.2014 року у  такому 
ж  вигляді  повторно  внесений  до  законотворчого  органу 
України, але у подальшому його суттєво доопрацювали і 
23.03.2015 року разом із поданням були внесені на розгляд 
зміни  у  законопроект,  пояснювальна  записка  та  порів-
няльна  таблиця  до  нього. Доопрацьований  законопроект  
№  1  165  за  сім  спроб  голосування  (чотири  спроби 
21.04.2015 року та три спроби 22.04.2015 року) був взятий 
за основу та за дев’ять спроб голосування 22.05.2015 року 
був прийнятий у другому читанні та у цілому.

Головні відмінності законопроекту № 1 165 (у редак-
ції, яка 22.05.2015 року прийнята як Закон України [16]) 
від законопроекту № 4 607 полягали ось у чому:

1. Пропонувалося, щоб громадський обвинувач, яким 
знову ж таки могла бути фізична або юридична особа, яка 
безпосередньо є потерпілою від кримінального правопо-
рушення,  або  якій  стало  відомо  про  вчинення  стосовно 
інших осіб визначеного КПК України кримінального пра-
вопорушення (фактично – будь-яка особа), подавав заяву 
або повідомлення про проведення  кримінального прова-
дження у формі громадського обвинувачення не безпосе-
редньо до суду, як за законопроектом № 4 607, а слідчому 
або прокурору. При цьому передбачалися обмеження,  за 
якими громадським обвинувачем не могла б бути особа, 
яка за своєю посадою зобов’язана виявляти і розслідувати 
кримінальні  та  інші  правопорушення,  вести  боротьбу  зі 
злочинністю або яка має судимість, цивільна дієздатність 
якої обмежена, або яка визнана у встановленому порядку 
недієздатною. У такій ситуації включалося досудове роз-
слідування,  швидкість  та  зміст  якого  контролювалися  б 
слідчим та прокурором. Очевидно, що за таких умов з тих 
же  причин, що  і  за  нинішнього  стану  антикорупційного 
законодавства,  неможливо  ефективно  обвинувачувати  у 
корупційному злочині службову особу, яка займає високу 
посаду  і  відноситься до команди осіб,  які у  відповідний 
час є політичною владою.

2. Законопроект № 1 165 не тільки зберіг описані вище 
недоліки законопроекту № 4 607, пов’язані із визначенням 
кола злочинів, які могли бути підставами для криміналь-
ного провадження у формі громадського обвинувачення, а 
й поглибив їх, оскільки ще більше обмежив такі підстави, 
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запропонувавши  обмежитися  у  таких  випадках  лише  ст. 
368 КК України та ст. 370 КК України. Перший із названих 
складів  злочинів  є  найбільш  складним  для  доказування 
серед корупційних злочинів, а другий − взагалі не відно-
ситься до категорії корупційних згідно із приміткою до ст. 
45 КК України. У цьому контексті знову привертають ува-
гу норми про незаконне збагачення та про декларування 
недостовірної  інформації  як  такі, що  передбачають  най-
більш прості для доказування склади злочинів.

3. Громадський обвинувач, на відміну від приватного 
обвинувача,  за  законопроектом  №  4  607  міг  лише  кло-
потати не безпосередньо до суду, а лише спочатку перед 
слідчим  чи  прокурором  про  те,  щоб  останні  вносили 
клопотання  вже  до  суду  про  застосування  заходів  забез-
печення  кримінального  провадження.  Таке  положення 
значно знижувало кримінально-процесуальні можливості 
громадського обвинувача у порівнянні із приватним обви-
нувачем,  а отже,  і  ефективність  та оперативність  самого 
інституту  кримінального  провадження  у  формі  громад-
ського обвинувачення, що ставило у залежність від фак-
тора «політичної волі» не тільки питання притягнення ко-
рупціонера до кримінальної відповідальності, як це було 
показано  вище,  а  й  застосування  заходів  забезпечення 
кримінального провадження.

4. Пропонувалося викласти ст. 359 КК України у новій 
редакції, що призвело б до декриміналізації незаконного 
придбання та збуту спеціальних технічних засобів неглас-
ного отримання інформації. При цьому злочином за наве-
деною  статей мало  б  визнаватися  лише  незаконне  вико-
ристання таких технічних засобів. Прямої вказівки щодо 
звільнення від кримінальної відповідальності громадсько-
го обвинувача за використання зазначених технічних засо-
бів не містилося. Саме ж таке використання у системному 
тлумаченні  із пропонованою ч. 5 ст. 87 КПК України,  за 
якою докази, зібрані зазначеним суб’єктом за допомогою 
наведених технічних засобів, могли бути недопустимими 
тільки  у  разі  встановлення  факту  їх  підробки  або  реда-
гування, не повинно було б визнаватися незаконним,  і  у 
зв’язку з цим не утворювало складу злочину, передбаче-
ного  ст.  359 КК України. Хоча  у  доопрацьованому  зако-
нопроекті № 1 165 станом на 23.03.2015 року [17] ст. 359 
КК України взагалі пропонувалося виключити. Проте най-
головнішим обмеженням прав громадського обвинувача у 
порівнянні  з  приватним  обвинувачем  за  законопроектом 
№ 4 607 було те, що його статус і пов’язані із цим права 
виникали лише після подання слідчому, прокурору заяви, 
повідомлення  про  вчинення  відповідного  кримінального 
правопорушення чи заяви про проведення кримінального 
провадження у формі  громадського обвинувачення  (про-
понована  редакція  ч.  1,  2  ст.  59-1 КПК України).  Таким 
чином, лише після подання слідчому чи прокурору таких 
заяв  громадський  обвинувач  набував  права  збирати  та 
надавати докази, у тому числі із застосуванням спеціаль-
них технічних засобів негласного отримання  інформації. 
Очевидно,  що  за  таких  умов  значно  знижувалась  ефек-
тивність  та  оперативність  всього  інституту  криміналь-
ного  провадження  у  формі  громадського  обвинувачення 
через усунення фактора раптовості та несподіваності для 
корупціонера фіксації технічними засобами його злочин-
ної  діяльності.  Після  набуття  подання  відповідних  заяв 
до слідчого чи прокурора  і набуття права збирати таким 
чином докази громадський обвинувач може зіткнутися із 
ситуацією, у якій чиновник, якого він підозрював у коруп-
ційних  діяннях,  раптово  стане  діяти  виключно  у  рамках 
закону, що може обумовлюватися його попередженням із 
боку правоохоронних органів про те, що відносно нього 
ініційоване приватне кримінальне провадження.

Таким  чином,  інститут  кримінального  провадження 
у  формі  громадського  обвинувачення  передбачав  значно 
нижчу  активність  структур  громадянського  суспільства  у 
протидії  корупції,  ніж  це  пропонувалося  законопроектом 

№ 4 607. Низька ефективність та оперативність зазначеного 
інституту були пов’язані із тим, що громадські обвинувачі 
реалізовували всі свої  ініціативи (клопотання про притяг-
нення  службової  особи  до  кримінальної  відповідальності 
та  про  застосування  заходів  забезпечення  кримінального 
провадження)  не  безпосередньо  через  суд,  а  через  та  за 
участі  слідчого чи прокурора. Крім  того,  значно було об-
межено коло підстав кримінальної відповідальності (лише 
ті, що передбачені ст. ст. 368 та 370 КК України), які могли 
бути основою громадського обвинувачення, а також надано 
право збирати докази громадським обвинувачам лише піс-
ля звернення  із відповідними заявами до правоохоронних 
органів, що усувало фактор несподіванки.

У  зв’язку  із  наведеним,  інститут  кримінального  про-
вадження  у  формі  громадського  обвинувачення  суттєво 
залежав від «фактора політичної волі» та не міг значним 
чином  вплинути  на  рівень  корумпованості  Української 
держави.

Разом із тим Президент України застосував право вето 
та повернув на повторний розгляд прийнятий Верховною 
Радою України 22 травня 2015 року Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення  ролі  громадянського  суспільства  в  боротьбі  з 
корупційними злочинами». При цьому Президент України 
дійшов висновку, що положення цього Закону спричиня-
ють ризики порушень прав  і  свобод людини, не відпові-
дають Конституції України, базовим законодавчим актам, 
міжнародним зобов’язанням України у сфері боротьби із 
корупцією, інтересам забезпечення національної безпеки, 
у  зв’язку  з чим  запропонував його відхилити. Натомість 
глава  держави  вважає  за  необхідне  зосередити  зусилля 
державних органів та інститутів громадянського суспіль-
ства на забезпеченні ефективної та дієвої реалізації існую-
чих законодавчих норм щодо протидії і боротьби з коруп-
цією та участі громадськості у цьому процесі [19].

Не вдаючись до опису значної кількості недоліків про-
цесуального  характеру  пропонованого  законопроектом 
№ 4 607  інституту приватного кримінального пересліду-
вання та пропонованого законопроекту № 1 165 інституту 
кримінального провадження у формі громадського обви-
нувачення, на які звертали увагу Головне науково-експерт-
не управління [3] та Головне юридичне управління [8],  і 
які, як видається, можна було б усунути шляхом доопра-
цювання проекту, слід окреслити їх основні сутнісні про-
блеми, які не були пов’язані із зробленим вище висновком 
про  низьку  ефективність  та  неоперативність  другого  ін-
ституту. Тут звертає на себе увагу та обставина, що хоча 
наведені законопроекти значно відрізнялися один від од-
ного текстуально, але характеризувалися одними і тими ж 
принциповими недоліками, які, зокрема, і лягли в основу 
пропозицій Президента України відхилити прийнятий на 
основі законопроекту № 1 165 Закон.

Так,  варто  погодитися  з  проф. М.І.  Хавронюком, що 
надання невизначеному колу суб’єктів (громадянам, а тим 
більше – юридичним особам) права фактично проводити 
оперативно-розшукову  діяльність  (таємно  слідкувати  за 
іншими людьми, підключатися до їхніх телефонів, запису-
вати їхні розмови, зустрічі тощо, знімати їхнє листування, 
контролювати їхнє життя у соціальних мережах і т. ін.) – 
це означає заохочувати правове свавілля і підривати осно-
ви  державності.  Невдовзі  після  прийняття  закону,  який 
це дозволить, з’являться фірми на кшталт колекторських, 
які професійно займуться, у тому числі в інтересах полі-
тичних опонентів та економічних конкурентів, збиранням 
інформації  про  державних  службовців,  посадових  осіб 
місцевого самоврядування, нотаріусів, аудиторів та інших 
відповідних суб’єктів, з метою звільнити «цікаві» посади 
для інших людей. Почнеться війна з корупцією, перемож-
ців в якій не буде [20].

На таку ж проблему звернув увагу і Президент України 
[19], висновок якого був підтриманий Головним науково-
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експертним управлінням [4]. Так, було зазначено, що пра-
ва, які надаються Законом громадському обвинувачу, спри-
чиняють ризики порушень Конституції і законів України, 
погіршення ситуації із дотриманням прав і свобод людини 
в державі,  створюють загрози національній безпеці, чим 
нівелюється потенційний позитивний ефект від прийняття 
Закону. Зокрема, громадський обвинувач наділяється ши-
рокими повноваженнями щодо  збирання  доказів,  у  тому 
числі за допомогою використання будь-яких технічних за-
собів, що суперечить низці конституційних гарантій прав 
і свобод людини. Також необхідно враховувати, що надан-
ня приватним особам права використовувати технічні за-
соби  несе  суттєві  загрози  національній  безпеці України. 
Зокрема, це сприятиме більш вільному використанню від-
повідних технічних засобів іноземними розвідками та до-
зволить  їм  використовувати  їх  під  прикриттям  збирання 
інформації для громадського обвинувачення.

У  цьому  аспекті  знову  виявляються  переваги  норми 
про незаконне збагачення у моделі ст. 20 Конвенції ООН 
проти корупції та норми про декларування недостовірної 
інформації, оскільки вони у багатьох випадках не перед-
бачають для встановлення ознак складу злочину необхід-
ність використовувати спеціальні технічні засоби неглас-
ного отримання інформації. У зв’язку із цим акцентована 
проблема усувається, що дозволить реалізувати  інститут 
приватного  кримінального  переслідування  корупційних 
злочинів без передання небезпечних  інструментів у при-
ватні  руки,  що  пов’язане  із  суттєвим  втручанням  у  пе-
редбачене  ст.  32  Конституції  України  право  людини  на 
не допущення збирання, зберігання, використання та по-
ширення конфіденційної інформації про неї. Крім того, за 
таких умов відпаде необхідність у механізмі контролю за 
такою діяльністю приватних осіб щодо дотримання закон-
ності та не буде створюватися підґрунтя для зловживань 
правом, що може унеможливити гарантування державою 
прав та свобод людини, передбачених Конституцією Укра-
їни. У тому числі у зв’язку із такими ризиками висловлю-
вав занепокоєння Президент України.

Крім того, пропонований законопроектом № 4 607  ін-
ститут  приватного  кримінального  переслідування містить 
небезпеку застосування його ресурсів для убезпечення ко-
рупціонерів від такого переслідування шляхом ініціювання 
звернення до суду із явно необґрунтованими кримінальни-
ми позовами з метою заблокувати через принцип non bis in 
idem  можливу  кримінальну  відповідальність  у  результаті 
пред’явлення  вже  обґрунтованого  кримінального  позову 
щодо  визначеного  діяння.  Так,  проф.  М.І.  Хавронюк  за-
значає, що у разі відмови у відкритті кримінального про-
вадження (у т. ч. через те, що приватний обвинувач не зміг 
зібрати і подати суду достатні докази) повторне відкриття 
кримінального провадження за одним і тим же фактом ви-
ключається  (навіть  якщо  у  офіційної  сторони  обвинува-
чення були наявні  всі необхідні докази) у  силу принципу 
non bis in idem, закріпленому й у ст. 19 КПК України, і – у 
більш широкому розумінні – у ст. 61 Конституції України 
та міжнародних актах [20]. По суті таке ж зауваження ви-
словив і Президент України [19], який відмітив, що надання 
громадянам повноважень щодо підтримання обвинувачен-
ня  у  суді  (з  огляду  на  відсутність юридичної  підготовки, 
практичних  навичок,  наявність  яких  не  вимагатиметься) 
здебільшого  призводитиме  до  низької  якості  здійснення 
кримінального переслідування та відсутності належної до-
казової бази у таких кримінальних провадженнях і, як на-
слідок,  –  винесення  виправдувальних  вироків щодо  осіб, 
які насправді винні у вчиненні відповідних кримінальних 
правопорушень.  Винесення  такого  вироку  (враховуючи, 
що особа не може двічі притягатися до відповідальності за 
одне й те саме діяння) виключатиме можливість здійснен-
ня кримінального провадження по відповідних злочинах у 
загальному порядку, що навряд чи буде позитивним здобут-
ком в аспекті боротьби з корупцією.

Враховуючи  описані  вище  ризики  зловживання  пра-
вом  звернення до  суду  із  кримінальним позовам, ще раз 
виявляється перевага використання вже норми про неза-
конне збагачення у якості підстави здійснення приватного 
кримінального переслідування. Це пов’язується з тим, що 
використати наведену норму для звернення із необґрунто-
ваним кримінальним позовом набагато складніше, оскіль-
ки спектр ознак складу злочину, які необхідно обґрунту-
вати, є невеликим (фактично їх дві – фактична величина 
майнових активів і її невідповідність задекларованим до-
ходам),  їх  доведення  не  потребує  використання  склад-
них інструментів доказування. Крім того, для уникнення 
кримінальної  відповідальності  за  незаконне  збагачення 
службова  особа  із  урахуванням  приписів  норми  про  не-
законне збагачення має із свого боку обґрунтувати закон-
ність джерела походження майнових  активів, щодо  яких 
поданий такий позов, що ускладнює описане зловживання 
правом. Якщо ж законодавчо передбачити право прокура-
тури  приєднуватися  до  такого  кримінального  позову  чи 
можливість проведення досудового розслідування правоо-
хоронними органами щодо факту незаконного збагачення 
навіть у разі відмови у задоволенні кримінального позову, 
то описаний вище ризик  зловживання правом  звернення 
до суду із кримінальним позовам буде ще менший. Щодо 
останнього випадку, то принцип non bis in idem порушу-
ватися не буде, оскільки необхідно у разі явної необґрун-
тованості кримінального позову передбачити можливість 
постановлення не виправдовувального вироку, а рішення 
про відмову у задоволенні позову, що унеможливлювало б 
наступне приватне кримінальне обвинувачення цієї служ-
бової особи по такій же підставі, проте надавало б мож-
ливість  правоохоронним  органам  у  загальному  порядку 
здійснити  кримінальне переслідування  службовця  у  разі 
достатніх на це підстав.

Таким  чином,  основні  проблеми,  які  були  притаманні 
інституту  приватного  кримінального  переслідування,  що 
пропонувався законопроектом № 4 607, та інституту кримі-
нального провадження у формі громадського обвинувачен-
ня, який пропонувався законопроектом № 1 165, можна усу-
нути, обмеживши підстави подання кримінального позову 
не  всіма  статтями про  корупційні  злочини,  які  закріплені 
у КК України, а лише статтями про незаконне збагачення 
(ст. 368-2 КК України) та про декларування недостовірної 
інформації  (ст.  366-1  КК  України),  оскільки  у  цьому  ви-
падку відпаде необхідність надавати цивільним суб’єктам 
право збирати докази із застосуванням заходів, які на сьо-
годні  уповноважені  вчинювати  виключно  правоохоронні 
органи. При забезпеченні відкритості інформації про май-
нові  активи суб’єктів  злочину  (незаконного  збагачення та 
декларування недостовірної інформації) [зокрема відкриття 
відомостей про визначення кінцевого бенефіціарного влас-
ника  (контролера)  юридичної  особи,  інформації  Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного 
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на ви-
конання  функцій  держави  або  місцевого  самоврядування 
тощо  (при  цьому  процес  у  розширенні  транспарентності 
суб’єктів  владних  повноважень  має  тенденції  до  погли-
блення)] з’явилася можливість (часто без застосування спе-
ціальних повноважень) обґрунтовувати, що офіційні дохо-
ди чиновника не відповідають його майновим статкам, що 
буде зобов’язувати останнього у суді доводити законність 
джерела набуття відповідного майна, або ж встановити, що 
суб’єкт владних повноважень подав завідомо недостовірні 
відомості у декларації чи взагалі її не подав.

У разі ж, якщо чиновник, наприклад, не зможе обґрун-
тувати свою доброчесність у описаній ситуації, необхідно 
встановити, що суд виносить обвинувальний вирок, яким 
застосовує санкцію ст. 368-2 КК України. При цьому пред-
метом  кримінального  позову  слід  визнавати  не  вимогу 
про покарання підсудного конкретним видом покарання із 
вказівкою його розміру,  як це констатується у літературі 
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[12, с. 90], а вимогу визнати конкретного суб’єкта винним 
у  вчиненні  злочину,  наприклад,  незаконного  збагачення, 
передбаченого відповідною статтею КК України. Неспри-
ятливі наслідки, які повинні застосовуватися до особи, яка 
у такому порядку буде визнана винною у вчиненні коруп-
ційного злочину, не можуть входити до предмета позову, і 
повинні обиратися виключно на підставі норм КК Украї-
ни,  які  регламентують правила призначення покарання  і 
застосування, пов’язаних із цим інститутів.

При цьому важливим аспектом приватного криміналь-
ного переслідування є те, що будь-яка особа (громадський 
чи приватний обвинувач) повинна звертатися безпосеред-
ньо до суду із відповідним кримінальним позовом (назва 
документа  не  має  принципового  значення)  до  публічної 
службової особи, яка на його думку, допустила незаконне 
збагачення чи декларування недостовірної інформації.

Якщо ж заява про вчинення злочину буде обов’язково 
подаватися  до  слідчого  чи  прокурора,  то  втрачатимуть-
ся  темпи  у  приватному  кримінальному  переслідуванні, 
воно  буде  пов’язуватися  із  включенням  «фактора  полі-
тичної волі», що для цілей ефективного та об’єктивного 
застосування Кримінального закону буде тільки шкодити. 
Більш того, проведення досудового розслідування у меж-
ах інституту приватного кримінального обвинувачення за 
ознаками незаконного збагачення є недоцільним, оскільки 
склад цього  злочину передбачає перерозподіл  тягаря до-
казування таким чином, що і приватний обвинувач у вели-
кій кількості випадків буде у змозі обґрунтувати ті ознаки 
незаконного  збагачення,  які  від  сторони  обвинувачення 
вимагає  це  робити КК України. Участь  у  таких  справах 
спеціально  уповноважених  правоохоронних  органів  час-
то  не  зможе  підсилити  позицію  сторони  обвинувачення 
щодо конкретного майнового активу службової особи. Те 
ж  саме  стосується  і  кримінальних  проваджень щодо  де-
кларування недостовірної інформації.

Проте доцільним також є передбачення у КПК України 
права прокуратури вступати у такі справи на стороні обви-
нувачення у разі, коли прокурор підтримує пред’явлений 

кримінальний позов чи вважає його  таким, що потребує 
додаткового обґрунтування.

Така модель включення норм про незаконне збагачен-
ня і про декларування недостовірної інформації активізує 
антикорупційний потенціал структур громадянського сус-
пільства,  узгоджується  із  встановленим положенням про 
неспроможність протидії корупції влади ресурсами самої 
влади та не пов’язана  із наділенням приватних суб’єктів 
повноваженнями,  які  можуть  спричинити  шкоду  націо-
нальній безпеці України чи охоронюваним правам і закон-
ним інтересам окремих осіб.

Разом  із  тим реалізація  зазначеної моделі передбачає 
застосування  знань  науки  кримінального-процесуально 
права з тим, щоб створити процесуальний механізм такого 
рішення. Між тим, у науці кримінального права обґрунто-
ваним є положення про те, що принцип диспозитивності 
має змішану матеріально-процесуальну природу, а відтак 
є міжгалузевим принципом у сфері кримінальної юстиції, 
при цьому матеріально-правова диспозитивність має бути 
первинною  щодо  кримінально-процесуальної  диспози-
тивності. З урахуванням цього слід погодитися, що право 
на  приватне  кримінальне  переслідування  є  диспозитив-
ним правом потерпілого, і має бути з певними особливос-
тями інкорпорованим у текст КК України [15, с. 5, 6−7].

Висновки. У зв’язку з цим, з точки зору норм матері-
ального права, при реалізації запропонованої моделі при-
ватного  кримінального  переслідування  у  разі  наявності 
ознак  незаконного  збагачення  чи  декларування  недосто-
вірної  інформації  слід  обґрунтувати  соціальну  обумов-
леність  наділення  будь-яких  осіб  правом  реалізовувати 
кримінальне  переслідування  у  приватному  порядку,  що 
було зроблено вище, та передбачити його безпосередньо 
у ст. ст. 368-2 та 366-1 КК України. Крім того, слід вивчи-
ти можливість обмеження дії принципу презумпції неви-
нуватості у ситуаціях застосування норми про незаконне 
збагачення,  а  також  заблокувати  можливі  зловживання 
принципом non bis in idem з боку чиновників, як це запро-
поновано вище.
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У статті викладено результати вербального рівня системного аналізу запобігання злочинності та віктимізації в Україні. Обґрунтовано 
генетичний та прогностичний аспекти досліджуваної системи, розкрито історію цього явища в українському суспільстві. Вказано прогноз 
щодо його розвитку. Наведено висновки та перспективи подальшого системного аналізу запобігання злочинності.

Ключові слова: запобігання злочинності, системний метод, системний аналіз, генетичний аспект, прогностичний аспект. 

В статье изложены результаты вербального уровня системного анализа предупреждения преступности в Украине. Обоснованы ге-
нетический и прогностический аспекты исследуемой системы. Раскрыта история этого явления в украинском обществе. Указан прогноз 
его развития. Изложены выводы и перспективы дальнейших этапов системного анализа в этом направлении.

Ключевые слова: системный метод, системный анализ, предупреждение преступности, генетический аспект, прогностический аспект.

In the article the results of analysis of the systems of prevention of crime and victimization in Ukraine at verbal level are expounded. The 
genetic and prognostic aspects of the probed system are grounded. History of this phenomenon opens up in Ukrainian society. The prognosis of 
his development is indicated. Conclusions and prospects of further analysis of the systems of his development are expounded.

Key words: system method, analysis of the systems, prevention of crime, genetic aspect, prognostic aspect.

Актуальність теми. Складна криміногенна ситуація, 
що склалася в Україні в останні роки, вимагає докорінного 
реформування вітчизняної правоохоронної системи. І во-
чевидь  її підґрунтям мають стати новітні кримінологічні 
напрацювання. 

У цьому контексті, з повагою ставлячись до напрацю-
вань  українських  кримінологів  фундаментального  рівня  
[3; 6; 7; 11; 12; 16; 26; 28], вважаємо за необхідне зверну-
ти увагу на перспективність  системного підходу у кримі-
нологічних дослідженнях. І погоджуємося з позицією В.І. 
Шакуна, відповідно до якої подальший розвиток криміно-
логічної науки в Україні має спиратися на системні підхо-
ди (зокрема сінергетику), а в теоретичних напрацюваннях 
мають  враховуватися  загальні  принципи,  які  керують  по-
ведінкою систем. У межах цієї парадигми за умови втілен-
ня нових методів дослідження й відповідного понятійного 
апарату  можна  розраховувати  на  появу  нових  теорій,  що 
раціоналізують заходи запобігання злочинності [28, с. 141]. 

Підставою  для  такого  оптимізму  для  нас  є  великий 
обсяг  напрацювань  науковців,  що  відбулися  на  засадах 
системного підходу у різні часи та у різних галузях науки  
[1; 2; 9; 14; 22].

Маємо сказати, що практика  застосування  системного 
підходу в кримінології вже мала місце. І здебільшого вона 
була  присвячена  проблемам  злочинності.  Так,  Н.Ф.  Куз-
нєцова  ґрунтовно  розглянула  взаємодію  криміногенної  та 
антикриміногенної  систем  як  елементів  більш  загальної 
системи суспільства [13, c. 32]. Доволі змістовно обґрунто-
вувала системний характер злочинності інший російський 
кримінолог А.І. Долгова [4, c. 52]. На засадах системотехні-
ки Д.О. Лі проаналізував соціум злочинців і встановив його 
структурні  закономірності  [15,  c.  51–53].  В.М.  Дрьомін, 
використовуючи  теорію  інституціональної  кримінології, 
наочно показав сутність злочинності в Україні як частини 
загальної системи суспільних відносин [6, c. 123].

При тому напрацювань, де на засадах системного ме-
тоду  розглядалося  б  запобігання  злочинності,  у  вітчиз-
няній  кримінології  відносно  небагато.  З  цього  приводу 
маємо виділити передусім дисертаційну роботу О.Є. Ма-
нохи «Системний аналіз в кримінології» [18]. В ній автор 
виклав результати свого системно-кримінологічного ана-
лізу  кількісно-якісних  показників  злочинності  в  Україні 
за період 1972–1995 рр., продемонстрував системність  її 
зв’язків із практикою запобігання злочинів.
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На  засадах  системного  підходу  розкрила  практику 
кримінальних покарань в Україні О.Г. Фролова [27, c. 76]. 
Авторка вказала, що ефективність  їх окремих видів не є 
однаковою  і  системно  залежить  від  багатьох  соціальних 
факторів. 

Теоретичний, методичний та практичний аспекти вико-
ристання  системного методу у  вивченні  злочинності  та  її 
запобігання раніше було викладено в наших роботах [21].

За системним методом новий рівень розуміння співвід-
ношення  віктимності  до  злочинності  та  запобігання цих 
явищ запропонував В.О. Туляков. На його думку, власти-
вість їх взаємовизначення і взаємопереходу розкривається 
описаними в теорії синергетики закономірностями само-
організації системи суспільного організму [26, с. 256]. 

В цілому ж системного аналізу взаємодії правоохорон-
ної сфери та процесів віктимізації до цього часу фактично 
не зроблено. Саме тому, здійснюючи роботу у цьому на-
прямку, ми вирішили викласти результати одного з етапів 
свого системного аналізу запобігання злочинності в Укра-
їні  –  генетичного  та прогностичного  аспектів цієї  діяль-
ності  і  окреслити  значення віктимності населення у цих 
процесах. 

Виклад основного матеріалу.  Для  вирішення  будь-
якої проблеми завжди доцільно розуміти, як виникла сис-
тема, як вона розвивалася, на якому етапі в ній з’явилася 
певна проблема. Відповіді на ці питання можна одержа-
ти,  якщо дослідити  систему від моменту виникнення до 
сучасного стану. Тому згідно усталеної теорії після підго-
товчих процедур формального характеру (визначення про-
блеми, контексту її розгляду, точки зору аналітика, цілей, 
кордонів, оточення досліджуваної системи) у системному 
аналізі викладається генетичний та прогностичний аспек-
ти існування явища [17, c. 25; 24, c. 47]. 

При генетичному дослідженні вивчається походження 
системи,  процеси  її формування  та  розвитку  до  початку 
системного аналізу. Генетичний опис включає всі стани та 
етапи її життєвого циклу; причини, що обумовили зміни 
в системі. Таким чином, встановлюють хто, як, коли і для 
чого створив дану систему, що було вихідним матеріалом 
для  її  створення,  як  вона  розвивалась.  Часто  цей  аналіз 
дозволяє зрозуміти, в чому причина проблем системи на 
даний час [24, c. 47–48].

Щодо походження української системи запобігання зло-
чинності. Ретроспективний аналіз історії показує, що сис-
тема правоохоронних органів України є правонаступницею 
правоохоронної системи СРСР з 1991 р. Нормативною ба-
зою її створення стали Декларація про державний сувере-
нітет України, закони та інші вітчизняні нормативні акти. 

Щодо розвитку системи запобігання злочинності. Змі-
нювалося суспільство, змінювалося законодавство, зміню-
валася і система запобігання злочинності. Є підстави ви-
ділити два аспекти цих змін: змістовний і організаційний. 

Змістовні  зміни  були  обумовлені  розвитком  суспіль-
них відносин, науково-технічним прогресом, отже,  і від-
повідними змінами законодавства.

Організаційні  зміни  проявлялися  у  трансформаціях 
структури правоохоронних відомств та їх взаємодії з гро-
мадянським суспільством.

Стан  вітчизняної  системи  запобігання  злочинності 
в  останні  роки  окреслила  Рада  національної  безпеки  та 
оборони України у відомому рішенні 2009 р. [23]. В доку-
менті було вказано, що злочинність в умовах поглиблення 
соціально-політичної  та  фінансово-економічної  кризи  в 
державі, стала серйозною загрозою національній безпеці 

України. Масштаби криміналізації та корумпованості вла-
ди  мають  тенденцію  до  невпинного  зростання,  сягаючи 
критичної  межі,  за  якою  настає  втрата  важелів  керуван-
ня державою з боку легітимної влади, розпад державних 
інститутів  та припинення демократичного  розвитку дер-
жави.  Вкрай  загрозливим  став  високий  рівень  насиль-
ницьких  та  корисливо-насильницьких  злочинів,  зокрема 
таких особливо небезпечних, як убивство на замовлення, 
викрадення  людей,  бандитизм,  розбій  та  грабіж. Проти-
правні  схеми пронизали сферу  господарської діяльності, 
правоохоронні органи та суди. Корупція охопила всі ланки 
органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання. Значно ускладнила криміногенну ситуацію проти-
правна  діяльність  численних  організованих  груп  та  зло-
чинних організацій з корупційними і транснаціональними 
зв’язками. Таким чином, фактично йшлося про кризу як 
етап  життєвого  циклу  вітчизняної  системи  запобігання 
злочинності.

Суттєво впливають на правоохоронну діяльність про-
цеси віктимізації населення. Масштаби цього впливу об-
ґрунтував В.О. Туляков. Його дослідження дають підстави 
стверджувати про взаємодію віктимності і злочинності як 
однорівневих явищ у механізмі функціонування соціуму. 
На думку науковця, ці два явища виступають своєрідними 
формами адаптації процесу девіантності до змін соціаль-
ної структури [26, с. 254].

Прогностичний опис (дослідження, аналіз) розкриває 
перспективи  майбутнього  розвитку  системи,  можливих 
станів її життєвого циклу. Він спрямований на розуміння 
перспективних  цілей,  до  яких  прагне  система.  З  ураху-
ванням такої роботи у подальшому аналізі окреслюється 
коло найбільш ефективних способів вирішення проблеми 
системи.

Маємо  виділити  декілька  найбільш  суттєвих  тенден-
цій щодо розвитку сучасної системи запобігання злочин-
ності в Україні.

1.  Система  запобігання  злочинності  в  Україні  не  за-
безпечує  належну  протидію  криміналу  та  віктимізації 
населення. Об’єктивним підтвердженням цього  є  обсяги 
латентної злочинності, які мінімум у п’ять разів переви-
щують кількість зареєстрованих злочинів.

2.  В  системі  запобігання  злочинності  поширюєть-
ся  злочинна діяльність правоохоронців, що  спотворює  її 
ідею та знижує ефективність.

3.  З’являються  нові  сфери  правоохоронної  діяльнос-
ті, обумовлені новими видами злочинності (кіберзлочин-
ність).

Висновки. Що  ж  до  перспектив  роботи  у  напрям-
ку  системного  аналізу  запобігання  злочинності,  то у по-
дальшому  має  бути  здійснено  збір  та  опрацювання  ін-
формації про систему: субстрактний аналіз, структурний 
аналіз (виявлення закономірностей координаційних та суб- 
координаційних зв’язків елементів системи), функціональ-
ний аналіз внутрішнього та зовнішнього функціонування 
(адаптивна та адаптуюча активність), інформаційний опис 
системи. На підставі  зібраного матеріалу необхідно буде 
побудувати модель системи та надати рекомендації щодо 
вирішення проблем, які в ній існують. 

У  подальшому  системному  аналізі  запобіжної  ді-
яльності  та  практичних  рекомендаціях  принциповим  є 
врахування  впливу на  злочинність процесів  віктимізації.  
У цьому сенсі слушною є пропозиція В.О. Тулякова пере-
орієнтувати правоохоронну політику на потенційного по-
терпілого та на його захист [26, с. 257]. 
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ТЕОРЕТиКО-ПРАВОВІ ЗАСАДи ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО СУЇЦиДУ:  
ІСТОРиЧНиЙ АНАЛІЗ ТА СУЧАСНиЙ СТАН

ThEOrETICAL ANd LEgAL BASES Of ThE rESEArCh Of PENITENTIAry SuICIdE:  
hISTOrICAL ANALySIS ANd PrESENTS

Остропільська А.А.,
аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

Національної академії внутрішніх справ

У статті розглянуто правову природу пенітенціарного суїциду на основі історико-правового аналізу уявлень про відповідну девіантну 
поведінку. Висвітлено сучасний стан наукової розробки даного поняття. 

Ключові слова: засуджений, девіантна поведінка засуджених, пенітенціарний суїцид.

В статье рассматривается правовая природа пенитенциарного суицида на основе историко-правового анализа представлений  
о соответствующем девиантном поведении. Освещено состояние научной разработки данного понятия. 

Ключевые слова: осужденный, девиантное поведение осужденных, пенитенциарный суицид.

The article deals with the legal nature of the penitentiary suicide based on historical and legal analysis of the relevant representations of 
deviant behavior. The article deals with the current situation of of scientific research of concept.

Key words: prisoner, deviant behavior of prisoners, penitentiary suicide.

Актуальність теми. Дослідження будь-якого соціаль-
ного явища неможливе без вивчення його в  історичному 
контексті. Саме застосування історичного методу науково-
го пізнання дає змогу дослідити виникнення, формування 
та розвиток процесів і подій у хронологічній послідовнос-
ті  з  метою  виявлення  внутрішніх  та  зовнішніх  зв’язків, 

закономірностей та суперечностей, дозволяє узагальнити 
історичний досвід та об’єктивно його оцінити. Водночас 
з  точки  зору  класичної філософії  будь-яке  явище  в  його 
сучасному вигляді може бути адекватно осмислене лише 
через  діалектику  його  розвитку:  процес  його  виникнен-
ня, етапи еволюції, чинники, що обумовлювали ті чи інші 
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його зміни, формування уявлень про нього. Тому важли-
вою передумовою вивчення правової природи пенітенці-
арного суїциду є дослідження  історичного розвитку уяв-
лень про суїцид як кримінологічне явище. 

Однією  із причин виокремлення пенітенціарного суї-
циду від  інших видів  суїциду  є  те, що рівень  суїцидів у 
виправних установах завжди вище, ніж у суспільстві в ці-
лому. Це пояснюється тим, що в установах, органах вико-
нання покарань  спостерігається підвищена концентрація 
осіб,  які мають  додаткові фактори  ризику  суїциду  (деві-
антна поведінка, психічні й соматичні захворювання, ал-
коголізм, наркоманія, факт примусової ізоляції). Так, якщо 
в період з 2008 по 2010 р. включно та й перед тим щорічно 
у  колоніях  реєструвалось  40–44  випадки  суїциду,  то  по-
чинаючи з 2013 р. цей показник в середньому зріс на 28%.

Поняття пенітенціарного суїциду у різні часи знаходило 
своє відображення у працях Ю.К. Александрова, Ю.М. Анто- 
няна,  В.В.  Білецького,  І.Г.  Богатирьова,  О.Г.  Єрмолаєвої, 
І.А. Матвєєвої, М.П. Мєлентьєва, В.М. Синьова, В.В. Су-
ліцького, Р.А. Шахманова  та  ін. Проте досі  досліджуване 
нами питання залишається актуальним та вимагає подаль-
шого вивчення та детального аналізу. 

Метою даної статті є вивчення історико-правового до-
свіду  дослідження  пенітенціарного  суїциду  як  специфіч-
ного кримінологічного феномену шляхом аналізу наукових 
праць та поглядів вчених як минулого, так і сьогодення, що 
в  подальшому  надасть  змогу  сучасним  науковцям  знайти 
ефективні шляхи запобігання вказаному явищу.

Виклад основного матеріалу.  Оперуючи  поняттями 
«самогубство» і «суїцид», насамперед необхідно зазначи-
ти, що вони є синонімічними і на сучасному етапі мають 
наступне значення: самогубство, що чинить людина у ста-
ні афекту, фрустрації, під впливом психічних аномалій це 
і є суїцид (від англ. suicide). 

У сучасній науковій кримінологічній літературі суїцид 
визначають, як навмисне насильницьке позбавлення себе 
життя, яке вчиняється за власною волею і не обумовлене 
непереборними зовнішніми факторами (наприклад, голо-
дом) або психічними розладами. Вбачається, таке визна-
чення носить суперечливий характер, оскільки не в повній 
мірі  відповідає  основам  кримінології  та  кримінального 
права, так як межа між самогубством і нещасним випад-
ком та вбивством досить часто є тонкою, а перераховані 
види позбавлення життя мають майже однакові ознаки і є 
видами насильницької смерті. Хоча суїцид на відміну від 
інших  видів  насильницької  смерті  не  визнається  проти-
правним діянням і, відповідно до чинного законодавства, 
не тягне за собою негативних кримінально-правових на-
слідків для особи, яка його вчиняє.

З  розвитком  наукової  думки  про  суїцид  як  криміно-
логічне явище виникла необхідність визначення поняття 
пенітенціарного  суїциду  як  самостійного  об’єкта  дослі-
дження. 

Помітним кроком у дослідженні суїциду взагалі стало 
видання у 1922 р. першого випуску «Віснику статистики», 
що включив інформацію про самогубства та соціально-де-
мографічний склад суїцидентів. У 1923 р. в «Віснику ста-
тистики» було опубліковано зібрані і оброблені Відділом 
моральної  статистики  при Центральному  статистичному 
управлінні, на чолі з М.Н. Гернетом відомості по 36 губер-
ніях щодо кількості, мотивів  і способів самогубств з до-
кладними  соціально-демографічними  характеристиками 
суїцидентів  (окрему  категорію  яких  складали  засуджені 
до позбавлення волі). 

Видатний радянський суїцидолог А.Г. Амбрумова від-
стоювала  мультидисциплінарний  характер  суїцидології, 
виступала  проти  вузького  медичного  розуміння  само-
губств  та  першою  залучила  до  дослідницької  діяльності 
юристів і соціологів (С.У. Бородіна, А.С. Міхліна, Л.І. Пос- 
товалова, А.Р. Ратинова). Під керівництвом А.Г. Амбрумо-
вої та А.Р. Ратинова у 1986 р. було проведено порівняльне 

соціально-психологічне  обстеження  суїцидентів  та  осіб, 
які вчинили тяжкі насильницькі злочини, результати якого 
підтвердили  гіпотезу  про  взаємозв’язок  агресії  та  аутоа-
гресії і «розведенні» цих поведінкових форм психологіч-
ними  особливостями  індивідів,  бо  суїциденти  і  насиль-
ницькі злочинці представляли полярні психологічні типи 
по безлічі характеристик [1, с. 166]. 

Віднесення засуджених до окремої  групи ризику суї-
цидентів в певній мірі пояснюється умовами утримання в 
місцях позбавлення волі, які є екстремальними як з психо-
логічної, так і з соціально-правової точок зору. А.Д. Гло-
точкін та В.Ф. Пирожков зазначали, що багато засуджених 
постійно переживають афект в так званому прихованому 
вигляді  і  нерідко  без  видимих причин  впадають  в  лють, 
кричать,  обурюються.  Поступове  накопичення  афектив-
них переживань та їх розвиток в подальшому можуть при-
звести  до  важких  психічних  відхилень  [2],  які  і  можуть 
стати причиною вчинення суїциду засудженими.

У цьому контексті доцільно навести думку М.П. Мє-
лентьєва  та А.П.  Тищенко,  які  вказували, що  психічний 
стан засуджених до позбавлення волі обумовлений рядом 
специфічних факторів:  ізоляцією від  звичного  середови-
ща;  порушенням  соціальних  відносин  та  контактів,  що 
склалися;  обмеженням  прав  і  свобод;  обов’язковим  ви-
конанням  режиму;  відсутністю  можливості  самостійно 
приймати рішення на свій розсуд; переживаннями з при-
воду вчиненого злочину, шкоди, завданої потерпілому, або 
справедливості  покарання;  неприйняттям  власної  вини; 
стражданнями  рідних  і  близьких  засудженого  у  зв’язку 
із  позбавленням  його  волі;  розпадом  сім’ї.  Відповідно,  
аутоагресивна поведінка засуджених (суїцид) – це свідома 
діяльність індивіду, яка направлена на нанесення собі фі-
зичної шкоди з передбачуваними для нього та бажаними 
ним наслідками [3, с. 47].

Такі науковці, як Ю.М. Антонян, І.Б. Бойко, Н.О. Ка-
чанова,  А.В.  Зосіменко,  розподілили  всі  відомі  прояви 
аутоагресивної поведінки на дві основні взаємопов’язані 
категорії:

–  суїцидальні  прояви  (самогубство,  спроби  вчинити 
самогубство), мета – досягнення смерті суїцидентом;

– несуїцидальні прояви (самокаліцтво), мета – досяг-
нення будь-якого результату, крім позбавлення себе життя 
[4, с. 62].

Після  розпаду СРСР  колишні  радянські  вчені  продо-
вжили вивчення феномену пенітенціарного суїциду. На су-
часному етапі дослідження пенітенціарного суїциду вчені 
розширили коло наукових інтересів до вивчення віктимо-
логічних  аспектів  суїцидальної  поведінки  засуджених  та 
індивідуально-психологічних  особливостей  в’язнів,  які 
вчиняють суїцид в місцях несвободи.

Однак  дотепер  ще  немає  єдиного  як  міжгалузевого, 
так і правового підходу до такого явища, як самогубство. 
Триває  дискусія  з  приводу  того,  чи  доцільно  взагалі  су-
їцид  відносити  до  елементів  предмета  кримінології,  а 
отже,  –  робити  об’єктом  кримінологічних  досліджень. 
Хоча  значна  частина  російських  кримінологів  виступає 
проти  вивчення  самогубства  в  межах  кримінології,  при-
хильники протилежного погляду (В.Г. Лихолоб, В.П. Фі-
лонов), який підтримуємо і ми, доводять, що самогубство 
тісно пов’язано з віктимологією в її широкому розумінні 
і латентністю злочинності; є багато спільного в причинах, 
які  породжують  злочинність  і  самогубство;  самогубство 
потерпілого може бути наслідком багатьох злочинів, а та-
кож доведення до самогубства; показники злочинності та 
самогубств корелюють між собою. Ці та інші питання за-
лишаються нерозв’язаними [5, с. 4].

Аналіз  наукової  літератури  свідчить  про  існування  в 
сучасній  пенітенціарній  суїцидології  двох  аспектів:  тео-
ретичного (спрямованого на створення комплексної теорії 
суїциду, як кримінологічного явища) і практичного (наці-
леного на профілактику пенітенціарного суїциду).
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Щодо  першого,  то  можна  виокремити  два  основні 
взаємопов’язані  рівні  досліджень  вивчення  самогубств 
серед засуджених: як суспільного явища (соціальний) і як 
поведінки конкретного індивідуума (особовий).

На  соціальному  рівні  досліджуються  історико-куль-
турні, економічні, соціальні, правові та інші чинники, які 
спричинюють пенітенціарний суїцид.

На особовому рівні вивченню підлягають індивідуаль-
но-психологічні, психопатологічні, кримінологічні аспекти.

Щодо  поняття  пенітенціарного  суїциду,  то  найбільш 
вдале визначення цьому явищу, на нашу думку, надав су-
часний кримінолог О.Р. Цой,  який  зазначає, що пенітен-
ціарний  суїцид  –  це  девіантне,  навмисне  діяння  (дія  чи 
бездіяльність),  яке  має  на  меті  позбавлення  себе  життя 
засудженим, та є наслідком усвідомленого рішення і спри-
чинило за собою смерть [6].

Розглядаючи суїцид з позицій кримінології, як складо-
вої комплексного підходу, необхідно зазначити, що це одна 
із  форм  девіантної  поведінки,  яка  відхиляється  від  при-
йнятих у суспільстві норм і стандартів та не схвалюється 
ним.  Американський  психолог  А.  Бергман  підкреслює, 
що суїцид – навмисне самопошкодження зі смертельним 
кінцем – це винятково людський акт, який трапляється в 
усіх  культурах.  Більшість  наукових  підходів  найчастіше 
пов’язують  явище  суїциду  з  подоланням  психологічної 
кризи особистості, під якою розуміється гострий емоцій-
ний стан, викликаний певними особливими, особистісно 
значущими психотравмуючими подіями. Тому вбачається, 
що вивчення природи суїциду варто починати не з акту са-
могубства, а з розуміння душевного стану людини, її вну-
трішнього світогляду.

Пенітенціарний суїцид, в нашому розумінні, – це кримі-
нологічне явище, що являє собою усвідомлене вчинення за-
судженим до позбавлення волі умисного діяння, яке має на 
меті позбавлення себе життя і, як наслідок, настання смерті.

Ю.К. Александров у своїй праці «Справочник практи-
ческого  работника  пенитенциарных  учреждений»  зазна-
чає, що феномен суїциду (самогубства або спроби само-
губства) найчастіше пов’язується з психологічною кризою 
особистості,  під  якою  розуміється  гострий  емоційний 
стан, викликаний якимись особливими, особистісно зна-
чущими  психотравмуючими  подіями.  Причому  це  криза 
такого  масштабу,  такої  інтенсивності,  що  весь  попере-
дній  життєвий  досвід  людини, що  зважилася  на  суїцид, 
не може підказати йому іншого виходу з ситуації, яку він 
вважає нестерпною [7, с. 80]. 

Попередній  аналіз  наукових  джерел  дозволяє  ствер-
джувати, що утримування людини в установах виконання 
покарань сприймається і оцінюється нею як максимальна 
за  дією  стресогенна  ситуація,  здатна  спровокувати  суї-
цид. Це дозволяє припустити, що пенітенціарний суїцид 
можна визначити як особистісну реакцію пристосування 
(з боку засудженого) до умов вимушеної  ізоляції: обста-
вини, що склалися, є несумісними або вбачаються такими 
(наприклад,  при  депресії)  зі  збереженням  власного жит-
тя. Оскільки такі негативні життєві обставини неможливо 
змінити,  то,  захищаючи  власну  особистість,  засуджений 
вдається до крайньої міри – самознищення.

Окремої  уваги  заслуговують  матеріали  наукових  до-
сліджень  американських  суїцидологів Девіда Ластера  та 
Брюса Л. Данто, у яких широко розкрито вплив самої ізо-
ляції  на  суїцид  серед  спецконтингенту. У  своїй  спільній 
праці «Самогубство за гратами» вони висвітлили стан пе-
нітенціарного суїциду в Сполучених Штатах Америки та 
деяких європейських державах у 70–80-х роках минулого 
століття. Поіменовані науковці відмічають, що в установах 
виконання покарань попереднього утримання ув’язнених 
і місцевих установах виконання покарань, де тримаються 
засуджені з невеликими строками покарання (так званих, 
jail), рівень суїциду серед спецконтингенту дуже високий 
і в деяких штатах складає приблизно 100–180 випадків на 

100 тис.  засуджених  [8,  с. 73]. Це дає  змогу зробити ви-
сновок, що саме утримання засудженого в умовах ізоляції 
найбільш впливає на їх суїцидальні наміри.

Також  важливе  значення  має  розкриття  детермінант 
вчинення  пенітенціарного  суїциду  та  шляхів  його  запо-
біганню. Видається, однією з основних причин випадків 
суїциду  серед  спецконтингенту  є  підвищена  психологіч-
на напруженість, викликана необхідністю адаптації засу-
джених  до  нових  умов  існування, що  включають  в  себе 
вимушене спілкування з обмеженим колом осіб. У цьому 
контексті  доречно  навести  думку  М.Г.  Дебольського  та  
І.А. Матвєєвої, які до чинників, що впливають на суїци-
дальні  наміри  засуджених,  відносять  вплив  оточення: 
фактором  ризику  суїцидальної  поведінки  є  зневажли-
ве  ставлення  до  засудженому  з  боку  оточуючих:  інших 
ув’язнених, адміністрації, а часом і родичів. Не випадково 
частота  суїцидів  серед  засуджених,  які  вчинили  злочини 
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, 
є однією з найвищих (23%) [9].

Принципову  роль  в  механізмі  суїцидальної  поведін-
ки виконує ситуація, в яку потрапляє та чи інша особа у 
зв’язку із соціальними, соціально-психологічними та пси-
хічними обставинами (суспільство – мікросоціум – інди-
від) [10, с. 163]. Ю.К. Александров зазначає, що на при-
йняття рішення здійснити самогубство  зазвичай впливає 
додаткова психологічна травма, яка ще більше переконує 
засудженого  в  неминучості  катастрофи,  сила  якої  може 
бути зовсім незначною (невчасно відданий, але важливий 
для  особи  лист,  несправедливе,  на  його  думку,  покаран-
ня). Однак  саме прийняття  такого  рішення  є  свідоцтвом 
про глибокі хвилювання засудженого. Емоційний стан за-
судженого погіршується ще й через те, що в установах ви-
конання покарань серед спецконтингенту не є коректним 
надавати моральну підтримку без прохання особи, яка  її 
потребує. «Лізти в душу», по критеріям засуджених, є не-
тактовним [11, с. 84]. 

Такого ж погляду дотримується і вітчизняний пенітен-
ціарний психолог В.В. Суліцький, на думку якого важли-
вим  чинником  формування  у  засуджених  суїцидальних 
намірів  є  й  те,  що  існуючі  кримінальні  традиції,  звичаї 
та субкультура не дозволяють відкрито виявляти свої по-
чуття [12, с. 11]. У своїх працях він зазначає, що на фор-
мування негативних психічних станів, які призводять до 
суїцидальних  спроб,  впливають  два  основні  фактори: 
ізоляція  від  суспільства  (розрив  соціальних  зв’язків)  та 
встановлені обмеження у поведінці (сувора регламентація 
повсякденного життя  відповідно  до  вимог  кримінально-
виконавчого  законодавства,  та  депривація  задоволення 
звичних потреб). До додаткових чинників, що посилюють 
бажання  позбавитися  життя  самогубством,  В.В.  Суліць-
кий відносить неадекватну оцінку рішення суду, борг (як 
наслідок захоплення азартною грою), порушення «законів 
кримінального світу». 

У цьому контексті доцільно навести думку видатного 
українського вченого І.Г. Богатирьова, який у своїй спіль-
ній з Л.В. Тереновою статті «Теоретико-прикладні засади 
дослідження  запобігання суїциду в пенітенціарних уста-
новах України»  наводить  більш  розширений  перелік  де-
термінантів  пенітенціарного  суїциду,  а  саме:  труднощі  в 
адаптації до умов відбування покарання у виді позбавлен-
ня  волі;  втрата  засудженим  соціально-корисних  зв’язків 
і  соціально  важливих  орієнтирів;  неприйняття  провини 
або,  навпаки,  картання  за  вчинене;  очікування  вироку 
суду; конфлікт  з  іншими засудженими або працівниками 
установи виконання покарань; небезпека або факт зґвал-
тування чи приниження; об’єднання негативних життєвих 
обставин;  втрата  близької  людини,  сім’ї,  чи  загострення 
психічних захворювань [13, с. 127].

Погоджуємося і з думкою Ю.В. Баранова, який відмі-
чає, що місця позбавлення волі початково є екстремальни-
ми з наступних причин: 1) монотонність життя; 2) вста-
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новлений розпорядок дня; 3) факт ізоляції як просторова 
зміна; 4) обмежений доступ до інформації; 5) самотність; 
6) групова ізоляція; 7) загроза життю [14, с. 12].

Що стосується характеристики особистості засудже-
ного, який вчинив суїцид в установі виконання покарань, 
то  важливо  розглянути  проаналізовані  В.В.  Хведчуком 
вікові  характеристики.  Найбільш  поширеною  є  вікова 
категорія до 30 років, а найменш поширеною – понад 50 
років. Кушнарьов С.В. та Супрун М.О. у своїй науковій 
статті «Геронтологічні проблеми пенітенціарної теорії та 
практики в суїцидальному аспекті»,  аналізуючи мотиви 
суїцидальної  поведінки,  які  виникають  у  різні  періоди 
життя особистості, зазначають, що найбільш «сприятли-
вими»  для  здійснення  суїциду  є життєвий  період,  коли 
особистість  звертається  до  визначення  сенсу  життя  та 
переглядає найістотніші цінності: це може бути юнацтво 
або  людина  похилого  віку  в  період  чергової  життєвої 
кризи.

На основі результатів історико-правового аналізу пені-
тенціарного суїциду можна виділити два періоди: 

– радянський, який включає в себе дослідження дефектів 
морального розвитку особистості у ґенезі суїцидальної по-
ведінки («моральної інфекції», за словами І.А. Сікорського);

– сучасний, міждисциплінарний підхід до визначення 
явища суїциду, зокрема, вивчення віктимологічних аспек-
тів суїцидальної поведінки засуджених та індивідуально-
психологічних  особливостей  засуджених,  які  вчиняють 
суїцид в установах виконання покарань.

Висновки. Отже, слід зазначити, що хоча питання пе-
нітенціарного суїциду в останні роки набуло широкого до-
слідження,  однак до кінця проблема визначення  суїциду 
як  кримінологічного  терміну  залишається  невирішеною. 
У зв’язку із цим дослідження пенітенціарного суїциду як 
специфічного кримінологічного феномену є актуальним і 
нині та потребує особливої уваги у контексті його всебіч-
ного вивчення задля попередження вчинення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Амбрумова А.Г., Ратинов А.Р. Мультидисциплінарне дослідження агресивного і аутоагресивного типу особистості. Комплексні 

дослідження у суїцидології / А.Г. Амбрумова, А.Р. Ратинов ; відп. ред. В. Ковальов. – М., 1986. – С. 166 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://yport.inf.ua/sotsiologicheskie-issledovaniya-otdelnyih.html.

2. Пирожков В.Ф. Психология симулянта / В.Ф. Пирожков // Бюллетень ВНИИ МВД СССР «Исправительно-трудовые учреждения». – 
М., 1981. – Вып. 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legal_psyhology.academic.ru/567.

3. Мелентьев М.П. Предупреждение самоубийств среди лиц, осужденных к лишению свободы : уч.-практ. пособ. / М.П. Мелентьев, 
А.П. Тищенко. – Киев : РИО МВД Украины, 1994. – С. 47.

4. Качнова Н.А., Зосименко А.В. Клинико-психопатологические аспекты аутоагрессивного поведения жертв сексуального насилия в 
местах лишения свободы / Н.А. Качнова, А.В. Зосименко // Психическое здоровье и безопасность в обществе : науч. материалы І нац. 
конгресса по социальной психиатрии. – М., 2004. – С. 96.

5. Шестопалова Л.М. Самогубства та доведення до самогубства: заходи протидії : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 /  
Л.М. Шестопалова ; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2001. – 19 с. – 

6. Цой О.Р. Криминологические проблемы пенитенциарного суицида и его предупреждение : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 / О.Р. Цой. – Москва, 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www/dissercat.com/content/kriminologicheskie-problemy-
penitentsiarnogo-suitsida-i-ego-preduprezhdenie-po-materialam-re.

7. Александров Ю.К. Справочник практического работника пенитенциарных учреждений / Ю.К. Александров. – М. : Права человека, 
2001. – С. 80.

8. Лестер Д., Данто Б.Л. Самоубийство за решеткой / Д. Лестер, Б.Л. Данто. – Рязань : Стиль, 1994. – С. 73.
9. Дебольский М.Г., Матвеева И.А. Суицидальное поведение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в местах лишения свободы /  

М.Г. Дебольский, И.А. Матвеева // Психология и право. – 2013. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.psyandlaw.ru /  
ISSN-online: 2222-5196.

10. Михайлов О.Є. Кримінологія : навч. посіб. / О.Є. Михайлов, А.В. Горбань, В.В. Міщук. – К. : Знання, 2012. – С. 163–165.
11. Александров Ю.К. Справочник практического работника пенитенциарных учреждений / Ю.К. Александров. – М. : Права человека, 

2001. – 150 с.
12. Суліцький В.В. Психологічні особливості засуджених-суїцидентів : Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.06 / Національна ака-

демія внутрішніх справ України. – К., 2002. – 20 с.
13. Bogatyrev I. G., Terekhova L. V. The theoretical and applied principles of the investigation of suicide prevention in penitentiary institutions 

of Ukraine // Юридичний вісник 3 (32) 2014. – С. 127.
14. Баранов Ю. В. Стадии ресоциализации осужденных в свете нових социолого-антропологических воззрений и социальной фило-

софии. – СПб.: Юрид. центр. Пресс, 2006. – 275 с.



344

№ 4 2015
♦

УДК 343.2

ДО ПиТАННЯ КРиМІНАЛьНОЇ ВІДПОВІДАЛьНОСТІ  
«УДАВАНОГО» ПОСЕРЕДНиКА У ПІДКУПІ

TO ThE QuESTION Of ThE CrIMINAL LEgAL ASSESSMENT  
Of «APPArENT INTErMEdIATOr» ACTIONS IN BrIBEry

 
Плекан В.В.,

аспірант кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка,

заступник прокурора Жовківського району

Статтю присвячено дослідженню актуальних проблем кримінально-правової оцінки дій удаваного посередника в підкупі. Розглянуто 
наукові підходи, що стосуються кримінально-правової кваліфікацій дій удаваного посередника під час одержання або надання неправо-
мірної вигоди службовим особам. Запропоновано законодавчі зміни до статті Кримінального кодексу України з метою вирішення озна-
ченої проблеми під час кваліфікації відповідних діянь «удаваного посередника».

Ключові слова: неправомірна вигода, удаваний посередник, підкуп, посередництво, корупційний злочин, кримінально-правова оцінка.

Статья посвящена исследованию актуальных проблем криминально-правовой оценки действий мнимого посредника в подкупе. 
Рассмотрены научные подходы, которые касаются криминально-правовой квалификации действий мнимого посредника во время полу-
чения или предоставления неправомерной выгоды служебным лицам. Предложены законодательные изменения к статье Криминаль-
ного кодекса Украины с целью решения указанной проблемы во время квалификации соответствующих деяний «мнимого посредника».

Ключевые слова: неправомерная выгода, мнимый посредник, подкуп, посредничество, коррупционное преступление, криминаль-
но-правовая оценка.

This article deals with research of urgent problems of criminal legal assessment of the actions of apparent intermediator in bribery. The sci-
entific approaches concerning criminal legal qualification of apparent intermediator in the receiving or giving of illegal benefit to the public officers 
are considered. Legislative changes to the Criminal Code of Ukraine in order to solve the abovementioned problems concerning legal qualification 
of «apparent intermediator» actions are proposed.

Key words: illegal benefit, apparent intermediator, bribery, mediation, corruption crime, criminal legal assessment.

Актуальність теми. У кримінально-правовій  літера-
турі  низка питань, що  стосуються  кримінальної  відпові-
дальності посередника у підкупі,  є дискусійними. Серед 
таких  питань  є  проблема  кримінально-правової  оцінки 
дій  так  званого  «удаваного  посередника»,  або  «лжепо-
середника». Разом з тим питання про правильність такої 
юридичної оцінки дій винного є надзвичайно актуальним, 
оскільки йдеться не лише про встановлення суб’єктивної 
сторони вчиненого діяння і вірну кваліфікацію дій винно-
го, а й про чітке встановлення розмежованих ознак суміж-
них діянь, якими можуть бути посередництво у підкупі та 
шахрайство.

Метою статті є  вирішення  проблеми  кримінально-
правової оцінки дій так званого «удаваного» посередника 
в підкупі.

Виклад основного матеріалу.  Проблема  криміналь-
но-правової оцінки дій так званого «удаваного» посеред-
ника  в  підкупі  стала  предметом  дослідження  у  працях  
А.  Вишинського,  Б.В.  Волженкіна,  Р.А.  Гребенюка,  
О.О.  Дудорова,  Б.В.  Здравомислова,  А.К.  Квіцинії,  
Т.В.  Кондрашової,  Б.  Коробейникова,  М.І.  Мельника,  
М. Орлова, Ю. Солопанова, А. Пінаєва, О.І. Ткачова та ін-
ших дослідників.

Посередник  в  злочинах,  пов’язаних  з  переходом  не-
правомірної  вигоди,  не  завжди  може  виявитися  «добро-
совісною фігурою», що «належно» виконує взяті на себе 
обов’язки щодо передачі предмета злочину. Відносно роз-
повсюджена у правозастосовній практиці ситуація «удава-
ного посередництва» виникає тоді, коли особа, обіцяючи 
або пропонуючи свої посередницькі послуги, одержує від 
того,  хто  надає  (чи  іншого  посередника)  неправомірну 
вигоду  нібито  для  передачі  її  одержувачу  неправомірної 
вигоди,  не маючи  реального наміру цього  робити  і  при-
власнює її.

Розглянемо основні підходи до вирішення цієї пробле-
ми, що пропонувалися в спеціальній науковій літературі. 
Залежно від джерела ініціювання такої угоди про надання 

посередницьких послуг між особою, що має намір надати 
неправомірну  вигоду  та  «недобросовісним»  посередни-
ком, слід розрізняти ситуації, коли: 

1)  ініціатива належить самому посереднику,  який та-
ким чином схиляє особу до вручення йому матеріальних 
цінностей  нібито  для  подальшої  передачі  їх  службовій 
особі або особі, що надає публічні послуги; 

2)  також  може  бути  протилежна  ситуація,  коли  сама 
особа,  яка має  намір  надати  неправомірну  вигоду  та  за-
цікавлена в певній поведінці службової особи публічного, 
приватного права або особи, що надає публічні послуги, 
умовляє чи пропонує «удаваному посереднику» передати 
неправомірну вигоду.

У першому випадку фактично від посередника вихо-
дить пропозиція посередництва, а в другому має місце обі-
цянка такого посередництва, як відповідь на пропозицію з 
боку потенційного давальника неправомірної вигоди. 

Що стосується кримінально-правової оцінки дій тако-
го суб’єкта, який намагався за допомогою посередника пе-
редати неправомірну вигоду службовій особі чи особі, що 
надає публічні послуги, то тут практично не виникає сум-
нівів у науковців щодо кваліфікації таких дій, як замаху на 
надання неправомірної вигоди в обох випадках. Як обґрун-
товує цю позицію Б.В. Волженкін (її ж відтворюють у сво-
їх наукових працях й інші вчені), суб’єкт не просто виявляє 
свій намір дати хабар, але і здійснює конкретні дії, безпо-
середньо спрямовані на вчинення злочину [1, с. 251–255].  
Цими діями розпочинається виконання об’єктивної сторо-
ни складу злочину по передачі неправомірної вигоди, який 
не доводиться до кінця з причин, що не залежать від волі 
особи, яка має намір надати неправомірну вигоду. 

У другому з наведених випадків особа, що хоче пере-
дати  неправомірну  вигоду,  для  досягнення  домовленос-
ті про  її передачу може безпосередньо вступити в змову 
про передачу неправомірної вигоди зі службовою особою 
(особою,  що  надає  публічні  послуги)  без  використання 
посередницьких послуг. Однак на наступному етапі здій-
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снення  злочинного  умислу  та  реалізації  корупційної  до-
мовленості між основними її учасниками ця особа може 
вручити «удаваному посереднику» цінності виключно для 
їх технічної передачі (тобто залучається тільки фізичний 
посередник). 

Ще в Постанові Пленуму Верховного Суду СРСР «Про 
судову практику у справах про хабарництво» від 24 червня 
1948 р. вказувалося, що «якщо особа, підбурюючи хабаро-
давця, одержує від нього ті або інші цінності нібито для 
передачі службовій особі в якості неправомірної вигоди, 
але  фактично  привласнює  їх,  то  дії  цієї  особи  потрібно 
кваліфікувати  як  підбурювання  до  давання  хабара,  а  дії 
хабародавця  –  як  замах  на  давання  хабара». Аналогічне 
роз’яснення містилося і в Постанові Пленуму Верховного 
Суду СРСР від 31 липня 1962 р.

Вивчаючи практику судів, Пленум вказував на непра-
вильність притягнення до відповідальності за шахрайство 
осіб, що удавано виступають перед хабародавцями в ролі 
посередників. Такі особи, на думку Пленуму Верховного 
Суду СРСР, фактично посягали на такий об’єкт злочину, 
як  інтереси державної  служби, оскільки підбурювали до 
давання хабара. Аналогічне рішення ми знаходимо в по-
станові від 23 вересня 1977 р., правда, з доповненням, що 
залежно від обставин справи скоєне слід було кваліфікува-
ти і як пособництво. Проте відношення вищої судової ін-
станції кардинально змінилося з Постановою від 30 берез-
ня 1990 р., якою Пленум ВССРСР порекомендував судам 
притягати «удаваних посередників» по ст. 147 КК РСФСР 
1960 р. (шахрайство) і за умови, що посадовець схиляв ха-
бародавця до давання хабара, додатково кваліфікувати як 
підбурювання до давання хабара.

Пленум Верховного Суду України в Постанові від 07 
жовтня  1994  р. №  12  в  абз.  2  п.  10  рекомендував  квалі-
фікувати «дії посадової особи, яка, одержуючи гроші чи 
інші цінності начебто для передачі іншій посадовій особі 
як хабара, мала намір не передавати їх, а привласнити не 
за ст. 168 КК України 1960 р., а за відповідними частинами 
ст. ст. 143  і 165 КК України як шахрайство  і  зловживан-
ня  владою чи посадовим  становищем,  а  за  наявності  до 
того підстав – і за відповідними частинами ст. ст. 19, 17 і 
170 КК України (підмовництво до замаху на дачу хабара). 
Особа, яка в такому випадку передала гроші чи цінності, 
вважаючи, що вона дає хабар, несе відповідальність за за-
мах на дачу хабара». Слід зазначити, що наступна Поста-
нова Пленуму ВСУ від  26.04.2002 р. № 5  відтворила це 
положення (п. 9).

Роз’яснення  вищих  судових  інстанцій  в  частині,  що 
стосується кваліфікації дій удаваного посередника підда-
валися критиці представниками науки. Б.В. Коробейников 
і М.Ф. Орлов,  зокрема,  стверджували, що  такий  суб’єкт 
має  умисел  не  на  передачу  неправомірної  вигоди  служ-
бовій особі, а на її привласнення. Спрямованість умислу 
злочинця в цьому випадку – основний зміст, а точніше – 
спосіб вчинення об’єктивної  сторони  злочину  (обман),  а 
також те, що основним безпосереднім об’єктом посягання 
тут є не суспільні відносини, що забезпечують нормаль-
ну діяльність державного і громадського апарату, а також 
апарату управління підприємств, установ, організацій не-
залежно  від  форми  власності  та  діяльність,  пов’язану  з 
наданням публічних послуг, а право власності, – свідчать 
про  наявність  в  даному  випадку  складу  злочину  проти 
власності (шахрайства) [2, c. 20]. 

У тих випадках, коли умисел «удаваного посередника» 
з самого початку був спрямований на заволодіння майном 
особи, що мала намір надати неправомірну вигоду, а не на 
його наступну передачу одержувачу, й від нього виходила 
ініціатива щодо виконання ним функцій посередника, така 
особа умисно робить все для того, щоб породити в іншого 
умисел  на  надання  неправомірної  вигоди.  Стверджуючи 
про свої можливості через службових або інших осіб до-
битися за винагороду бажаної для хабародавця дії або без-

діяльності, «удаваний посередник» здійснює посягання не 
тільки на право власності, а також і на  інтереси держав-
ного  і  громадського апарату,  а  також апарату управління 
підприємств,  установ,  організацій  незалежно  від  форми 
власності  та діяльність, пов’язану  з наданням публічних 
послуг, заподіює шкоду їх авторитету. 

Тому  в  літературі  підтримується  думка,  запропонована 
Б.В.Здравомисловим  кваліфікувати  такі  дії  удаваного  по-
середника  як  підбурювання  до  замаху  на  давання  хабара  
[3,  с.  155].  Пленум  Верховного  Суду  СРСР  вважав  поді-
бні  дії  підбурюванням  до  закінченого  злочину  «Даван-
ня  хабара»,  однак  вищезазначене  рішення,  запропоноване  
Б.В.  Здравомисловим,  вважається  більш  обґрунтованим, 
оскільки «удаваний посередник» фактично схиляє хабародав-
ця вчинити саме замах, усвідомлюючи, що вчинення закінче-
ного злочину надання неправомірної вигоди не відбудеться. 

Щодо кваліфікації дій невдалого «хабародавця» (осо-
би,  яка  мала  намір  надати  неправомірну  вигоду),  існує 
й  інша  точка  зору,  запропонована  Ю.Д.  Солопановим. 
Він вважає, що дії такої особи, що не досягли своєї мети 
всупереч  волі  такої  особи  внаслідок  помилки  в  справ-
жніх намірах посередника, що  викликав  у  неї  рішучість 
на  вчинення  злочину, мають бути оцінені  як  замах  з  не-
придатними  засобами,  який  об’єктивно не може  завдати 
шкоди об’єкту, що охороняється законом. Тому достатньо 
позбавити його переданого майна і передати його в дохід 
держави  [4,c.  47]. А.Я. Вишинський  також  стверджував, 
що відповідати за замах на давання хабара жертва обману 
не може, оскільки держава бореться не із злою волею як 
такою,  а  лише  з  її  корисливим,  спрямованим проти дер-
жавного інтересу виявленням [5, c. 654–655]. «Раз немає 
посадовця, що бере хабар, то не може бути і давання ха-
бара. Це є не більш як замах з непридатним об’єктом і ви-
являє лише злу волю вчиненого, а саме тільки виявлення 
злої волі не є кримінально каране».

Дії удаваного посередника на практиці також кваліфі-
кують як шахрайство і підбурювання до замаху на надання 
неправомірної вигоди. 

Р.А. Гребенюк вказує на сумнівність юридичної оцін-
ки  дій  «лжепосередника»  як  шахрайства,  оскільки  кри-
мінальне право покликане  захищати позитивні  суспільні 
відносини, законні інтереси суб’єктів цих відносин. Май-
нові ж  інтереси  хабародавця містять  так  званий  «право-
вий дефект», суть якого полягає в тому, що ні кримінальне 
право,  ні  судова  практика  не  можуть  прирівнювати  сус-
пільні відносини осіб, що мали протизаконні інтереси, до 
рівня законних [6, c. 15]. 

Погоджуємося, що  не  підлягає  сумніву  той факт, що 
кримінальний закон має на меті захист від майнових по-
сягань  суспільних відносин, основаних на  законних під-
ставах, зокрема, на праві власності та інших законних ре-
чових правах. У світлі викладеного, вважає Р.А. Гребенюк, 
Пленум ВС, взявши за основу шахрайські дії (заволодіння 
майном шляхом його привласнення та обман), не взяв до 
уваги те, що зовні схожі на злочини проти власності діян-
ня «лжепосредника» і, відповідно, майнові інтереси обма-
нутого  (хабародавця),  яким  заподіюється шкода,  містять 
в собі «правовий дефект». Інше розуміння призводить до 
цікавого висновку: особа, що надала неправомірну вигоду, 
повинна розглядатися як потерпілий і має право вимагати 
повернення предмета посягання.

Саме  питання  про  те,  чи  можна  визнати  потерпілим 
від  дій  «удаваного  посередника»  особу,  яка  потенційно 
намагалася  передати  неправомірну  вигоду  і  викликає  у 
деяких вчених сумніви стосовно правильності криміналь-
но-правової оцінки дій «удаваного посередника» за ст. 190 
КК України. Законодавець визначає у ст. 55 КПК України 
потерпілим фізичну особу, якій кримінальним правопору-
шенням завдана моральна, фізична чи матеріальна шкода, 
а  також юридична особа,  якій кримінальним правопору-
шенням завдано майнової шкоди. 
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Також, з одного боку, відповідно до п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК 
України,  гроші,  цінності,  інше майно,  які  були  об’єктом 
кримінального правопорушення або іншого суспільно не-
безпечного діяння, повертаються законним володільцям. З 
іншого боку, п. 6 ст. ч. 9 ст. 100 КПК України вказує, що 
гроші, цінності, інше майно, набуті в результаті вчинення 
кримінального  правопорушення,  доходи  від  них  переда-
ються в дохід держави.

Майно особи, що намагалася передати його в якості не-
правомірної вигоди через «удаваного посередника», в дано-
му випадку є набутим «удаваним посередником» внаслідок 
злочину,  тому  воно  дійсно  передається  в  дохід  держави. 
Однак найголовніше, що таке майно є предметом злочину, 
вчиненого самим «потерпілим від шахрайства». Визнання 
в  аналізованій  ситуації  в  діях  «удаваного  посередника» 
складу шахрайства не означає, що суб’єкт, який намагався 
з його допомогою передати неправомірну вигоду, має бути 
звільнений від кримінальної відповідальності як жертва об-
ману, а матеріальні цінності повернені йому як потерпіло-
му від шахрайства. Цей суб’єкт здійснює дії, безпосередньо 
спрямовані  на  вчинення  злочину  (надання  неправомірної 
вигоди) і тому повинен відповідати за замах на цей злочин.

Водночас об’єктом злочину можуть виступати ті сус-
пільні відносини, які насамперед і головним чином зако-
нодавець ставив під охорону, криміналізуючи певне діян-
ня. Тому ми частково погоджуємося з думкою про те, що в 
деякій мірі дійсно спірним є питання про те, чи у випадку 
вчинення шахрайства у ході вчинення підкупу страждають 
відносини власності, поставлені під кримінально-правову 
охорону, якщо насправді шкода заподіюється, здавалося б, 
незаконним  інтересам  особи, що  намагається  виступити 
«підкуподавцем»?  Тоді  виходить, що  в  разі  такої  кримі-
нально-правової оцінки відсутня одна з ознак складу зло-
чину – об’єкт посягання?

Досить  схожа  проблема  виникає  при  кваліфікації 
«крадіжки краденого майна». Здавалося б, під криміналь-
но-правову  охорону  ставляться  фактично  суспільні  від-
носини,  які  мають  незаконний  характер  (основним  без-
посереднім  об’єктом  виступають  також відносини права 
власності), в яких немає безпосередньо «потерпілих» від 
такої крадіжки. Та все ж більшість науковців підтримують 
позицію, за якою крадіжку краденого визнають злочином. 
Такий підхід обґрунтовується тим, що немає значення, в 
законному  володінні  чи  незаконному  перебуває  майно, 
яке  вилучають,  суспільна  небезпека  вчиненого  є  лише  в 
тому, що той, хто посягає, здійснює суспільно небезпечне 

посягання;  ступінь  суспільної  небезпеки  такої  особи  не 
зменшується і не нівелюється тим фактом, що він вчиняє 
суспільно небезпечне посягання проти об’єкта, що неза-
конно перебуває у володінні «потерпілого»; для кваліфі-
кації має значення той факт, що викрадене майно є чужим 
для викрадача, він не має на нього ні передбачуваного, ні 
тим більше дійсного права власності або права законного 
володіння [7,c. 167].

В.О. Навроцький відзначає, що у викраданні викраде-
ного йдеться про юридичну фікцію, коли майно, що вже 
фактично  вибуло  з  володіння,  прирівнюють  до  такого, 
щодо якого право власності здійснюється в повному обся-
зі, другий злодій у будь-якому випадку викрадає чуже для 
себе майно, а суспільна небезпека в таких діях безумовно 
існує [8, c. 15–16].

Те  саме можемо  сказати  і  про шахрайство  у  підкупі. 
Ступінь  суспільної  небезпеки  «удаваного  посередника» 
аж ніяк не нівелюється тим фактом, що він вчиняє суспіль-
но небезпечне посягання проти об’єкта (а точніше – пред-
мета), що має незаконне призначення (бути переданим як 
неправомірна вигода). Аналогічно як не має значення той 
факт,  в  законному  чи  незаконному  володінні  перебуває 
майно,  яке  вилучають при  крадіжці  краденого,  так  само 
при шахрайстві  у  підкупі,  на наш погляд,  не має  кримі-
нально-правового  значення,  походження  та  мета  вико-
ристання цього майна чи прав на нього. Останнє все ж не 
втрачає свого кримінально-процесуального значення, про 
яке ми зазначали вище, і як цінності (доходи від них), на-
буті в результаті вчинення кримінального правопорушен-
ня (замаху на надання неправомірної вигоди), передають-
ся в дохід держави. 

Висновки. Підсумовуючи дослідження проблеми кри-
мінальної відповідальності «удаваного посередника», вва-
жаємо, що є підстави для доповнення ч. 2 ст. 190 КК Укра-
їни «Шахрайство» кваліфікуючою ознакою такого змісту: 
«з використанням свого службового становища чи повно-
важень особи, яка надає публічні послуги». Цього цілком 
достатньо для надання правильної кримінально-правової 
оцінки діянь «удаваного посередника» з урахуванням ди-
ференціації за ознакою суб’єкта.

Якщо ж винний – службова особа обіцяє тому, хто на-
дає неправомірну вигоду, передати  її  відповідному адре-
сату, а частину суми, відповідно до домовленостей сторін, 
залишає як «плату за свої послуги», має місце сукупність 
злочинів, оскільки у діях винного є і удаване посередни-
цтво, і одержання неправомірної вигоди.
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В статье рассматривается вопрос зарубежных и национальных особенностей нормативного регулирования института примирения в 
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Article is devoted to analysis of foreign and national normative definition peculiarities of the criminal law institute of reconciliation. Based on 
the conducted research conclusions on the possibilities of this institute perfectuation in Ukrainian criminal legislation are made. Namely, it is sug-
gested to expand the article 46 of the Ukrainian Criminal code scope of application.
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Актуальність теми. Збереження інституту примирення 
та його удосконалення може відбуватися з огляду на пози-
тивні надбання кримінального законодавства інших держав. 
Як  зазначає  А.Е.  Жалінський,  кримінальне  право  різних 
систем фактично має подібні риси [1, c. 100]. Таким чином, 
не будучи відокремленою правовою системою, українське 
право має враховувати та за необхідності раціонально запо-
зичувати позитивні надбання іноземного досвіду.

Питання  примирення  в  українському  кримінально-
му  праві  є  доволі  дослідженою  тематикою.  Особливо  її 
популярність  зросла  за  останні  два  десятиріччя,  зокре-
ма,  після  вступу  в  силу КК України  2001  р. Криміналь-
но-правовий  теоретичний  фундамент  цієї  проблематики 
сформовано роботами С.В. Анощенкової, М.І. Бажанова,  
Ю.В.  Бауліна,  А.М.  Бойка,  В.І.  Борисова,  В.О.  Глушко-
ва,  Л.В.  Головка,  В.А.  Єлеонського,  А.Е.  Жалінського,  
І.Е.  Звечаровського,  О.Ф.  Кістяковського,  Є.В.  Лащука,  
А.А. Музики, В.О. Навроцького, В.І. Осадчого, Т.І. При-
сяжнюк,  М.В.  Сенаторова,  В.О.  Тулякова,  П.Л.  Фріса,  
М.І.  Хавронюка,  П.В.  Хряпінського,  І.І.  Чугунікова,  
Г.С. Фельдштейна, І.Я. Фойницького та ін.

Метою статті є  розгляд  примирення  як  комплексно-
го кримінально-правового явища, що має відношення до 
кількох  інститутів кримінального права,  зокрема, як під-
стави для звільнення від кримінальної відповідальності, а 
також призначення покарання та звільнення від покарання 
та його відбування. На підставі дослідження нормативно-
го врегулювання примирення в законодавстві ряду інших 
держав, а також національного законодавства можна зро-
бити висновки про перспективи удосконалення цього ін-
ституту в українському кримінальному праві.

Виклад основного матеріалу. Про примирення у біль-
шості  кримінальних  кодексів  континентальної  Європи 
йдеться у зв’язку з ідеями відновного правосуддя, а саме 
синонімічної медіації. Відновне правосуддя базується на 
ідеях  примирення  конфліктуючих  сторін,  припинення 
самого конфлікту шляхом взаємного вибачення, каяття у 
вчиненому, усвідомлення моральної та юридичної відпо-
відальності за вчинений злочин і обов’язку відшкодуван-

ня заподіяної жертві фізичної, моральної та матеріальної 
шкоди [2, c. 539].

Застосування  медіації  зумовлене  самою  концепцією 
відновного правосуддя, або ресторативної юстиції (з англ. 
Restorative justice) основоположником якої вважається Го-
вард Зер [3]. Відповідно до цієї концепції, злочин розгля-
дається не як суспільно-небезпечне діяння, а як шкідливе 
діяння  безпосередньо  для  потерпілого.  Акцент  на  від-
новленні порушеного права робиться навіть у самій назві 
цієї концепції. На підставі цієї парадигми потерпілий має 
право вирішувати питання про караність злочинного діян-
ня. Згадане дає підстави потенційно розглядати більшість 
злочинів,  передбачених КК України,  як  злочини  приват-
ного  кримінального  переслідування  і,  відповідно,  прак-
тикувати  примирення  винного  з  потерпілим.  У  цілому 
елементи відновного правосуддя уже частково присутні у 
КК України і можуть розвиватися надалі. Втім, не можна 
говорити про заміну карального правосуддя відновним, а 
слід вести мову про доповнення діючої каральної системи 
кримінальної юстиції елементами відновного правосуддя, 
або інакше збагачення публічно-правового кримінального 
права приватноправовими (диспозитивними) елементами. 

Взагалі розрізняють дві основні моделі інституту при-
мирення.

Перша – «нідерландсько-бельгійська система», так звана  
«трансакція»,  від  французького  –  transaction.  Сутність 
трансакції полягає у тому, що правомочні органи (проку-
ратура, а в Нідерландах і поліція) відмовляються від кри-
мінального переслідування особи, якщо вона заплатить у 
казну встановлену у кожному конкретному разі  грошову 
суму.

Друга  модель  зародилася  у  рамках  англосаксонської 
правової сім’ї – це так звана «медіація» (від французько-
го – mediation). Медіація – це вирішення виниклого кон-
флікту  між  порушником  кримінального  закону  і  потер-
пілою  стороною  через  примирення  після  відшкодування 
винним заподіяної шкоди [4, c. 159–160].

Очевидно, що кожна із запропонованих моделей може 
мати свої особливості у КК різних країн [5, c. 29–35]. Так, 
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прибічником першої моделі, що вимагає виплату грошо-
вої  суми  до  казни,  є  КК  Чехії.  Примирення  може  бути 
схвалене  судом у  випадках,  коли  у  держави немає  явної 
зацікавленості  у  застосуванні  кримінальних  санкцій, 
правопорушення  не  має  серйозних  соціальних  наслідків 
і правопорушник щиро визнає  свою вину у вчиненні ді-
яння,  яке  йому  інкримінується.  Він  повинен  розпочати 
вжиття необхідних заходів щодо компенсації збитку, запо-
діяного своїми діями, і бути готовим внести відповідний 
матеріальний  (фінансовий)  внесок  на  благо  суспільства 
(ця  сума може  бути  переведена муніципальному  органу, 
може  піти  на  охорону  навколишнього  середовища,  соці-
альні і гуманітарні потреби чи на інші цілі. Точний перелік 
бенефіціантів установлюється законом [2, c. 544]. 

Друга модель – медіація – у деяких країнах континен-
тальної системи права застосовується дещо інакше, вона 
має назву «комплексна медіація»  і відрізняється тим, що 
винна особа не тільки відшкодовує заподіяну шкоду, але й 
ще повинна скласти угоду про примирення з потерпілою 
від злочину стороною [4, c. 160–161]. Згадане, вочевидь, 
є характерним для Росії, Німеччини, та з огляду на КПК 
України 2012 р. це має стати повноцінно актуальним для 
України.

На певних рисах медіації в ряді держав континенталь-
ної Європи слід зупинитися детальніше.

 У Франції та Бельгії медіація «виросла» із практики. 
Законодавчі  акти,  які  легалізували  її,  з’явилися  пізніше. 
У Франції  такими  стали  закони  від  4  січня  1993  р.  і  23 
червня 1999 р., у Бельгії – Закон від 10 лютого 1994 р. (в 
обох випадках йшлося про зміни до КПК) [2, c. 542]. Ін-
шими словами медіація (примирення) у таких країнах, як 
Франція  та Бельгія,  застосовується  вже більше 20 років, 
а після легалізації – більше 15 років. Як далі продовжує 
М.І. Хавронюк, медіація у цих країнах використовується 
у дуже широкому колі справ. У Бельгії це справи про зло-
чини, карані тюремним ув’язненням на строк до 20 років. 
У Франції обмежень немає зовсім [2, c. 542].

Відповідно до ст. 66 КК Польщі, суд може застосувати 
умовне  припинення  провадження  у  кримінальній  справі 
у  разі,  коли  потерпілий  помирився  з  правопорушником, 
правопорушник  виправив  шкоду  або  потерпілий  і  пра-
вопорушник  узгодили  спосіб  виправлення  шкоди,  якщо 
правопорушнику  загрожує  покарання  позбавленням  волі 
на  строк  не  більше  п’яти  років  [2,  c.  544].  Іншими  сло-
вами,  медіація  (примирення)  застосовується  у  разі  вчи-
нення злочинів як невеликої, так і середньої тяжкості, за 
українською класифікацією. Цей досвід,  на нашу думку, 
є доцільним для розгляду і розширення кола злочинів, за 
якими може відбутися примирення за даним принципом, і 
може бути апробовано в Україні.

Згідно з КК Литви (ст. 38), примирення є однією із за-
гальних підстав звільнення від кримінальної відповідаль-
ності. Але у порівнянні з аналогічною підставою, перед-
баченою ст. 46 КК України, вона має значні особливості 
[2, c. 545].

Найбільш законодавчо «розробленим», на наш погляд, 
примирення є у КК Молдови. У ст. 109 КК Молдови зазна-
чається, що примирення:

1) є актом, за допомогою якого усувається кримінальна 
відповідальність за незначний злочин чи злочин середньої 
тяжкості. Вчинення такого злочину уперше, а також від-
шкодування шкоди не вимагається;

2)  здійснюється  особисто,  але  щодо  недієздатних 
осіб – їх законними представниками, а обмежено дієздатні 
особи здійснюють примирення за згодою осіб, передбаче-
них законом;

3) має  свої  правові  наслідки  з моменту  початку  кри-
мінального  переслідування  і  до  набрання  законної  сили 
рішенням суду [2, c. 545].

І як далі М.І. Хавронюк цитує О.І. Лукашова, тим са-
мим  у  КК  Молдови  знайшов  масштабне  відображення 

принцип  диспозитивності  у  сфері  застосування  кримі-
нальної  відповідальності.  Цей  принцип  стосується  біль-
шості  норм  Особливої  частини  цього  КК.  Свідченням 
цього є те, що злочини невеликої або середньої тяжкості 
передбачені у 14 із 19 статей про злочини проти життя і 
здоров’я  особи,  і  в  13  із  14  статей  – про  злочини проти 
власності [6, c. 56].

 Іншими словами, зарубіжний досвід свідчить про ши-
роке застосування примирення уже понад 10, а в деяких 
країнах  понад  20  років  та  поширення  примирення  з  не-
великими  відмінностями  на  злочини  як  невеликої,  так  і 
середньої тяжкості.

У  країнах СНД,  у  тому  числі  в Україні,  примирення 
розглядається як підстава для звільнення від кримінальної 
відповідальності. Причому у кожній державі в наявності 
свої особливості застосування цього виду звільнення.

КК Азербайджану (Гл. 11, ст. 73) дозволяє звільнення 
на підставі примирення у вчинених уперше злочинах не-
великої  тяжкості, поєднане  з відшкодуванням шкоди  [7]. 
КК Казахстану  (Розд. 5,  ст. 67) визначає, що звільненню 
підлягає особа, що вчинила злочин невеликої тяжкості або 
уперше  злочин  середньої  тяжкості,  не пов’язані  із  спри-
чиненням смерті чи тяжкої шкоди здоров’ю особи, якщо 
вона  примирилася  з  потерпілим  та  усунула  спричинену 
шкоду  [8]. Дещо  іншу назву має  відповідний  інститут  у 
КК Киргизстану (Гл. 11, ст. 66), а саме: особа, що вперше 
вчинила злочин невеликої тяжкості, може бути звільненою 
від кримінальної відповідальності у разі досягнення згоди 
з потерпілим [9]. Хоча від зміни назви сутність примирен-
ня у цьому разі не змінилася.

КК Таджикістану (Гл. 11, ст. 73) є найбільш гуманним 
та ліберальним з огляду на коло діянь, за яке можливим є 
звільнення від кримінальної відповідальності на підставі 
примирення. Особа, що вчинила злочин невеликої або се-
редньої тяжкості, може бути звільненою від кримінальної 
відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та 
відшкодувала завдану потерпілому шкоду [10]. Крім того, 
на відміну від КК України та КК інших республік, які на-
водилися автором як приклад, для такого виду звільнення 
відсутньою є умова вчинення злочину «вперше».

 Законодавці Туркменістану та Узбекистану пішли шля-
хом окреслення переліку діянь, за якими є можливим при-
мирення і, відповідно, звільнення від кримінальної відпо-
відальності. У КК Туркменістану (Гл. 10, ст. 72) звільнення 
на підставі примирення та відшкодування завданої шкоди є 
можливим за п’ятьма складами злочинів, що є злочинами 
приватного  кримінального  переслідування  [11].  КК Узбе-
кистану (Гл. 12, ст. 66-1) визначив, що у разі визнання своєї 
вини, примирення з потерпілим та відшкодування потерпі-
лому шкоди, особа може бути звільненою від кримінальної 
відповідальності за вичерпним переліком тридцяти складів 
злочинів  [112]. Це є злочини  із різних розділів Особливої 
частини  КК  Узбекистану,  але  їх  відрізняє  наявність  кон-
кретного потерпілого. Крім того, звільненню не підлягають 
особи, що мають непогашену або не зняту судимість за вчи-
нення тяжких або особливо тяжких злочинів.

Таким чином, з огляду на досліджені положення ряду 
кодексів республік СНД, можна визначити, що КК Украї-
ни займає серединну позицію щодо гуманності в аспекті 
цього  виду  звільнення. Можливо,  найближчим  часом  ця 
ситуація  зміниться  у  бік  розширення  застосування  при-
мирення.

Про  примирення  йдеться  не  тільки  у  КК  України  
(ст. 46), але також у Концепції реформування кримінальної 
юстиції України [13] (надалі – «Концепція 2008», а також 
нещодавно  прийнятій  Концепції  розвитку  кримінальної 
юстиції щодо неповнолітніх в Україні [14] (надалі – «Кон-
цепція 2011»). Крім того, ведеться вагома законопроектна 
робота у цьому напрямку.

Відповідно до Розділу І «Концепції 2008», метою ре-
формування кримінальної юстиції України є підвищення 
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її  ефективності  для  забезпечення  прав  і  свобод  людини, 
і  вона  має  ґрунтуватися  на  ряді  принципів,  серед  яких: 
гуманізація  законодавства у  сфері кримінальної юстиції; 
поєднання  захисту  прав  особи  і  забезпечення  публічних 
інтересів. У  зв’язку  з  наведеним  завданнями «Концепції 
2008» серед інших є: посилення захисту прав та інтересів 
потерпілих,  гарантоване  відшкодування  завданої  злочи-
ном шкоди; розширення застосування відновних процедур 
і примирення.

З  огляду  на  такі  положення  «Концепцією  2008»  ви-
значено, що відновне правосуддя – це форма правосуддя, 
основною метою якого  є  створення умов для примирен-
ня потерпілих  і правопорушників та усунення наслідків, 
спричинених  злочином  або  кримінальним  (підсудним) 
проступком.  Іншими  словами,  «Концепцією  2008»  пе-
редбачається  розширення  застосування  примирення  як 
прояву  диспозитивності  в  системі  кримінальної  юстиції 
України порівняно з наявною можливістю звільнення від 
кримінальної  відповідальності  у  разі  вчинення  уперше 
злочину невеликої тяжкості або необережного злочину се-
редньої тяжкості.

На підставі «Концепції 2008» Українським центром по-
розуміння було розроблено низку документів щодо прова-
дження відновного правосуддя, зокрема, примирення (меді-
ації) в українське законодавство. У 2008 р. було розроблено 
Проект Концепції  впровадження відновного правосуддя в 
систему кримінальної юстиції України [15, c. 23–31] (нада-
лі – «Проект Концепції ВП») та наприкінці 2010 р. було роз-
роблено проект Закону України «Про медіацію» [16].

«Проектом  Концепції  ВП»  визначено,  що  віднов-
не  правосуддя  –  це форма  правосуддя,  основною метою 
якої є створення умов для примирення потерпілих і пра-
вопорушників  та  усунення  шкоди,  заподіяної  злочином 
або  кримінальним  (підсудним)  проступком.  Одним  із 
найбільш відомих  інструментів  відновного правосуддя  є 
програма примирення потерпілих  та  правопорушників  у 
кримінальних справах, а саме застосування медіації. Крім 
того, «Проектом концепції ВП» передбачено, що у кримі-
нальному судочинстві медіація між потерпілим та право-
порушником – це процедура, завдяки якій потерпілий та 
обвинувачений  (підсудний)  за  обопільною  згодою  та  за 
допомогою медіатора, що є посередником, можуть досяг-
ти згоди щодо відшкодування завданої шкоди та примири-
тися  [15,  c.  23–31],  тобто «Проект Концепції ВП» також 
вбачає у примиренні основу подальшого розвитку та удо-
сконалення чинної системи кримінальної юстиції.

Проектом  Закону  України  «Про  медіацію»  (№  7481) 
(надалі  –  Законопроект №  7481)  було  створено  підвали-
ни для її інтродукції в сучасне українське законодавство. 
Втім,  Законопроектом  №  7481  пропонувалося  пошири-
ти медіацію лише на  сферу приватноправових відносин.  
У  зв’язку  з  тим,  що  низкою  рекомендацій  Ради  Європи 
(зокрема,  Рекомендація № R  (85)  11  [197]; № R  (87)  20 
[198]; № R (99) 19 [199] тощо) пропонується застосовува-
ти медіацію також і в кримінальних справах, то внесений 
Народним депутатом України О.І. Тищенко Законопроект 
№ 7481 було відкликано у квітні 2011 р. для подальшого 
доопрацювання [17].

Ймовірно, з огляду на ряд положень Рекомендації Ради 
Європи № (87) 20 щодо соціального впливу на злочинність 
неповнолітніх, а також на реалізацію «Концепції 2008» на-
прикінці травня 2011 р. Президентом України було ухва-
лено «Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо не-
повнолітніх в Україні» [14] (далі – «Концепція НЛ 2011»), 
лейтмотивом йдеться про перспективність примирення як 
елементу відновного правосуддя для системи криміналь-
ної юстиції щодо неповнолітніх.

Відповідно до «Концепції НЛ 2011»,  серед основних 
заходів  із розвитку кримінальної юстиції щодо неповно-
літніх  є  сприяння  розвиткові  програм  відновного право-
суддя щодо неповнолітніх,  які  вчинили правопорушення 

шляхом: упровадження процедури медіації як ефективно-
го засобу добровільного примирення потерпілого та пра-
вопорушника;  сприяння  формуванню  у  неповнолітнього 
правопорушника почуття відповідальності за свої вчинки, 
заохочення до взяття ним на себе відповідальності за запо-
діяну шкоду, а також до позитивних змін у його поведінці; 
залучення громадськості до розв’язання конфлікту у разі 
активної участі сторін у процесі відновлення порушених 
стосунків, примиренні та розробленні угод про відшкоду-
вання завданої правопорушником шкоди.

Крім  того,  заходи  нормативно-правового  забезпечен-
ня реалізації «Концепції НЛ 2011» мають включати серед 
іншого прийняття закону про медіацію (примирення). Як 
вже  зазначалося  вище,  такий  законопроект подавався до 
Верховної Ради України недоопрацьованим в  аспекті  за-
стосування  у  сфері  кримінального  судочинства.  Цілком 
ймовірно, що доопрацювання законопроекту та його при-
йняття є справою найближчих років.

Про примирення йдеться не  тільки на  «концептуаль-
ному» рівні. Верховний Суд України та Генеральна проку-
ратура  висловлювалися про доцільність більш широкого 
застосування примирення у кримінальних справах. Так, у 
п. 25 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 
«Про практику застосування судами законодавства, яким 
передбачено права потерпілих від  злочинів» від 2 липня 
2004 р. рекомендовано судам якомога ширше використо-
вувати у справах, що порушуються не інакше як за скар-
гою потерпілого,  інститут примирення потерпілого з об-
винуваченим, підсудним (яке може мати місце як на стадії 
попереднього розгляду справи суддею, так і в судовому за-
сіданні, але до закінчення судового слідства) і підтримува-
ти діяльність тих громадських організацій, які ставлять за 
мету досягнення такого примирення до судового розгляду 
справи, повідомляти осіб, що вчинили злочин, про наяв-
ність у районі (місті) таких організацій, надавати останнім 
відповідну інформацію [18].

З огляду на положення «Концепції 2008», Генеральний 
прокурор України О. Медведько підписав у серпні 2008 р. 
Лист «Щодо використання процедур примирення у кримі-
нальному провадженні та розширення альтернативи кримі-
нальному переслідуванню» [19, c. 3–8]. Крім того, у своїй 
статті «Примирення у кримінальному провадженні та роз-
ширення  альтернативи  кримінальному  переслідуванню» 
О. Медведько наголошує на ефективності згаданих проце-
дур та особливій доцільності застосування посередництва 
з  метою  примирення  як  засобу  виправлення  порушених 
суспільних відносин у справах про злочини і суспільно-не-
безпечні діяння, вчинені неповнолітніми  [19, c. 3–8]. При 
цьому  автор  акцентує  увагу  на  існуючих  проблемах  су-
часного  застосування  примирення  у  справах  про  вчинені 
уперше злочини невеликої тяжкості та необережні злочини 
середньої тяжкості. Цікаво, що вибіркове вивчення справ, 
закритих за примиренням сторін у 10 регіонах України, по-
казало, що досить поширеним є ігнорування прокурорами 
стосунків між обвинуваченим і потерпілим – за наявності 
у  справах  даних  про  примирення,  відшкодування шкоди, 
справи  направлялися  до  суду  не  для  закриття  (звільнен-
ня від кримінальної відповідальності),  згідно  із ст. 46 КК 
України, а для постановлення вироку. Із числа закритих су-
дом унаслідок примирення справ були направлені до суду з 
обвинувальним висновком 83,4%. При цьому майже в усіх 
справах при їх судовому розгляді прокурори не заперечува-
ли проти закриття справ [19, c. 3–8].

Висновки. Таким чином, сучасний стан законодавства, 
що формує підвалини подальшого розвитку та підвищен-
ня  ефективності  системи  кримінальної юстиції  України, 
суміжні акти, що його уточнюють, а так само законопро-
екти та проекти концепцій у сфері кримінальної юстиції, 
вбачають в примиренні майбутнє кримінального судочин-
ства.  Зазначаючи, що примирення  є  двостороннім  актом 
вільного  волевиявлення  потерпілого  і  правопорушника, 
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тобто є проявом диспозитивності, то діюче законодавство 
може бути охарактеризовано як таке, що поширює приват-
ноправові засади кримінального права.

На  підтримку  цього  висновку  свідчать  і  положення 
КПК України 2012 р., які розширюють можливість укла-
дення угоди на сферу кримінальних проступків, злочинів 
невеликої  та  середньої  тяжкості  (наразі  лише  відповід-
но до ст. 46 КК України – злочини невеликої тяжкості та 
необережні злочини середньої тяжкості); та провадження 

у формі приватного обвинувачення. Ці слушні новели за-
слуговують на увагу.

Більше того, на нашу думку, з урахуванням іноземно-
го  досвіду  доцільно  розглянути  можливість  поширення 
примирення як підстави для звільнення від кримінальної 
відповідальності  не  тільки  на  кримінальні  проступки,  а 
також і на повторні злочини невеликої тяжкості та вперше 
вчинені  злочини  середньої  тяжкості  проти  фізичної  або 
юридичної особи приватного права.
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Статтю присвячено розгляду питання про права засудженого, як однієї з складових його правового статусу. Автор визначає права 
засудженого як обов’язковий елемент правового статусу та з’ясовує їх структуру, поділяючі на статусоутворюючі та інші права. Здійснено 
розгляд окремої групи прав засудженого – соціально-економічні права. Автор дійшов висновку, що соціально-економічні права засудже-
ного відносяться до інших прав.

Ключові слова: права засудженого, правовий статус засудженого, структура прав засудженої особи, статусоутворюючі права за-
судженого, інші права засудженого.

Статья посвящена рассмотрению вопроса о правах осужденного как одной из составляющих его правового статуса. Автор опреде-
ляет права осужденного как обязательный элемент правового статуса и выясняет их структуру, подразделяя их на статусообразующие и 
иные права. Рассмотрена отдельная группа прав осужденного – социально-экономические права. Автор пришел к выводу, что социаль-
но-экономические права осужденного относятся к иным правам.

Ключевые слова: права осужденного, правовой статус осужденного, структура прав осужденного, статусообразующие права осуж-
денного, иные права осужденного.

This paper is devoted to the consideration of legitimate interests of the convicted person, as a pillar of the legal status of the convict. The author 
finds out the real structure of the legal status of the convicted person establishes whether the legitimate interests of the necessary elements of the 
legal status of a convicted person while serving their sentence. The article gives a definition of the legitimate interests of the convicted and given their 
place in the criminal-executive relations and outlined the position of the person in the execution of punishment in respect of that person.

Key words: legitimate interests of the convicted person, legal status of the convicted person, structure of the status of the convicted person, 
notion of the legitimate interests of the convicted person, features of legitimate interests of the convicted person. 

Актуальність теми.  Для  того щоб  зрозуміти  право-
вий  статус  засудженого,  необхідно  розглянути  всі  його 
складові  і  з’ясувати,  чи  є  серед них визначальні. Це пи-
тання є центральним для кримінально-виконавчого права, 
оскільки саме воно дозволяє окреслити напрямки впливу 
на суб’єктів та правовідносини.

Правовий статус засудженого вивчений доволі ретель-
но в науці кримінально-виконавчого права. Ним займали-
ся такі вчені, як О.М. Бандурка, О.Є. Наташев, О.І. Осау-
ленко, В.І. Селіверстов, В.П. Севастьянов, О.В. Лисодєд, 
Ю.А. Чеботарьова. Але останнім часом в законодавстві та 
суспільстві встановлюються нові пріоритети і відбувають-
ся такі стрімкі зміни, що переосмислення і змін вимагають 
майже всі інститути кримінально-виконавчого права.

В  межах  цієї  статті  нас  цікавить  питання  про  права 
засуджених. Метою  дослідження  є  розгляд  питання  про 
структуру  прав  засудженого,  розмежування  статусоу- 
творюючих та інших прав, з’ясування можливості розріз-
няння різних груп прав  засудженого,  зокрема соціально-
економічних.

Виклад основного матеріалу. Беззаперечною є  теза, 
що  права  є  обов’язковою  складовою  правового  статусу 
особи в будь-яких правовідносинах. Саме права окреслю-
ють міру можливої поведінки, тим самим вказуючи на по-
тенційні можливості розвитку та розгортання правовідно-
син. Близьким до класичного є визначення прав як певних 
можливостей людини, котрі необхідні для задоволення по-
треб її існування та розвитку в конкретно-історичних умо-
вах,  об’єктивно  зумовлені  досягнутим  рівнем  розвитку 
суспільства і забезпечені обов’язками інших суб’єктів [1, 
с. 18]. Отже, право – це модель поведінки, яка дає можли-
вість особі приймати участь в правовідносинах з певною 
метою (намагаючись її досягти) і діяти певним чином. 

Однак  наведене  визначення  властиве  для  будь-яких 
прав особи, і тому щоб виявити суттєві властивості, необ-
хідно  звернутися  до  прав  засудженого. Правовий  статус 
засудженого  є  різновидом  спеціального  статусу  особи. 
Ним є статус особи як представника тієї чи іншої соціаль-
ної  групи,  відокремленої  за  певним  юридико-значущим 

началом (родом діяльності, віком та  ін.), який наділений 
відповідно до законів та інших нормативних актів спеці-
альними, додатковими, правами і обов’язками, обумовле-
ний особливостями становища особи і потребами її функ-
ціональної  спеціальної  активності  (студент,  пенсіонер, 
військовослужбовець, посадова особа та ін.); є загальним 
для певного кола осіб. Спеціальний статус доповнює (ста-
тус депутата) або обмежує (статус «рецидивиста») загаль-
ний правовий статус, тобто коректує його. На відміну від 
загального статусу, який є постійним, спеціальний статус 
має минущий характер [2, с. 60].

Як було  вказано  в  іншому нашому дослідженні,  спе-
ціальний  статус  (статус  засудженого),  як  слідує  з  визна-
чення, певним чином обмежує загальний правовий статус. 
Важливим  є  те,  що  статус  визначає  правове  положення 
суб’єктів, які є учасниками певних правовідносин, і саме 
він відокремлює особу, як суб’єкта від інших правовідно-
син. Тож важливим  є  відмежування,  яке  встановлюється 
за допомогою прав та обов’язків, наявність яких і робить 
зрозумілим,  що  особа  дійсно  є  засудженою  (учасником 
кримінально-виконавчих  правовідносин).  Це,  в  свою 
чергу,  повинно  вказувати  на  специфічне  коло  прав  та 
обов’язків особи. Тому про наявність статусу засудженого 
можна вести мову лише у зв’язку з специфічними правами 
та обов’язками особи [3, c. 10].

Виходячи з розуміння правової природи статусу засу-
дженого, стає зрозумілим, що необхідно вести мову перш 
за все про «статусоутворюючі» права та обов’язки. Тобто 
такі права (зокрема), які наявні лише у засудженої особи 
і які беззаперечно «позначають» таку особу як засуджену.

Повною мірою до таких статусоутворюючих прав за-
судженого можуть бути віднесені права, сформульовані в 
ст. 107 КВК України, яка регламентує права та обов’язки 
засуджених до позбавлення волі. Ними є: право одержу-
вати  інформацію  і  роз’яснення  про  умови  відбування  і 
порядок  виконання  покарання  у  виді  позбавлення  волі; 
користуватися  послугами,  які  надаються  в  місцях  по-
збавлення волі, в тому числі додатковими, оплачуваними; 
брати участь у трудовій діяльності; отримувати медичну 
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допомогу  і  лікування,  у  тому  числі  платні  медичні  по-
слуги  за  рахунок  особистих  грошових  коштів  чи  коштів 
рідних та близьких в  закладах охорони здоров’я, які ма-
ють  ліцензію Міністерства  охорони  здоров’я України  та 
не  віднесені  до  відання центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері виконання 
кримінальних  покарань;  розпоряджатися  грошовими  ко-
штами, придбавати, володіти і розпоряджатися предмета-
ми, речами, виробами; здійснювати листування з особами, 
які знаходяться за межами колоній, вести з ними телефон-
ні розмови, у тому числі у мережах рухомого (мобільно-
го) зв’язку, користуватися глобальною мережею Інтернет; 
одержувати  і  відправляти  посилки,  бандеролі,  грошові 
перекази,  одержувати  передачі;  зустрічатися  з  родичами 
та  іншими особами;  подавати пропозиції,  заяви  і  скарги 
в усній чи письмовій формі від свого імені; брати участь 
у  роботі  самодіяльних  організацій  та  гуртків  соціально 
корисної спрямованості, займатися фізичною культурою і 
спортом; придбавати, користуватися і зберігати предмети 
першої потреби, періодичні видання, літературу, продукти 
харчування; розпоряджатися вільним часом, який відведе-
ний  розпорядком  дня,  не  порушуючи  при  цьому  правил 
поведінки; одержувати освіту відповідно до законодавства 
про  освіту;  одержувати  правову  допомогу  від  адвокатів 
або  інших фахівців у галузі права, які  за  законом мають 
право на надання правової допомоги особисто чи  за до-
рученням юридичної  особи;  звертатися  до  адміністрації 
з  проханням  внести  подання щодо  умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання чи щодо заміни не-
відбутої частини покарання більш м’яким покаранням. 

Як  видно,  йдеться  дійсно  про  специфічні  права,  які 
вільній  людині  або  взагалі  не притаманні,  або не мають 
для  неї  високого  ступеню  цінності.  Наприклад,  право 
придбавати,  користуватися  і  зберігати  предмети  першої 
потреби, періодичні видання, літературу, продукти харчу-
вання для вільної особи  є природнім  і  таким,  яке навіть 
не регламентується. Хоча відносно засудженого це право 
дійсно є важливим та таким, що підкреслює його обмеже-
ний статус.

Отже,  позбавлення  волі  дає наочне бачення  того, що 
таке  статусоутворюючи  права  (та  обов’язки),  і  дозволяє 
зрозуміти правову природу спеціального статусу засудже-
ного.

Трохи складнішою є ситуація з іншими кримінальни-
ми покараннями. Зокрема, покараннями, які не пов’язані 
з  позбавленням  волі.  Процес  виконання-відбування  цих 
покарань регламентований розділом 2 КВК України та ін-
шими  здебільшого  підзаконними  нормативними  актами. 
Аналіз  чинного  законодавства  дозволяє  дійти  висновку, 
що  регулювання  цих  видів  покарань  частіше  не містить 
окремих  норм,  присвячених  специфічним  правам  або 
обов’язкам  засуджених.  Вважаємо,  що  на  такі  категорії 
засуджених  можна  розповсюдити  деякі  положення  ст. 
8 КВК України,  яка  визначає  основні  права  засуджених. 
Підкреслюємо,  що  лише  деякі,  оскільки  після  змін,  які 
були внесені до цієї статті в квітні 2014 р., частину прав, 
закріплених нею, може бути віднесено лише до покарань, 
пов’язаних з позбавленням волі. На нашу думку, такі пра-
ва, як право отримувати у встановленому законом поряд-
ку передачі (окрім речей, що засудженим заборонено мати 
при собі законом, зокрема зброї, наркотичних або психо-
тропних речовин, прекурсорів); право на оплачувану пра-
цю, організовану відповідно до вимог законодавства про 
працю, у тому числі щодо тривалості, умов та оплати пра-
ці; встановлюється восьмигодинний робочий день, але не 
більше 40 годин на тиждень; право на здійснення свободи 
сповідувати будь-яку релігію або виражати переконання, 
пов’язані із ставленням до релігії, у тому числі на вільний 
вибір і допуск священнослужителя для відправлення релі-
гійних таїнств і обрядів, за винятком обмежень, передба-
чених цим Кодексом; право на належне матеріально-побу-

тове забезпечення у порядку, встановленому цим Законом 
та  нормативно-правовими  актами  Міністерства  юстиції 
України, відносяться все ж таки до позбавлення волі і не є 
актуальними для покарань, які не передбачають фізичної 
ізоляції засудженого. 

Ст.  8  КВК  України  визначає  ще  й  такі  права  засу-
дженого:  право  на  отримання  інформації  про  свої  права 
і  обов’язки,  порядок  та  умови  виконання  та  відбування 
призначеного  судом  покарання.  Адміністрація  установи 
чи органу, який виконує покарання, зобов’язана надати за-
судженим зазначену інформацію, а також ознайомлювати 
їх  із змінами порядку і умов відбування покарань; право 
на  гуманне  ставлення  до  них  та  на  повагу  їх  людської 
гідності;  засуджені  не  повинні  підлягати  жорстокому, 
нелюдському або такому, що принижує їх гідність, пово-
дженню. Заходи впливу можуть застосовуватися до засу-
джених виключно на підставі закону; засуджені не можуть 
бути  піддані  медичним  або  іншим  подібним  досліджен-
ням  незалежно  від  їх  згоди;  право  звертатися  відповід-
но до  законодавства  з пропозиціями,  заявами  і  скаргами 
до  адміністрації  органів  і  установ  виконання  покарань, 
їх  вищестоящих  органів,  до  Уповноваженого  Верховної 
Ради України з прав людини, Європейського суду з прав 
людини,  а  також  інших  відповідних  органів  міжнарод-
них організацій, членом або учасником яких є Україна, до 
уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, 
органів прокуратури, інших органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування та об’єднань. Відповідні 
заяви подаються у двох примірниках,  один  з  яких  з  від-
міткою про отримання залишається у засудженого; право 
давати пояснення і вести листування, а також звертатися 
з  пропозиціями,  заявами  і  скаргами  рідною мовою. Від-
повіді засудженим даються мовою звернення. У разі від-
сутності  можливості  дати  відповідь  мовою  звернення 
вона дається  українською мовою  з перекладом відповіді 
на мову звернення, який забезпечується органом або уста-
новою виконання покарань; право на охорону здоров’я в 
обсязі,  встановленому  Основами  законодавства  України 
про охорону здоров’я, за винятком обмежень, передбаче-
них законом. Охорона здоров’я забезпечується системою 
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів, а 
також поєднанням безоплатних і платних форм медичної 
допомоги. Засудженому гарантується право на вільний ви-
бір  і допуск лікаря для отримання медичної допомоги, у 
тому числі за власні кошти. Засуджені, які мають розлади 
психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, нар-
котичних  засобів, психотропних речовин або  їх  аналогів 
чи інших одурманюючих засобів, можуть за їх письмовою 
згодою  пройти  курс  лікування  від  зазначених  захворю-
вань; право на соціальне забезпечення, у тому числі й на 
оформлення пенсій, відповідно до законів України; право 
на правову допомогу. Для одержання правової допомоги 
засуджені можуть користуватися послугами адвокатів або 
інших фахівців у галузі права, які за законом мають право 
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням 
юридичної особи. Таке право поширюється і на засудже-
них осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони 
здоров’я.

Здається, що названі права можуть бути реалізовані в 
«режимах» інших покарань.

Але тут виникає питання про  їх «специфічність». Чи 
дійсно названі права  є  такими, що формують,  закріплю-
ють та визначають статус засудженого? Вважаємо, що на 
це питання не можна дати однозначної позитивної відпо-
віді,  тому що такі права, як право на  інформацію, право 
на медичне обслуговування,  права на правову допомогу, 
на повагу до честі і гідності наявні й у інших осіб, які не 
є засудженими. З одного боку, нічого поганого в тому, що 
законодавець  вирішив  сформулювати  в  кодексі  основні 
права  засудженого,  які  регламентовані  в  Конституції  та 
інших нормативних актах, немає. Але відомо, що норми 
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Конституції є нормами прямої дії і не вимагають якихось 
додаткових механізмів для їх реалізації. Чи може це озна-
чати, що засуджений має лише ці основні права, а інших 
немає? Отже, формулювання частини основних прав лю-
дини  і  громадянина,  як  таких, що  є  основними правами 
засудженого, вносить певне сум’яття в питання спеціаль-
ного правового статусу засудженого. Що ж в ньому спеці-
ального, можемо запитати ми, якщо частина прав є такою 
самою як у суб’єкта будь-яких правовідносин? І якщо для 
нефахівця це є лише питанням казуїстики, то з точки зору 
юридичної техніки такі моменти є неналежними.

На нашу думку, слід вести мову про наявність певної 
структури прав засудженого. Вона складається з двох еле-
ментів – статусоутворюючі права та інші права засуджено-
го. Про статусоутворюючі ми вказали раніше, а до інших 
необхідно відносити права, які мають не лише засуджені, а 
й будь-які особи, але які мають певну специфіку реалізації 
в умовах відбування кримінального покарання. Розуміння 
цих складових дозволить більш чітко усвідомлювати пра-
вовий статус засудженого і звертатися до належних право-
вих механізмів реалізації того або іншого права засудженої 
особи. Крім того, усвідомлення наявності у  засудженого 
інших прав наводить певний «місток» на волю, пов’язує 
засудженого з вільними (не засудженими особами) і пере-
шкоджає поглибленню стигматизації та відокремлення за-
судженого від інших членів суспільства. Тому підкреслен-
ня такої структури прав засудженого є надто важливим.

Можна зробити висновок, що доктрина кримінально-
виконавчого  права  неналежним  чином  висвітлює  дуже 
важливу складову правового статусу засудженого, а саме – 
його права. Певна визначеність є лише з засудженими до 
позбавлення волі, але інші 11 видів покарань не мають на-
віть такої регламентації.

Далі  спробуємо  з’ясувати,  чи  можна  виокремити  із 
структури  статусоутворюючих  прав  засудженого  окрему 
групу – соціально-економічні права або ж віднести їх ціл-
ком до тієї групи прав, яку ми назвали «іншими». 

Відповідно  до  прийнятих  в  науках  конституційного 
та  міжнародного  права  положень,  до  економічних  прав 
відносяться:  право  на  підприємницьку  діяльність;  право 
на працю; право на відпочинок. До соціальних прав при-
йнято відносити: право на освіту; право на соціальне за-
безпечення; право на житло; право на достатній життєвий 
рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчу-
вання,  одяг, житло;  право  на  охорону  здоров’я,  медичну 
допомогу та медичне страхування. Подібне ділення прав 
надає Міжнародний пакт про економічні, соціальні і куль-
турні права, який був прийнятий 16.12.1966 р. і ратифіко-
ваний Україною 19.10.1973 р. В ньому до переліку соці-
альних та економічних прав потрапили: рівність чоловіків 
та жінок (ст. 3); право на працю (ст. 6); право на справед-
ливі умови працевлаштування (ст. 7); право створювати та 
приєднуватися до профспілок (ст. 8); право на соціальне 
забезпечення (ст. 9); право на захист сім’ї (ст. 10); право на 
адекватні стандарти життя (включаючи право на їжу, одяг, 
житло) (ст. 11); право на здоров’я (ст. 12); право на освіту 
(ст. 13); право на культуру (ст. 15).

Конституція України формулює соціально-економічні 
права особи в ст. ст. 41–48:

– право на власність (ст. 41). Кожен має право володі-
ти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ре-
зультатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;

– право на підприємницьку діяльність (ст. 42). Кожен 
має право на підприємницьку діяльність, яка не забороне-
на законом;

– право на працю, яке передбачене ст. 43 Конституції. 
Кожен має право на працю, що включає можливість заро-
бляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на 
яку вільно погоджується;

– право на страйк для захисту своїх економічних і со-
ціальних  інтересів  (ст.  44). Ті,  хто працює, мають право 

на  страйк  для  захисту  своїх  економічних  і  соціальних  
інтересів;

– право на відпочинок (ст. 45). Кожен, хто працює, має 
право на відпочинок. Це право  забезпечується наданням 
днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щоріч-
ної  відпустки,  встановленням  скороченого  робочого  дня 
щодо окремих професій  і виробництв, скороченої трива-
лості роботи у нічний час;

– право на соціальний захист  (ст. 46). Громадяни ма-
ють  право  на  соціальний  захист,  що  включає  право  на 
забезпечення  їх  у  разі  повної,  часткової  або  тимчасової 
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 
незалежних від них обставин, а також у старості та в ін-
ших випадках, передбачених законом;

– право на житло  (ст. 47). Кожен має право на житло. 
Держава створює умови, за яких кожний громадянин мати-
ме змогу побудувати житло, придбати його у власність або 
взяти в оренду. Ніхто не може бути примусово позбавлений 
житла інакше як на підставі закону за рішенням суду;

– право на достатній життєвий рівень для себе і членів 
своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло 
(ст.  48).  Кожен  має  право  на  достатній життєвий  рівень 
для  себе  і  своєї  сім’ї, що  включає  достатнє  харчування, 
одяг, житло.

Як видно, соціально-економічні права – це можливості 
особи, які пов’язані перш за все з самозабезпеченням осо-
би, реалізацією нею своїх здібностей та нахилів, а також з 
отриманням певного становища (соціального статусу) се-
ред інших людей. Виходячи з цього, можна стверджувати, 
що  соціально-економічні  права  засудженого  як  громадя-
нина є суттєво обмеженими. Хоча це не означає, що таких 
прав засуджений не має.

Але нас цікавить питання:  чи можна вести мову про 
наявність  у  засудженого  специфічних  «статусоутворюю-
чих» соціально-економічних прав?

Якщо  спиратися  на  положення  Конституції  України 
та Кримінально-виконавчого кодексу, серед прав засудже-
них, які відносяться до соціально-економічних, можна ви-
ділити наступні:

–  на  гуманне  ставлення  до  них  та  на  повагу  їх  люд-
ської гідності. Засуджені не повинні підлягати жорстоко-
му, нелюдському або такому, що принижує їх гідність, по-
водженню;

– на охорону здоров’я в обсязі, встановленому Осно-
вами законодавства України про охорону здоров’я, за ви-
нятком обмежень, передбачених законом;

– на соціальне забезпечення, у тому числі й на оформ-
лення пенсій, відповідно до законів України;

– на оплачувану працю, організовану відповідно до ви-
мог  законодавства про працю, у  тому числі щодо трива-
лості, умов та оплати праці;

– на належне матеріально-побутове забезпечення у по-
рядку, встановленому цим Законом та нормативно-право-
вими актами Міністерства юстиції України;

– одержувати освіту відповідно до законодавства про 
освіту (ст. 107 КВК України).

Перелік цих прав наочно ілюструє, що соціально-еко-
номічні  права  засуджених  не  можуть  бути  віднесені  до 
статусоутворюючих, оскільки стосуються неспецифічних 
для  засудженого правовідносин  та  сфер діяльності  (пра-
во на працю, охорону здоров’я, освіту мають всі люди та 
громадяни). 

Висновки. Безумовно, реалізація перелічених прав за-
судженим має значну специфіку та особливості, які й ви-
магають для них окремої регламентації. Але самі по собі 
ці права є цілком природними для особи і не мають ознак, 
які  дозволяють  вести  мову  про  виключність  таких  прав 
для  засудженого,  про  притаманність  них  лише  засудже-
ним. Отже, можна констатувати, що соціально-економічні 
права  засуджених  відносяться,  за  запропонованою  нами 
класифікацією, до інших прав засудженого.
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ДЕФІНІЦІЯ «СУСПІЛьНА НЕБЕЗПЕКА» ЯК ОЗНАКА ПОНЯТТЯ ЗЛОЧиНУ

ThE dEfINITION Of PuBLIC dANgEr AS A SIgN Of ThE CrIME

Рудковська М.Р.,
аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін

Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті досліджено визначення суспільної небезпеки як ознаки поняття злочину в кримінально-правовій літературі; виділено істотні 
ознаки досліджуваного поняття; проаналізовано співвідношення суспільної небезпеки як ознаки поняття злочину з такими суміжними по-
няттями, як: соціальна шкідливість, малозначне діяння, обставини, що виключають злочинність діяння; пропонується дефініція поняття 
«суспільна небезпека» як ознака поняття злочину.

Ключові слова: злочин, суспільна небезпека як ознака поняття злочину, суспільна шкідливість, малозначне діяння, істотна шкода.

В статье исследуются определение понятия общественной опасности как признака понятия преступления в уголовно-правовой 
литературе; выделяются существенные признаки изучаемого понятия; анализируется соотношение общественной опасности как при-
знака понятия преступления с такими смежными понятиями, как: социальная вредность, малозначительное деяние, обстоятельства, 
исключающие преступность деяния; предлагается дефиниция понятия «общественная опасность» как признак понятия преступления.

Ключевые слова: преступление, общественная опасность как признак понятия преступления, общественная вредность, мало-
значительное деяние, существенный вред.

Studying the definition of public danger as a sign of the crime in the criminal-law literature; selecting essential features of the investigated 
concept; analyzing the correlation of public danger as a sign of the concept of the crime with such related concepts as social harm, minor act, 
circumstances precluding criminality acting; proposing the definition of the concept of «public danger» as a sign of the crime.

Key words: crime, social danger as a sign of the crime, social harm, minor act, substantial harm.

Актуальність теми. Поняття злочину є одним із цен-
тральних  у  кримінальному  праві  та  містить  ознаки,  які 
дозволяють віднести  те чи  інше діяння до категорії  зло-
чинів, відмежувати злочини від інших правопорушень та 
від правомірних діянь. Таким чином, дослідження поняття 
злочину загалом та його ознак зокрема має важливе як те-
оретичне, так і практичне значення. Центральною з таких 
ознак є суспільна небезпека. Для всебічного кримінально-
правового аналізу суспільної небезпеки як ознаки поняття 
злочину необхідно виділити істотні ознаки досліджувано-
го поняття.

Проблема  суспільної  небезпеки  кримінально-право-
вою  наукою  вивчається  віддавна.  Дослідженню  понят-
тя  злочину  та  окремих  його  ознак  присвячено  значну 
кількість  ґрунтовних  наукових  праць.  Зокрема,  аналізом 
поняття  суспільної  небезпеки  займались  такі  вчені,  як  
Я.М. Брайнін, Н.Д. Дурманов, Є.В. Єпіфанова, І.Ю. Кар-
пушева,  В.М.  Киричко,  А.П.  Козлов,  Н.Ф.  Кузнєцова,  
Ю.І.  Ляпунов,  В.В. Мальцев, А.Н. Миколенко,  В.О. На-
вроцький, А.А. Піонтковський, В.І. Смірнов, А.Н. Трай-
нін, П.А. Фефелов, М.І. Хавронюк, А.О. Штанько Л. Шу- 
берт,  Н.С. Юзікова. Однак  в  працях  цих  науковців  тіль-
ки  фрагментарно  висвітлюються  окремі  поняття,  які 
пов’язані із з’ясуванням змісту «суспільної небезпеки» як 
ознаки поняття злочину. Проте ніхто з авторів комплексно 
не досліджував цього поняття.

Мета  даної  статті  –  запропонувати  дефініцію  «сус-
пільна небезпека» як ознаку поняття  злочину. Реалізація 
мети передбачає вирішення таких основних завдань: до-
слідити визначення суспільної небезпеки як ознаки понят-
тя  злочину  в  кримінально-правовій  літературі;  виділити 
істотні  ознаки  досліджуваного  поняття;  проаналізувати 

співвідношення  суспільної  небезпеки  як  ознаки  поняття 
злочину  з  суміжними поняттями;  запропонувати вказану 
дефініцію.

Виклад основного матеріалу. Наука тільки тоді може 
виконати своє призначення, коли намагається так уточни-
ти поняття, щоб вони відповідали дійсності [18, с. 12].

Поняття – це форма мислення, яка відображає пред-
мети  і явища об’єктивного світу в  їхніх суттєвих  і  спе-
цифічних  ознаках,  а  також  зв’язки  і  відношення  між 
предметами  і  явищами;  логічна характеристика об’єкта 
пізнання [10, с. 62].

З’ясування  поняття  «суспільна  небезпека»  як  озна-
ки поняття  злочину слід розпочати  з  вибору методології 
визначення поняття. Виділяють такі основні види визна-
чення понять: 1) через рід  і видову відмінність; 2) через 
відношення,  включаючи  протилежність;  3)  генетичне; 
4) операційне; 5)  індуктивне; 6) дескриптивне; 7) рекур-
сивне; 8) номінальне; 9) контекстуальне; 10) семантичне; 
11) синтаксичне; 12) комбіноване [14, с. 67–68].

Одні логіки визнають тільки такі  визначення,  які бу-
дуються шляхом підведення поняття, що визначається під 
родове і вказівку на видові відмінності. Інші вважають, що 
будь-яку форму роз’яснення понять слід відносити до  їх 
визначення [14, с. 6].

Визначення через рід і видову відмінність можна роз-
глядати як основне, або провідне, серед інших видів дефі-
ніцій тому, що всі  інші види можуть бути або зведені до 
визначення через рід і видову відмінність або перетворе-
ні в них, або еквівалентно замінені ними [14, с. 35]. Тому 
найбільш вдалим буде визначення поняття «суспільна не-
безпека» як ознака поняття злочину через рід і видову від-
мінність.
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Суть цього способу визначення поняття полягає в під-
борі для визначуваного поняття його найближчого роду і 
відмінних ознак виду, ознак, які належать тільки даному 
класу предметів і відсутні в інших класів [14, с. 31].

Крім того, під час визначення поняття потрібно корис-
туватися  правилами,  дотримання  яких  дає  змогу  робити 
правильні  визначення  і  запобігти  логічним  помилкам  у 
розкритті змісту поняття. Зокрема: 1) визначення повинно 
бути співмірним, тобто визначуване (дефінієндум) і визна-
чаюче  (дефінієнс)  поняття  повинні  бути  еквівалентними 
за своїми обсягами (Dfd=Dfn); 2) визначення не повинно 
утворювати  кола,  тобто  поняття  не  повинні  визначатися 
через  самих  себе;  3)  не  можна  визначати  поняття  через 
такі  поняття,  ознаки  яких невідомі  і  тому  вони  самі  по-
требують визначення; 4) не можна давати заперечних ви-
значень, оскільки такі визначення не розкривають приро-
ду предмета, який досліджується; 5) визначення повинно 
бути точним, чітким, однозначним [10, с. 70–71].

Будь-яке  поняття  має  дві  основні  характеристики: 
зміст  та  обсяг.  Зміст  поняття  –  це  сукупність  суттєвих 
(необхідних)  ознак,  які  об’єктивно  характеризують  при-
роду певного поняття, явища, процесу. Обсяг поняття – це 
множина предметів, кожному з яких властиві ознаки, що 
відображені в змісті поняття [10, с. 63–64].

Очевидно, що починати встановлення змісту поняття 
слід із з’ясування етимологічного значення таких слів, як 
«суспільний» та «небезпека».

Суспільний – який виражає соціальні відносини, ста-
новище  людей  у  суспільстві;  створений,  нагромаджений 
суспільством  у  процесі  виробництва;  стосується  до  сус-
пільства  [4,  с.  1137]. Оскільки  злочинні посягання  спря-
мовані на відносини, в збереженні і зміцненні яких заці-
кавлене все суспільство, злочин є небезпечним для всього 
суспільства  в  повному  значенні  цього  слова  [2,  с.  241]; 
наявність шкоди (реальної або потенційної) оцінюється з 
позицій усього суспільства, а не конкретного потерпілого.

Небезпека – можливість якогось лиха, нещастя, якоїсь 
катастрофи, шкоди і т. ін.; стан, коли кому -, чому-небудь 
щось загрожує; наражатися на небезпеку [3, с. 747].

Сутність  суспільної  небезпеки  полягає  в  об’єктивній 
здатності діянь певного виду призводити до негативних змін 
в соціальній дійсності, порушувати впорядкування системи 
суспільних  відносин,  деформувати  і  вносити  елементи  де-
зорганізації у правопорядок [12, с. 116]. В найбільш загаль-
ному  вигляді  кримінально-правове  поняття  суспільної  не-
безпеки можна визначити як небезпека для суспільства, яка 
виникає від самого суспільства  і проявляється в поведінці, 
що підриває соціальні устої окремих її членів [13, с. 73].

З аналізу КК України видно, що законодавець конкре-
тизує зміст суспільної небезпеки як ознаки поняття злочи-
ну через вказівку на її істотні ознаки в ч. 2 ст. 11 КК Украї-
ни, відповідно до якої не є злочином дія або бездіяльність, 
яка  хоча  формально  і  містить  ознаки  будь-якого  діяння, 
передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не 
становить  суспільної  небезпеки,  тобто  не  заподіяла  і  не 
могла  заподіяти  істотної  шкоди  фізичній  чи  юридичній 
особі, суспільству або державі.

Тобто «суспільна небезпека» як ознака поняття злочи-
ну розкривається в ч. 2 ст. 11 КК України через:

1)  узагальнене  формулювання  об’єктів  кримінально-
правової  охорони,  якими  визнаються:  особа  (фізична  чи 
юридична); суспільство; держава, а з урахуванням змісту 
ст. 1 КК – також і людство;

2) два різновиди наслідків посягання: реальне заподі-
яння  істотної шкоди;  створення реальної  загрози  заподі-
яння істотної шкоди [7, с. 108].

Важливим  для  з’ясування  змісту  поняття  суспільної 
небезпеки  як  ознаки  поняття  злочину  є  аналіз  позицій 
щодо його розуміння в кримінально-правовій літературі.

Перш за все варто відзначити, що в кримінально-пра-
вовій  літературі  вживаються  одночасно  такі  терміни,  як 

«суспільна  небезпека»  і  «суспільна  небезпечність».  Не-
зважаючи на те що вони є синонімами, не варто викорис-
товувати  різні  терміни  для  позначення  одного  і  того  ж 
явища. Таким чином,  з метою уніфікації  термінології  та 
враховуючи те, що термін «суспільна небезпечність» є ру-
сизмом (походить від російського терміна «общественная 
опасность»), доцільніше буде вживати термін «суспільна 
небезпека».

Вітчизняні дослідники одностайні у тому, що суспіль-
на небезпека полягає у заподіянні злочином істотної шко-
ди об’єктам, які охороняються кримінальним законом, або 
у створенні реальної можливості (загрози) заподіяння та-
кої шкоди [6, с. 86]. Суспільно небезпечне діяння (дія або 
бездіяльність) певного виду зумовлює соціальну потребу 
у його забороні правом під загрозою відповідних санкцій 
[19, с. 267].

«Суспільна небезпека» як ознака поняття злочину роз-
глядається як об’єктивно-суб’єктивна категорія, уявлення 
про яку має історично мінливий характер і яка визначаєть-
ся низкою факторів, у тому числі значущістю об’єкта кри-
мінально-правової охорони, тяжкістю наслідків, способом 
дії, стадією вчинення діяння, формою вини [6, с. 86].

Під  час  дослідження  змісту  аналізованого  поняття 
важливу  роль  відіграє  відмежування  його  від  суміжних 
понять.

По-перше, не варто плутати вчинки людей з поняття-
ми про них, надавати поняттям властивостей реальності  
[13,  с.  109].  Так,  суспільно  небезпечна  поведінка  –  це 
вчинки людей, а суспільна небезпека як категорія – понят-
тя про них.

По-друге,  аналізуючи  кримінальне  законодавство, 
можна побачити, що законодавець вживає в одних випад-
ках термін «суспільна небезпека» (наприклад, при харак-
теристиці  інституту необхідної оборони)  і «небезпека» в 
інших (наприклад, при характеристиці інституту крайньої 
необхідності). Для розкриття сутності суспільної небезпе-
ки необхідно перш  за  все  розрізняти ці  поняття. Понят-
тя «суспільна небезпека» поширюється на випадки, коли 
мова йде про винні діяння людей, поняття ж «небезпека» – 
коли говорять про усунення небезпеки, яка виникла в ре-
зультаті, головним чином, діянь яких-небудь сил природи 
[16, с. 135].

По-третє, важливо відмежовувати суспільну небезпеку 
від соціальної шкідливості. Загалом, існують такі варіан-
ти співвідношення соціальної шкідливості і суспільної не-
безпеки:

1) соціальна шкідливість як синонім суспільної небез-
пеки. Незалежно від того, чи назвемо ми об’єктивну здат-
ність діянь певного виду в тій чи іншій мірі порушувати 
інтереси  суспільства,  точніше,  суспільні  відносини  по-
ставлені під охорону закону «шкідливістю» чи «небезпе-
кою», суть від цього не зміниться. Думається, що це гра в 
слова, термінологічна схоластика, яка не несе в собі ніяко-
го конструктивного змісту [12, с. 28];

2)  суспільна  небезпека  як  ступінь  соціальної  шкід-
ливості  [17, с. 78]. В літературі пропонується щодо дис-
циплінарних  та  адміністративних  правопорушень  ко-
ристуватися  терміном  «суспільна  шкідливість»,  а  щодо 
злочинів – «суспільна небезпека», оскільки, на думку де-
яких авторів, суть цих властивостей діяння не співпадає;

3) суспільна небезпека як елемент соціальної шкідли-
вості. Суспільно шкідливими є всі посягання на суспіль-
ні відносини незалежно від того, чи відносяться вони до 
сфери моралі чи до сфери права. Суспільна ж небезпека є 
матеріальним змістом будь-якого правопорушення, вклю-
чаючи  злочин  [12,  с.  33]. Суспільно шкідлива  поведінка 
є суспільно небезпечною з моменту оголошення її проти-
правною [12, с. 34];

4)  суспільна  небезпека  співвідноситься  з  соціально 
шкідливістю  як  можливе  і  дійсне.  Виникає  питання,  чи 
виражає термін «суспільна небезпека» реальну, фактичну 
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заподіяну шкоду для інтересів суспільства, тобто реалізо-
вану можливість,  або тільки можливість настання вказа-
них антисоціальних наслідків [12, с. 41]?

В  юридичній  літературі  мають  місце  висловлюван-
ня  про  те,  що  у  випадках  заподіянням  злочином шкоди 
(шкідливих наслідків) слід говорити вже не про суспільну 
небезпеку вчиненого діяння, а про його суспільну шкідли-
вість. Так, заподіяння шкоди знімає питання про небезпе-
ку: немає небезпеки, коли шкода вже заподіяна.

В законі суспільна небезпека виступає як можливість, 
здатність діянь певного виду заподіювати шкоду охороню-
ваним об’єктам. В конкретному ж злочині вона – реалізо-
вана можливість, тобто дійсність [12, с. 40]. Отже, в факті 
вчинення  злочину  небезпека  як  можливість  заподіяння 
шкоди повністю вичерпала  себе  і  набула, по  суті,  новий 
стан –  реальне порушення  системи  суспільних  відносин 
[12, с. 117].

Під час вирішення поставленого питання слід виходи-
ти з того, що небезпека є  загрозою настання негативних 
наслідків. Загроза не може ототожнюватися з самими на-
слідками,  так само як  і бажане або передбачуване  з дій-
сним.  З  цього  слідує, що  суспільна  небезпека  і  соціаль-
на шкідливість є принципові властивості одного і того ж 
явища, які характеризують його під двома різними кутами 
зору. Вони співвідносяться як можливе і дійсне [17, с. 78]. 
В даному випадку суспільна шкідливість – поняття більш 
конкретне, яке свідчить про шкоду, яка вже настала, а сус-
пільна небезпека передбачає можливість настання шкоди 
в майбутньому [16, с. 137]. Тобто суспільна шкідливість є 
реальною, а суспільна небезпека – потенційною.

Таким чином,  термін «суспільна небезпека»  є далеко 
не бездоганним, якщо його застосовувати до конкретного 
злочину. Очевидно, що правильніше  було  б  говорити не 
про його суспільну небезпеку, оскільки остання вже реалі-
зувалася і, відповідно, вичерпала себе, а про ступінь тяж-
кості  самого  злочину,  про  глибину  пошкодження  право-
охоронюваного блага, його соціально-економічну цінність 
[12, с. 42].

Своєю чергою, на рівні нормативних понять, так само 
як  і  наукових  абстракцій,  термін  «суспільна  небезпека», 
навпаки, є досить вдалим, точним та найбільш повно відо-
бражає суть антисоціальних явищ, які визнані злочинами 
[12, с. 43].

По-четверте,  необхідно  розмежовувати  суспільно  не-
безпечне і малозначне діяння. Так, малозначному діянню 
властиві наступні ознаки:

1) наявність у вчиненому діянні формально ознак ді-
яння,  яке  передбачено  КК,  тобто  всіх  тих  об’єктивних 
і  суб’єктивних ознак, що у  відповідній  статті Особливої 
частини  КК  характеризують  певний  злочин.  У  випадку 
відсутності складу злочину через відсутність хоча б одно-
го з його елементів мова про малозначність йти не може – 
в такому випадку виключається кримінальна відповідаль-
ність взагалі [11, с. 121].

2)  визнання  вчиненого  діяння  таким,  що  лише  фор-
мально містить у собі ознаки діяння, передбаченого в КК, 
тобто  є  розбіжність  між  законодавчою  оцінкою  типової 
суспільної небезпечності певного виду злочинної поведін-
ки і небезпечністю конкретного випадку такої поведінки;

3)  суб’єктивна  характеристика  малозначного  діян-
ня: воно не тільки об’єктивно не спричинило шкоду, а й 
суб’єктивно не було спрямоване на заподіяння значної, іс-
тотної шкоди [15, с. 143].

Малозначність діяння означає, що воно або зовсім не 
заподіяло і за характером, і змістом вини не могло завда-
ти шкоди, або завдало (чи могло завдати) дуже незначну 
шкоду, тобто кримінальна відповідальність та покарання 
в цьому випадку були б зайвими, не відповідними вчинку. 
Малозначність діяння позначає незначний обсяг посяган-
ня на важливий об’єкт або посягання на незначний, мало-
цінний об’єкт [15, с. 143].

Норма  про  малозначність  діяння  є  об’єктивним  об-
меженням кримінальної відповідальності за ознакою сус-
пільної  небезпечності  діяння  у  кримінальному  законі. У 
положеннях  ч.  2  ст.  11 КК  знайшов  відображення прин-
цип, відомий ще римському праву, – de minimis non curat 
praetor  (дрібниці не повинні турбувати претора – суддю) 
[15, с. 143]. З цього слідує, що «суспільна небезпека» як 
ознака поняття  злочину  і малозначне діяння  є  взаємови-
ключними поняттями.

Визнання  того  чи  іншого діяння  суспільно небезпеч-
ним, як і малозначним, не залежить від посткримінальної 
поведінки винного, наявності обставин, які пом’якшують 
або обтяжують покарання. Дані обставини враховуються 
виключно  під  час  індивідуалізації  кримінальної  відпо-
відальності:  при  призначенні  покарання,  звільненні  від 
кримінальної  відповідальності,  звільнення  від  покаран-
ня  та  його  відбування. Так,  вчинення  злочину  внаслідок 
збігу  тяжких  особистих,  сімейних  чи  інших  обставин, 
добровільне відшкодування завданих збитків або усунен-
ня  заподіяної шкоди, примирення винного  з потерпілим, 
втрата  особою суспільної  небезпеки на  час  розслідуван-
ня злочину не перетворюють злочин у малозначне діяння  
[7, с. 113].

По-п’яте, схожими є злочини  і діяння, вчинені за об-
ставин, що виключають злочинність діяння. Така схожість 
полягає лише в їх зовнішніх ознаках – ознаках об’єктивної 
сторони. Насамперед у заподіянні шкоди, яка водночас ви-
ступає наслідком відповідних злочинів. У той же час при 
вчиненні аналізованих діянь:

1) не порушується об’єкт кримінально-правової охоро-
ни (тому що заподіяна шкода не є суспільно небезпечними 
наслідками; суспільні відносини не порушуються, а інші 
об’єкти, навпаки, охороняються завдяки заподіянню шко-
ди в ході вчинення діянь, скоєних за обставин, що усува-
ють їх злочинність);

2) відсутня вина (якщо діяння вчиняється за обставин, 
що  усувають  його  злочинність,  то  особа,  переконана  у 
правомірності і суспільній корисності, чи принаймні, до-
пустимості заподіяння шкоди, не оцінює свою поведінку 
як протиправну і суспільно небезпечну) [15, с. 145].

З  метою  подальшого  з’ясування  змісту  суспільної 
небезпеки  як  ознаки  поняття  злочину  варто  розглянути 
види суспільної небезпеки. Так, розрізняють об’єктивну і 
суб’єктивну суспільну небезпеку. 

Об’єктивна суспільна небезпека властива не лише про-
типравним діянням особи. Її джерелом можуть бути сили 
природи, соціальні явища та процеси. Суспільна небезпе-
ка – категорія, що далеко виходить за вузькі рамки її кри-
мінально-правового розуміння.

Об’єктивна  суспільна  небезпека  існує  в  соціальному 
світі, який нас оточує незалежно від суб’єкта пізнання, не-
залежно від генезису її виникнення і від того, визнана вона 
законом такою чи ні. Суспільна небезпека не є продуктом 
права, його творінням. Право лише надає небезпеці, коли 
її  джерелом  є  діяння  людини,  специфічно  нормативну 
форму [12, с. 116]. Будь-яке суспільно небезпечне діяння 
є таким не тому, що його таким хтось вважає, а тому, що 
воно по своїй внутрішній суті знаходиться в різкій супер-
ечності  з  суспільним  ладом,  причиняє  суспільну шкоду. 
Суспільна небезпека має об’єктивний характер і реально 
існує  в  дійсності  незалежно  від  того,  чи  підлягала  вона 
чиїсь оцінці [13, с. 93].

Об’єктивний характер суспільної небезпеки полягає в 
тому, що суспільна небезпека, навіть дуже високого сту-
пеня,  може  бути  властива  і  діянням,  які,  тим  не  менше, 
не містять складу злочину з тих чи інших підстав (відсут-
ність суб’єкта злочину, вини) [12, с. 15–16].

Так, в теорії кримінального права не вважаються зло-
чином:  рефлекторні,  імпульсивні,  інстинктивні  або  інші 
рухи тіла, які не є результатом вольової поведінки особи; 
рухи  тіла  або  відсутність  таких  рухів, що  є  результатом 
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тільки  чужої  волі  чи  впливу  непереборної  сили;  діяння, 
можливість  настання  суспільно  небезпечних  наслідків 
якого особа не передбачала і не могла передбачити (казус) 
[15, с. 144].

Таким чином, об’єктивний характер суспільної небез-
пеки обумовлений об’єктивним характером шкоди, заподі-
яної злочином [12, с. 53]. Однак було б неправильно ствер-
джувати, що суспільна небезпека того чи іншого злочину 
зводиться тільки до цього. При посяганні з непридатними 
знаряддями чи на непридатний об’єкт, наприклад, як пра-
вило, не  завдає ніякої  об’єктивної шкоди,  тим не менше 
такі діяння суб’єкта злочину становлять реальну суспіль-
ну небезпеку, і тому винні особи несуть за це відповідаль-
ність [16, с. 135].

Суб’єктивній  суспільній  небезпеці  надається  яскраво 
виражений  оціночний  характер:  суспільно  небезпечним 
є лише те, що законодавчо оцінено в такій якості і закрі-
плено  в юридичній формі  у  вигляді протиправності. Всі 
інші шкідливі наслідки в силу відсутності оцінно-право-
вого  характеру  позбавлені  цієї  соціальної  властивості  
[12, с. 25]. Суспільна небезпека в кримінально-правовому 
розумінні не існує поза законодавчою і судовою оцінкою. 
Отже, суспільна небезпека  існує об’єктивно, а суспільна 
небезпека як ознака поняття злочину – лише в результаті 
оцінки законодавцем.

Окрім того, суспільна небезпека характеризується від-
повідними характером і ступенем. Характер – якісна озна-
ка суспільної небезпеки – залежить від важливості об’єкта 
кримінально-правової охорони [7, с. 112].

Об’єкт посягання (основний і додатковий) є основним 
критерієм  при  побудові  системи  Особливої  частини.  А 
оскільки об’єкт знаходить своє вираження у першу чергу 
в суспільно небезпечних наслідках (тобто шкоді, яка запо-
діяна  об’єкту),  то  є  підстави  стверджувати, що  характер 
суспільно  небезпечних  наслідків  визначає  характер  сус-
пільної небезпеки посягання [20].

В свою чергу, ступінь суспільно небезпечних злочинів 
або інших правопорушень певного виду описується зако-
нодавцем в формулюваннях відповідного складу злочину 
(правопорушення) з вказівкою санкції [1, с. 380]. З одного 
боку, явище розкривається як змістовна суспільно небез-
печна концепція, а з іншого – виявляються розміри і гли-
бина його суспільної небезпеки [13, с. 84].

А.А. Горницький свого часу писав, що ступінь суспіль-
ної небезпеки залежить також і від характеру та розмірів 
заподіяних  злочином наслідків. Однак видається, що ха-
рактер  заподіяних  злочином  наслідків  визначає  саме  ха-
рактер, а не ступінь суспільної небезпеки. Тобто суспільно 
небезпечні наслідки можуть виступати варіантною озна-
кою, але лише у випадках, коли змінюється не їх характер 
(якісна величина), а розмір (кількісна величина) [20].

Передумовою  подальшого  з’ясування  змісту  поняття 
«суспільна небезпека» як ознака поняття злочину є виді-
лення істотних ознак досліджуваного поняття.

Ознакою  називається  все  те,  в  чому  предмети  схожі 
один з одним або чим різняться. Кожен предмет і явище 
матеріального  світу  мають  численні  ознаки.  Одні  з  них 
істотні,  інші – неістотні [9, с. 25].  Істотні ознаки – це ті, 
кожна з яких є необхідною, а їх сукупність – достатньою 
умовою для того, щоб відрізнити даний предмет від інших 
[5, с. 14].

Дослідження істотних ознак поняття «суспільна небез-
пека  як  ознака  поняття  злочину» має  важливе  значення, 

оскільки дасть змогу визначити зміст та обсяг даного по-
няття та відмежувати його від суміжних понять.

Отже, можна виділити наступні істотні ознаки поняття 
«суспільна небезпека» як ознака поняття злочину:

1) є результатом діяльності людини або групи людей;
2) має соціальний (суспільний) характер: шкода запо-

діюється всьому суспільству, а не конкретному потерпі-
лому;

3) полягає у заподіянні реальної шкоди або створенні 
реальної загрози заподіяння шкоди. В кримінально-пра-
вовій літературі існує також позиція, відповідно до якої 
з  реальним  заподіянням  шкоди  пов’язують  матеріальні 
склади  злочинів,  які  включають  в  якості  обов’язкової 
ознаки  настання  суспільно  небезпечного  наслідку.  В 
свою чергу, підставою для кримінальної відповідальнос-
ті за злочини з формальним складом є небезпека діяння, 
яка виражається в створенні загрози, можливості заподі-
яння шкоди [8, с. 20].

З даною позицією важко погодитись, зважаючи на те, 
що будь-який злочин має суспільно небезпечні наслідки, 
незалежно від того, мають вони значення для кваліфікації 
чи ні;

4) така реальна або потенційна шкода має бути істот-
ною;

5) має місце при заподіянні шкоди об’єкту, який пере-
буває під кримінально-правовою охороною.

Визначивши ознаки поняття, які характеризують їх ви-
дові відмінності, можна перейти до пошуку поняття шир-
шого за змістом, яке є родовим щодо поняття «суспільна 
небезпека» як ознака поняття злочину.

В філософії найбільш загальні поняття про предмети, 
властивості  і  відносини,  що  мають  місце  в  об’єктивній 
дійсності, називають категоріями. Своєю чергою, в юри-
спруденції  ними  вважаються  найбільш  глибокі,  фунда-
ментальні поняття, що є межею узагальнення як в певній 
галузі знань, так і в праві загалом.

Оскільки  поняття  суспільної  небезпеки  діяння  відо-
бражає дійсність соціального життя і є одним із найшир-
ших  в  кримінально-правовій  науці,  то,  на  наш  погляд, 
справедливо  буде  віднести  його  до  розряду  категорій. 
Тобто «суспільна небезпека» як ознака поняття злочину є 
категорією – більш ширшого (родового) поняття не існує.

Визначивши  зміст  поняття  «суспільна  небезпека»  як 
ознака  поняття  злочину,  варто  перейти  до  обсягу  дослі-
джуваного поняття. Обсяг поняття «суспільна небезпека» 
як ознака поняття  злочину охоплює всі  суспільно небез-
печні  діяння,  які  передбачені  Особливою  частиною  КК 
України.

Висновки. Виходячи з усього викладеного, враховую-
чи аналіз методології  визначення аналізованого поняття, 
його ознаки, співвідношення з суміжними правовими яви-
щами, можна  перейти  до формулювання  визначення  до-
сліджуваного поняття.

Так, визначення – це логічна операція,  яка дає  змогу 
розкрити зміст поняття, відрізнити одне поняття від іншо-
го, уточнити смисл (значення) терміна [10, с. 67].

Отже, на основі проведеного нами аналізу пропонує-
мо наступне визначення: «суспільна небезпека» як озна-
ка  поняття  злочину  –  це  категорія  кримінального  права, 
суть якої полягає в здатності діяння заподіювати  істотну 
шкоду об’єкту, який перебуває під кримінально-правовою 
охороною, або створювати реальну загрозу заподіяння та-
кої шкоди.
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ОКРЕМІ ПиТАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА УМиСНЕ ЗНиЩЕННЯ  

АБО ПОШКОДЖЕННЯ ТЕРиТОРІЙ, ВЗЯТих ПІД ОхОРОНУ ДЕРЖАВи,  
ТА ОБ’ЄКТІВ ПРиРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ (СТ. 252 КК УКРАЇНи)

SOME ISSuES PENALTIES fOr INTENTIONAL dESTruCTION  
Or dAMAgE Of ThE TErrITOrIES, TAKEN uNdEr ThE STATE PrOTECTION,  

ANd OBJECTS Of NATurAL rESErVE fuNd (ArT. 252 Of ThE CrIMINAL COdE Of uKrAINE)

Рябченюк Ю.В., 
асистент кафедри кримінального права № 2 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статтю присвячено проблемі покарання за умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів 
природно-заповідного фонду. Вказано на неспіврозмірність закріпленого у санкції статті покарання суспільній небезпечності злочину. 
Запропоновано посилити покарання за вчинення зазначеного злочину шляхом розширення переліку видів покарань, що можуть бути 
застосовані, а також збільшення розміру закріплених покарань. 

Ключові слова: покарання, штраф, обмеження волі, громадські роботи, позбавлення волі.

Статья посвящена проблеме наказания за умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, 
и объектов природно-заповедного фонда. Указано на несоответствие закрепленного в санкции статьи наказания общественной опас-
ности преступления. Предложено ужесточить наказание за совершение указанного преступления путем расширения перечня видов 
наказаний, которые могут быть применены, а также увеличения размера закрепленных наказаний.

Ключевые слова: наказание, штраф, ограничение свободы, общественные работы, лишение свободы.

The article deals with the punishment for the intentional destruction or damage of the territories taken under state protection, and objects of 
natural reserve Fund. Listed on the discrepancy enshrined in article sanctions the punishment of public danger of a crime. Proposed to increase 
the punishment for the offence by expanding the list of punishments that can be applied, as well as increase the size of available punishment.

Key words: punishment, penalty, restriction of freedom, community service, imprisonment.

Актуальність теми.  Кримінальне  покарання  завжди 
було  і  залишається  найбільш  вагомим  аргументом  дер-
жави  у  боротьбі  з  порушниками  закону.  Вбачається, що 
розмір покарання, встановленого законодавцем за умисне 
знищення або пошкодження територій, взятих під охорону 
держави, та об’єктів природно-заповідного фонду, є недо-
статнім, оскільки не відповідає суспільній небезпечності 
даного злочину. На цьому тлі актуальною є проблема де-
тальної  розробки  критеріїв  для  переходу  від  переважно 

інтуїтивного до наукового підходу при обранні виду та ви-
значенні розміру покарання.

Різні  аспекти  кримінального  покарання  протягом 
останніх  років  у  своїх  роботах  висвітлювали,  зокрема, 
Н.О. Гуторова, В.К. Дуюнов, М.І. Панов, В.В. Полтавець, 
Ю.А. Пономаренко, О.В. Ткачова, Є.Г. Фролова, Ю. Філей 
та ін. При цьому питанню покарання за умисне знищення 
або пошкодження територій, взятих під охорону держави, 
та  об’єктів природно-заповідного фонду у науці не  було 
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приділено належної уваги, тому накопичилось достатньо 
проблем, які потребують дослідження і вирішення.

Мета дослідження полягає  в  аналізі  санкції  ст.  252 
КК, а також у розробці критеріїв для встановлення пока-
рання, що  буде  ефективно  виконувати  свою  роль  засобу 
кримінально-правової боротьби із порушниками.

Виклад основного матеріалу. Протидія  посяганням 
на охоронювані кримінальним законом суспільні відноси-
ни потребує залучення різноманітних кримінально-право-
вих заходів, серед яких ключове місце займає покарання. 
У  кримінально-правовій  літературі  поняття  «покарання» 
має різний зміст:

– реакція держави на вчинений злочин;
– правовий наслідок злочину;
– кара (відплата) за вчинене;
–  примус  до  страждання,  співрозмірного  вчиненому 

злочину;
– спосіб (форма) кримінальної відповідальності;
– засіб (захід) кримінально-правового впливу на винну 

особу;
– інструмент (засіб) кримінально-правової боротьби зі 

злочинами;
– форма (захід) державного примусу, що застосовуєть-

ся щодо винного
та ін. [1].
Вбачається, що кожне з наведених визначень розкриває 

якусь особливу сторону, властивість такого багатогранно-
го явища, як кримінальне покарання, тому воно може бути 
відображено  у  понятті  «покарання»  або  навіть  прийня-
те за основу при його визначенні. Однак оскільки кожне 
явище має свою особливу сутність, яка у першу чергу по-
винна бути відображена в його визначенні, повинно бути 
виділено те головне, яке і утворює сутність даного явища 
і поняття про нього – його найбільш важливі, характерні 
властивості, що визначають сенс його існування, соціаль-
не покликання і роль в житті суспільства [2, с. 27].

Міститься  визначення  покарання  і  у  кримінальному 
законі. Відповідно до ч. 1 ст. 50 КК, покарання є заходом 
примусу, що застосовується від імені держави за вироком 
суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і по-
лягає в передбаченому законом обмеженні прав  і  свобод 
засудженого.

За умисне знищення або пошкодження територій, взя-
тих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідно-
го фонду без кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 252 КК Украї-
ни) закон передбачив покарання у виді штрафу від ста до 
двохсот  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян 
або обмеження волі на строк до трьох років.

Ч. Бекаріа ще у ХVІІІ ст. зазначав, що загальна користь 
вимагає, щоб злочини не вчинялись, і особливо, щоб не вчи-
нялись злочини, найбільш шкідливі для суспільства. Пере-
шкоди, що стримують людей від вчинення злочину, повинні 
бути тим суворіші, чим важливіше порушене благо  і чим 
сильніше  жага  до  вчинення  злочину.  Тому  повинна  бути 
співрозмірність між злочинами і покараннями [3, с. 93]. 

Наскільки  співрозмірне  таке покарання  з  суспільною 
небезпечністю умисного знищення або пошкодження те-
риторій, взятих під охорону держави, та об’єктів природ-
но-заповідного фонду, спробуємо розібратися далі.

Відповідальність за протизаконні дії, пов’язані з тери-
торіями та об’єктами природно-заповідного фонду, перед-
бачена і у КУпАП. Ст. 91 зазначеного нормативно-право-
вого акту – «Порушення правил охорони та використання 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду» – за-
кріплює відповідальність за здійснення в межах територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, 
а також територій, зарезервованих для наступного запові-
дання, забороненої господарської та іншої діяльності, по-
рушення інших вимог режиму цих територій та об’єктів, 
самовільна  зміна  їх меж,  невжиття  заходів  для  поперед-
ження і ліквідації негативних наслідків аварій або іншого 

шкідливого впливу на території та об’єкти природно-запо-
відного фонду. Такі дії караються накладенням штрафу на 
громадян від дев’яти до двадцяти чотирьох неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь 
і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих 
природних ресурсів чи без такої і на посадових осіб – від 
п’ятнадцяти  до  тридцяти  неоподатковуваних  мінімумів 
доходів  громадян  з  конфіскацією  знарядь  і  засобів  вчи-
нення правопорушення та незаконно добутих природних 
ресурсів.  Отже,  у  випадку  вчинення  адміністративного 
правопорушення  у  сфері  охорони  територій  та  об’єктів 
природно-заповідного фонду загальним суб’єктом штраф 
в абсолютній сумі становить від 153 грн. до 408 грн., по-
садовою особою – від 255 грн. до 510 грн.

Адміністративне  правопорушення  відрізняється  від 
злочину перш за все ступенем суспільної небезпечності, 
а тому цілком закономірно, що  існує значна різниця між 
адміністративно-правовими  та  кримінально-правовими 
заходами примусу, що застосовуються до порушників. 

Штраф є найбільш поширеним видом покарань, що за-
стосовується до осіб, які вчинили злочини проти довкілля. 
Це грошове стягнення, що накладається судом у випадках 
і розмірі, встановлених в Особливій частині КК. В Україні 
штраф встановлюється в умовних одиницях  залежно від 
доходів  громадян,  в  деяких  інших  державах  його  також 
визначають в абсолютній сумі (Голландія, Китай, Японія 
тощо)  або  кратно  (або  в  частці)  до  заподіяного  збитку, 
отриманого доходу (Данія, Іспанія та ін.). 

Штраф, встановлений у санкції ч. 1 ст. 252 КК, визна-
чений на рівні від 100 до 200 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян, тобто від 1700 грн. до 3400 грн. На 
нашу думку, ці суми є занадто низькими, тому що неадек-
ватні  тяжкості  суспільно небезпечних наслідків,  а  також 
не здатні забезпечити досягнення превентивної мети пока-
рання. Проілюструвати дану ситуацію можна на прикладі. 

Особа з метою наживи та власного збагачення провела 
серйозні будівельні роботи на території природно-заповід-
ного фонду – парку пам’ятці садово-паркового мистецтва 
місцевого  значення.  Були  знищені  дерева  різних  порід  в 
кількості 116 штук, завдано шкоди державі на суму 24 890 
грн. 27 коп.; зайнято земельну ділянку лісового фонду, про-
ведено будівельні роботи, завдано істотної шкоди державі 
на суму 33 459 грн.; знято ґрунтовий покрив (родючий шар 
ґрунту) без спеціального дозволу, завдано шкоди державі на 
суму 24 890 грн. 27 коп. Всього умисними протиправними 
діями завдано шкоду державі на загальну суму 111 306 грн. 
25 коп. Вироком Ярмолинецького районного  суду Хмель-
ницької області особу було визнано винною  і призначено 
покарання у виді штрафу в сумі 2500 грн. Дана особа була 
звільнена від покарання на підставі ст. 1 п. (в) Закону Укра-
їни «Про амністію» від 08.04.2014 р. [4].

Вважаємо,  що,  враховуючи  рівень  пошкоджень  для 
об’єкта природно-заповідного фонду, а також розмір мате-
ріальної шкоди, що була завдана державі, розмір штрафу 
за цей злочин є занадто низьким. Звісно, не можна визна-
ти  штраф  компенсацією  особи  за  вчинений  нею  злочин 
та тісно пов’язати покарання  із  завданою шкодою, пере-
слідуючи фіскальну мету. Однак при цьому,  дослідивши 
кримінальні справи, очевидним є те, що найчастіше таке 
покарання,  як  штраф,  призначається  ближче  до  нижчої 
межі, що може негативно позначитися на боротьбі зі зло-
чинністю, адже такі незначні розміри штрафів навряд чи 
здатні утримати особу від вчинення злочину. 

Включення штрафу до критеріїв визначення тяжкості 
злочинів (ст. 12 КК) означає, що цей вид покарання дер-
жавою  вважається  одним  із  найбільш  ефективних  захо-
дів впливу на злочинця. На цьому тлі можна передбачити 
лише більш широке  застосування саме цього виду пока-
рання за вчинення злочинів, а тому питання підвищення 
рівнів штрафів набуває все більшої актуальності. Надзви-
чайно  актуальним,  на  нашу  думку,  є  значне  підвищення 
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розміру  штрафу  за  злочини  проти  довкілля,  включаючи 
той, що передбачено у ч. 1 ст. 252 КК.

Крім штрафу, ще одним видом основного покарання, пе-
редбаченого у санкції ч. 1 ст. 252 КК, є обмеження волі. Цей 
вид покарання полягає в обмеженні права особи на особис-
ту волю (свободу пересування, вибір місця проживання та 
ін.) та права на працю (вибір місця роботи, професії), які, у 
свою чергу, тягнуть за собою низку інших, похідних право-
обмежень (наприклад, обмеження деяких цивільних, соці-
альних, культурних прав людини [5, с. 165]. 

Серед вивчених нами справ лише один раз суд призна-
чив  особі  покарання  за  пошкодження  Михайликівського 
гідрологічного  заказника  у  виді  обмеження  волі  на  строк 
один рік. При цьому,  застосувавши положення  ст.  75 КК, 
особа була звільнена від відбування покарання з випробу-
ванням з іспитовим строком один рік [6]. В усіх інших спра-
вах суд обмежився штрафом. 

Цілком погоджуємося з думкою Ю. Філей, що конкрет-
на кримінально-правова санкція обов’язково повинна бути 
адекватною,  справедливою  та  узгоджуватися  з  іншими 
санкціями [7, с. 34]. Адекватність та справедливість санкції 
є оціночними. На нашу думку, враховуючи те, що злочин-
ним діянням знищуються або пошкоджуються природні те-
риторії та об’єкти, що мають особливий екологічний статус 
та підлягають особливій охороні  з боку держави, а також 
те, що злочин є умисним, м’якість покарання є неспівроз-
мірною з його суспільною небезпечністю, тобто дану санк-
цію важко визнати адекватною та справедливою. Крім того, 
санкція ч. 1 ст. 252 КК не узгоджується з санкціями норм, 
що є суміжними. Зокрема, за умисне знищення або пошко-
дження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих роз-
мірах (ч. 1 ст. 194 КК); умисне незаконне знищення, руйну-
вання або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх 
частин (ч. 2 ст. 298 КК) встановлений нижчий рівень штра-
фу, при цьому передбачене покарання у виді позбавлення 
волі, чого не зробив законодавець у санкції досліджуваного 
злочину, що є нелогічним та непослідовним кроком. 

На думку П.А. Фєфєлова, кара за своїм характером по-
винна найповніше відповідати природі  злочину, щоб ней-
тралізувати у винного та інших осіб думку про можливість 
безкарного порушення кримінального законодавства [8, с. 
96]. М’якість  покарання  за  умисне  знищення  або  пошко-
дження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів 
природно-заповідного фонду закономірно викликає сумні-
ви у його здатності ефективно виконувати свої цілі, пере-
дусім превентивну. Тому цілком зрозуміло, що виникають 
питання  щодо  можливості  не  тільки  збільшення  розміру 
вже  закріплених  покарань,  а  й  доповнення  санкції  статті 
іншими їх видами.

Корисним тут буде також звернутися до досвіду інших 
держав. Частина 1 параграфа 329 КК ФРН (створення за-
грози для території, що потребує  захисту) передбачає по-
карання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, 
а  також  штраф.  Частина  3  цього  ж  параграфу  закріплює 
відповідальність за порушення норм про особливо охоро-
нювані природні території та об’єкти, за що передбачається 
покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років, 
а також грошові штрафи [9]. 

Ст. 342 КК Республіки Казахстан має назву «Порушен-
ня режиму особливо охоронюваних природних територій» 
та  містить  дві  частини.  Перша  частина  передбачає,  що 
порушення  режиму  особливо  охоронюваних  природних 
територій,  що  призвело  до  спричинення  значної  шкоди, 
карається штрафом у розмірі від ста до двохсот місячних 
розрахункових показників або позбавленням права займати 
певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років, або виправними роботами на строк від шести 
місяців до одного року. Друга – умисне пошкодження або 
знищення об’єктів державного природно-заповідного фон-
ду  на  особливо  охоронюваних  природних  територіях, що 
призвело до спричинення значної шкоди, карається обме-

женням волі на строк до трьох років або позбавлення волі 
на той самий строк [10].

КК  Білорусі  передбачає  одразу  дві  статті,  присвячені 
охороні  особливо  охоронюваних  природних  територій  та 
об’єктів.  У  ст.  263  КК  передбачене  покарання  за  умисне 
знищення  або  пошкодження  природних  комплексів  або 
об’єктів особо охоронюваних природних територій за від-
сутності  ознак  більш  тяжкого  злочину.  Таке  діяння  кара-
ється штрафом або виправними роботами на строк до двох 
років, або арештом, або обмеженням волі на строк до трьох 
років, або позбавленням волі на той самий строк. Ст. 264 
КК встановлює покарання за порушення режиму охорони 
і  використання  особливо  охоронюваних  природних  тери-
торій, що потягло за собою умисне або необережне спри-
чинення шкоди у великому розмірі, ним може бути штраф 
або виправні роботи на строк до двох років, або арешт, або 
обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення 
волі на той самий строк з позбавленням права займати пев-
ні посади або займатися певною діяльністю, або без позбав-
лення [11].

Як бачимо, законодавці цих країн визнали досліджува-
ний злочин достатньо суспільно небезпечним, щоб встано-
вити більш суворе покарання, ніж це зроблено у нас. Серед 
видів  покарання,  зазначених  у  санкціях  статей, що  закрі-
плюють  відповідальність  за  знищення  або  пошкодження 
особливо охоронюваних природних територій та об’єктів, 
є покарання у виді позбавлення волі.

Варто зазначити, що, на жаль, на практиці існує про-
блема  ефективності  обмеження  та  позбавлення  волі  за 
злочини невеликої та середньої тяжкості, що пояснюється 
тим, що суди застосовують їх досить рідко, а навіть у разі 
обрання судом цих видів покарань суд зазвичай звільняє 
осіб  від  відбування  покарання.  Вважаємо  надто  широке 
застосування  звільнення  осіб  від  покарання  шкідливою 
традицією вітчизняного правосуддя, адже воно формує в 
суспільстві відчуття безкарності за такі злочини, а отже, 
перешкоджає досягненню мети покарання. Однак, навіть 
враховуючи  мізерний  відсоток  реального  відбуття  пока-
рань у виді обмеження волі або позбавлення волі за зло-
чини невеликої або середньої тяжкості, немає підстав для 
відмови від таких видів покарання, оскільки навіть факт 
наявності  них  у  законі  виконує  превентивну функцію,  а 
тому охороняє природні території та об’єкти з особливим 
екологічним статусом.

В  існуючих  сьогодні  реаліях штраф  залишається  най-
більш ефективним видом покарання. Дійсно, найчастіше за 
пошкодження особливо охоронюваної природної території 
або об’єкту цілком достатньо буде застосувати штраф для 
досягнення мети  покарання,  тому  цей  вид  покарання,  за-
кріплений у законі, не викликає у нас жодних заперечень. 
Однак коли мова йде про, наприклад, знищення Національ-
ного  парку,  тобто  повна  і  невідворотна  втрата  ним  своїх 
екологічних функцій, то санкція, закріплена у ч. 1 ст. 252 
КК,  є невідповідною тяжкості наслідків для  суспільства  і 
держави, а отже, і тяжкості злочину. 

На підставі викладеного, вважаємо, що є достатньо під-
став для того, щоб посилити кримінальну відповідальність 
за  умисне  знищення  або  пошкодження  територій,  взятих 
під  охорону  держави,  та  об’єктів  природно-заповідного 
фонду. Думаємо, що варто закріпити позбавлення волі се-
ред видів покарання, зазначених у цій частині статті як за-
хід примусу, що застосовується у виняткових випадках, та 
викласти санкцію у наступній редакції: це діяння карається 
штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 
трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. 

Набагато  суворішим  є  покарання,  закріплене  у  ч.  2  
ст.  252 КК:  ті  самі  діяння,  вчиненні шляхом  підпалу  або 
іншим  загально  небезпечним  способом,  якщо  це  спричи-
нило загибель людей або інші тяжкі наслідки – караються 
позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років. 
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Отже, на підставі положень ст. 12 КК цей злочин належить 
до особливо тяжких. 

Виникають закономірні запитання, наскільки обумовле-
ними є настільки широкі межі покарання, зазначеного у ч. 
2 ст. 252 КК. Питання обумовленості широких меж кримі-
нально-правових санкцій у науці вирішується неоднознач-
но. Деякі  вчені  підтримують  ідею максимального  розши-
рення меж санкцій,  інші, навпаки, вважають за необхідне 
звузити ці межі покарань, а отже, і межі судового вибору. 

Погоджуємося з позицією Г.Л. Кригер, що встановлен-
ня широкого діапазону між максимальними і мінімальними 
строками  позбавлення  волі  нівелює межу між  злочинами 
суттєво  різного  ступеня  суспільної  небезпечності,  однак 
вузькі межі позбавлення волі обмежують правосвідомість 
суддів, створюють труднощі у здійсненні справедливої ін-
дивідуалізації  покарання  [12,  с.  114].  Тому  надзвичайно 
важливим  є  обрання  оптимальних  та  обґрунтованих  меж 
кримінально-правових санкцій. 

На  сьогоднішній  день  незрозумілим  залишається  пи-
тання,  які  саме  критерії  використовуються  вітчизняним 
законодавцем при обранні виду, а тим більше розміру по-
карання. Чому, наприклад, за наявності похідних наслідків, 
передбачених у ч. 2 ст. 252 КК, серед яких загибель людей 
та інші тяжкі наслідки, законодавець передбачив покарання 
у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти 
років,  при  цьому  за  кваліфіковане  умисне  тяжке  тілесне 
ушкодження  (ч. 2 ст. 121 КК), яке,  серед  іншого,  спричи-
нило  смерть  потерпілого,  передбачене  покарання  у  виді 
позбавлення  волі  на  строк  від  семи до  десяти  років. Або 
розглянемо покарання за суміжний з розглядуваним склад 
злочину  –  умисне  знищення  або  пошкодження  чужого 
майна  (ст. 194 КК). Ч. 2 цього  злочину передбачає відпо-
відальність за діяння, серед похідних наслідків якого також 
загибель людей або інші тяжкі наслідки, а покаранням, що 
застосовується до винних осіб, є позбавлення волі на строк 
від трьох до десяти років. Санкції норм, що передбачають 
відповідальність за злочини проти довкілля, в яких закрі-
плені  схожі  похідні  наслідки,  містять  найрізноманітніші 
строки  позбавлення  волі.  Наприклад,  за  забруднення  або 
псування земель, що спричинило загибель людей, їх масо-
ве захворювання або інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 239 КК), 
найбільш  суворе  покарання  –  позбавлення  волі  на  строк 
від двох до п’яти років. Таке ж покарання встановлене і за 
забруднення атмосферного повітря  (ч. 2  ст. 241 КК). При 
цьому за знищення або пошкодження об’єктів рослинного 
світу, якщо воно спричинило загибель людей, масову заги-
бель тварин або інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 245 КК), пе-
редбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 
п’яти до десяти років. За відсутності кваліфікуючих ознак 
всі зазначені діяння належать до злочинів невеликої або се-
редньої тяжкості.

Для нас безсумнівним є те, що мінімальна межа санкції 
за особливо тяжкий злочин, яким є той, що передбачений у 
ч. 2 ст. 252 КК, не повинна дорівнювати максимальній межі 
злочинів середньої тяжкості. Нелогічним, на нашу думку, є 
й те, що мінімальна межа санкції за злочин, передбачений 
у ч. 2 ст. 252 КК, зовсім відірвана від максимальної межі 
санкції, закріпленій в ч. 1. 

Підтримуємо позицію П.П. Осипова, який серед осно-
вних завдань юридичної науки розглядав необхідність де-
тальної  розробки ціннісних  і  соціологічних  критеріїв  для 
переходу від переважно інтуїтивного до наукового підходу 
при обранні виду та визначенні розміру покарання [13, с. 20].  
Дійсно, підходи до його законодавчого встановлення пови-
нні бути зрозумілими і прозорими. При цьому широта меж 
санкції, на думку вченого, залежить перш за все від широти 
диспозиції  кримінально-правової  норми,  отже,  від  різни-
ці у характері і ступені суспільної небезпечності злочинів  
[13,  с.  117–118].  Тобто  якщо  диспозиція  вузька  за  своїм 
змістом, то санкція повинна мати мінімальну різницю між 
верхньою та нижньою межами, при цьому в нормах, де дис-
позиція  об’ємна,  допускаються ширші межі  санкції. Дис-
позиція, передбачена у ч. 2 ст. 252 КК у нинішній редакції, 
є  досить  вузькою,  тому  немає жодних  підстав  для  такого 
великого проміжку між межами позбавлення волі.

Проте оскільки ми пропонуємо внести деякі  зміни до 
діючої  редакції  статті  і  розглядати  загально  небезпечний 
спосіб та загибель людей або  інші тяжкі наслідки як аль-
тернативні  кваліфікуючі  ознаки,  вважаємо  встановлення 
досить широких меж позбавлення волі виправданим, тому 
що ці ознаки об’єктивної сторони характеризуються різни-
ми рівнями суспільної небезпечності. При цьому необхідно 
узгодити  санкцію  норми,  що  розглядається,  з  суміжною, 
передбаченою у ч. 2 ст. 194 КК, а також співрозмірити з по-
каранням, закріпленим у ч. 1 ст. 252 КК. 

Висновки. Таким чином, пропонуємо за діяння, закрі-
плене у ч. 1 ст. 252 КК, збільшити розмір штрафу, який на 
сьогодні є явно низьким, а також доповнити перелік пока-
рань позбавленням волі. При цьому за діяння, викладене у 
ч. 2 ст. 252 КК, закріпити покарання у виді позбавлення волі 
на строк від трьох до десяти років, що є в цілому оптималь-
ним, відповідає ступеню суспільної небезпечності злочину, 
а також є необхідним і достатнім для досягнення мети пока-
рання. Крім того, оскільки, на нашу думку, доцільним було 
б встановити у ч. 2 додаткову кваліфікуючу ознаку – вчи-
нення злочину спеціальним суб’єктом – працівником при-
родоохоронного об’єкту, наділеним повноваженнями щодо 
його  управління  і  охорони,  вважаємо,  що  подальше  вдо-
сконалення санкції цієї норми передбачає також введення 
додаткового покарання, а саме позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років.
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ОБСТАВиНи, ЯКІ ПОМ’ЯКШУЮТь ТА ОБТЯЖУЮТь ПОКАРАННЯ:  
ТЕОРЕТиЧНиЙ І ПРАКТиЧНиЙ ВиМІР

ThEOrETICAL ANd PrACTICAL SIgNIfICANCE Of CIrCuMSTANCES MITIgATINg  
ANd AggrAVATINg TO PuNIShMENT

Сторчак Н.А.,
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри суспільствознавчої освіти 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

У статті досліджено правову природу та сутність обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання, їх класифікацію. Обгрунтовано 
теоретичне та практичне значення таких обставин. До уваги беруться історичний аспект, дискусійний контекст, чинне законодавство та 
судова практика.

Ключові слова: пом’якшуючі обставини, обтяжуючі обставини, призначення покарання, суддівський розсуд, подвійне врахування 
обставин. 

В статье исследованы правовая природа и сущность обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, их классификация. Обо-
сновано теоретическое и практическое значение таких обстоятельств. Учитываются исторический аспект, дискуссионный контекст, дей-
ствующее законодательство и судебная практика.

Ключевые слова: смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства, назначение наказания, судейское усмотрение,  
двойной учет обстоятельств.

The article examines the legal nature and essence of the circumstances mitigating and aggravating their classification. Substantiated theo-
retical and practical significance of such circumstances. Taking into account the historical dimension, the context of the discussion, the current 
legislation and judicial practice.

Key words: mitigating circumstances, aggravating circumstances, purpose of punishment, judicial discretion, double the circumstances.

Актуальність теми. Кримінальний закон вимагає, щоб 
суд,  призначаючи  покарання,  враховував  обставини,  що 
пом’якшують і обтяжують покарання (п. 3 ч. 1 ст. 65 Кри-
мінального кодексу України) [1]. І дійсно, справедливе, до-
цільне, гуманне та обґрунтоване покарання може бути при-
значене винному лише за умови, що будуть із достатньою 
повнотою виявлені  та належним чином оцінені  судом всі 
пом’якшуючі та обтяжуючі обставини в їх сукупності. 

Відповідні питання є об’єктом уваги багатьох фахівців, 
зокрема, М.І. Бажанова, С.А. Вєліева, Г.С. Гаверова, Т.І. Іва- 
нюк,  А.А.  Піонтковського,  В.В.  Полтавець,  Л.А.  Про- 
хорова, Т.В. Сахарук, В.І. Тютюгіна та ін., висновки яких 
є підґрунтям для вивчення суті, різновидів, теоретичного 
та практичного значення пом’якшуючих і обтяжуючих об-
ставин, що визначено за мету даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. У науці немає єдності 
відносно  того,  яке  найменування  найкраще  відображає 
специфіку  цих  обставин.  Їх  називають  «обставинами, 
пом’якшуючими  та  обтяжуючими  вину»,  «обставинами, 
пом’якшуючими та обтяжуючими суспільну небезпечність 
діяння», «обставинами, пом’якшуючими та обтяжуючими 
відповідальність», «обставинами, пом’якшуючими та об-
тяжуючими покарання» [2, с. 53–54; 3, с. 84; 4, с. 85–86]. 
Ураховуючи те, що серед цих обставин є такі, що харак-
теризують не тільки вину та інші суб’єктивні властивості 
діяння, а й об’єктивні, а також особу винного, що в комп-
лексі позначаються на визначенні йому покарання, вважа-
ємо, що сучасне формулювання цих обставин за чинним 
Кримінальним  кодексом  кандидат  юридичних  наук,  до-
цент (далі – КК) України – «обставини, що пом’якшують 
та обтяжують покарання» [1] – є правильним.

Що стосується розуміння цих обставин, то багато вче-
них,  зокрема, М.І.  Бажанов,  Т.А.  Денисова,  А.А.  Піонт-
ковський,  Л.А.  Прохоров,  визначають  їх  за  однаковими 
критеріями  й  навіть  дають  інтегровані  або  схожі  визна-
чення  пом’якшуючих  і  обтяжуючих  обставин  [5,  с.  39;  
6, с. 54–58; 7, с. 138; 8, с. 18–19]. Але різне значення цих 
обставин і різний підхід законодавця до питання вичерп-
ності  їх переліку все ж вказують на доцільність розмеж-
ування їх дефініцій. 

Зважаючи на це, більш вдалими видаються визначення, 
подані  В.І.  Тютюгіним:  «До  обставин,  які  пом’якшують 
покарання,  належать  як  зазначені,  так  і  не  зазначені  у 
законі,  але  встановлені  судом  за  конкретною  справою 
об’єктивні та суб’єктивні чинники, що не є ознаками кон-
кретного складу злочину і не впливають на його кваліфі-
кацію, проте свідчать про знижений ступінь суспільної не-
безпеки особи винного і (або) вчиненого ним діяння і тим 
самим надають суду право для пом’якшення покарання»; 
«до обставин, які обтяжують покарання, належать вичерп-
но перелічені в законі і встановлені судом за конкретною 
справою об’єктивні чи суб’єктивні чинники, що не є озна-
ками конкретного складу злочину і не впливають на його 
кваліфікацію, проте свідчать про підвищений ступінь сус-
пільної  небезпеки  особи  винного  і  (або)  вчиненого  ним 
діяння  і  тим самим надають  суду право для підвищення 
покарання» [9, с. 222, 226].

Перелік пом’якшуючих і обтяжуючих обставин певною 
мірою є  історично мінливим. Так,  сьогодні  в КК України 
відсутні, а раніше у радянському законодавстві застосовува-
лися такі пом’якшуючі обставини, як: запобігання винним 
шкідливим наслідкам вчиненого злочину; учинення злочи-
ну вперше внаслідок тимчасового збігу обставин, якщо цей 
злочин не являє великої суспільної небезпечності; учинен-
ня злочину при захисті від суспільно небезпечного посяган-
ня, хоча і з перевищенням меж необхідної оборони (п.п. 1, 
4, 6 ч. 1 ст. 38 КК РРФСР). А обтяжуючими обставинами 
тоді  вважалися  такі:  учинення  злочину  з  корисливих  чи 
інших ницих спонукань; учинення  злочину, пов’язаного  з 
використанням джерел підвищеної небезпеки, особою, яка 
знаходиться в стані сп’яніння; обмовляння завідомо неви-
нної особи; учинення нового злочину особою, яка була взя-
та на поруки, протягом строку поручительства або протя-
гом одного року після закінчення цього строку (п.п. 3, 10-12  
ст. 39 УК РРФСР) [10, с. 91, 96].

В  юридичній  літературі  зустрічаються  спроби  здій-
снити  класифікацію  (групування)  пом’якшуючих  і  обтя-
жуючих обставин. Зокрема, їх розрізняють за елементами 
складу злочину; серед них виділяють обставини, які нале-
жать до причин і умов вчиненого злочину; обставини, за-
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значені та не зазначені в законі; обставини, які відносяться 
до вчиненого діяння (стосовно об’єктивних властивостей 
діяння та стосовно суб’єктивних властивостей діяння), та 
обставини,  які  характеризують особу  винного  [7,  с.  138; 
11, с. 86–87; 2, с. 57–59; 12, с. 76–77]. 

Подібні погляди свідчать про всебічний підхід до до-
сліджуваних обставин і, звісно, можуть допомогти право-
застосувачеві, зокрема, встановити зв’язок пом’якшуючих 
і обтяжуючих обставин із тяжкістю діяння та особою ви-
нного. Але в цілому можна погодитися з тим, що згрупу-
вання цих обставин не сприяє з’ясуванню їх змісту і є до-
сить умовним; деякі обставини характеризують одночасно 
і діяння, і особу винного; для здійснення класифікації по-
трібно закрити перелік пом’якшуючих обставин у законі 
[2, с. 59–60; 7, с. 138]. 

Практичне  значення  має  встановлення  ролі 
пом’якшуючих  і  обтяжуючих  обставин  для  кваліфікації 
злочину  та  призначення  покарання,  адже  у  криміналь-
ному  законодавстві  ці  обставини  використовуються  дво-
значно. З одного боку, в Загальній частині КК України (ст. 
ст.  66,  67)  дається  перелік  пом’якшуючих  і  обтяжуючих 
обставин,  які  виходять  за межі  складу  злочину. Вони не 
впливають  на  кваліфікацію,  але  підлягають  урахуванню 
при  призначенні  покарання.  Разом  із  тим  пом’якшуючі 
та  обтяжуючі  обставини  вказуються  в  диспозиції  статей 
Особливої частини КК України. У цих нормах вони є кон-
структивним елементом складу злочину, і закон враховує 
їх при побудові санкції, тобто при встановленні меж по-
карання. Крім того, деякі пом’якшуючі та обтяжуючі об-
ставини можуть бути, за своєю суттю, такими, що певною 
мірою характеризують особу винного або тяжкість злочи-
ну (наприклад, добровільне усунення заподіяної шкоди чи 
особлива жорстокість), що породжує певні ускладнення в 
судовій практиці при оцінці таких обставин.

Практичне застосування пом’якшуючих і обтяжуючих 
обставин при призначенні покарання засвідчує наявність 
кількох дискусійних, неоднозначних питань: 

1) Віднесення врахування таких обставин до права чи 
обов’язку  суду.  Вирішення  даного  питання  випливає  зі 
змісту ст. 65 КК України: фразою «враховуючи обстави-
ни, що пом’якшують та обтяжують покарання»  [1]  (а не 
«може враховувати») законодавець текстуально засвідчив 
обов’язковість для суду такої норми, яку він не може ігно-
рувати при призначенні покарання.

2)  Варіативність  пом’якшуючих  і  обтяжуючих  об-
ставин.  Закріпивши  у  КК  України  певний  перелік 
пом’якшуючих і обтяжуючих обставин, законодавець по-
ряд із цим відійшов від суворої імперативності. Зокрема, 
суду  надана  можливість  визнавати  пом’якшуючими  об-
ставинами й  ті,  які  не  зазначені  в  законі  (ч.  2  ст.  66 КК 
України)  [1].  Так,  найчастіше  суди  як  обставини,  що 
пом’якшують покарання, враховують: «вчинення винним 
злочину  вперше»,  «позитивна  характеристика  винного  у 
вчиненні злочину», «молодий або похилий вік винного у 
вчиненні злочину», «хворобливий стан винного у вчинен-
ні злочину», «наявність на утриманні винного у вчиненні 
злочину дитини або іншої непрацездатної особи», «визна-
ння особою своєї вини у вчиненні злочину», «відвернення 
винним у вчиненні злочину шкідливих наслідків вчинено-
го злочину» [11, с. 93; 13, с. 9; 14, с. 167]. 

Крім того, суд може не визнати обтяжуючими деякі об-
ставини (зазначені у п. п. 1, 3–5, 8, 11, 13 ч. 1 ст. 67 КК 
України) залежно від характеру злочину, навівши мотиви 
свого рішення у вироку (ч. 2 ст. 67 КК України) [1]. Під-
ставою для такого рішення суду є відсутність зв’язку від-
повідної обставини з характером вчиненого злочину (п. 6 
Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7) [15]. 
Так, суд у порядку ч. 2 ст. 67 КК України не повинен ви-
знавати обтяжуючою обставиною «вчинення злочину осо-
бою, котра перебуває у стані алкогольного сп’яніння або 
у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших 

одурманюючих засобів», у випадках, коли вчинення зло-
чину  не  зумовлено  станом  сп’яніння  (наприклад,  одер-
жання  службовою  особою  в  стані  сп’яніння  заздалегідь 
обумовленого  хабара);  винний  опинився  у  такому  стані 
мимоволі – через насильницьке введення в організм осо-
би таких  засобів  або доведення  її  до стану одурманення 
шляхом обману; особа страждає на наркологічне захворю-
вання, у зв’язку з чим вона вимушено вживає відповідні 
засоби чи речовини, що викликають сп’яніння [16, с. 14; 
9, с. 231].

3) Ускладнення з віднесенням тієї чи іншої обставини 
до пом’якшуючої (обтяжуючої) покарання чи до такої, що 
характеризує особу винного, або вказує на ступінь тяжко-
сті  злочину. Особливо це  стосується  обставин,  які  закон 
дозволяє  суду  враховувати  на  свій  розсуд.  Наприклад, 
така пом’якшуюча обставина, як «вчинення винним зло-
чину вперше», що доволі часто береться до уваги судами, 
може видаватися сумнівною – вона не є винятковою, інак-
ше можна визнати злочинну поведінку нормою [17, с. 13].  
А  такі  часто  вживані  судом  пом’якшуючі  обставини,  як 
«позитивна  характеристика  винного»,  «молодий  (похи-
лий) вік», «хворобливий стан», за своєю природою нале-
жать до характеристик особи винного.

4) Подвійне врахування пом’якшуючих (обтяжуючих) 
обставин: а) як рис особи винного та пом’якшуючих (об-
тяжуючих) обставин; б) при кваліфікації  злочину та при 
призначенні покарання. У ч. 3 ст. 66 та ч. 4 ст. 67 КК Укра-
їни  закріплюється  правило,  згідно  з  яким  виключається 
подвійне врахування одних і тих самих обставин при ква-
ліфікації злочину та при призначенні за нього покарання, 
а саме якщо будь-яка з обставин, що пом’якшує (обтяжує) 
покарання,  передбачена  в  статті  Особливої  частини  КК 
України як ознака злочину, яка впливає на його кваліфіка-
цію, суд не має права ще раз ураховувати її при призначен-
ні покарання як таку, що його пом’якшує (обтяжує) [1]. Це 
пояснюється тим, що закон, передбачаючи ці ознаки в дис-
позиції статті, враховує їх наявність шляхом встановлення 
певних меж караності в санкції. Наприклад, суд не може 
врахувати стан сильного душевного хвилювання винного 
як обставину, що пом’якшує покарання, при його призна-
ченні за ст. ст. 116 чи 123 КК України [1], бо такий стан у 
цьому випадку є ознакою, яка визначає кваліфікацію зло-
чину  за  цими  статтями,  а  значить,  наявність  цієї  ознаки 
вже закладено в конструкцію санкцій цих статей. 

5)  Широкі  межі  суддівського  розсуду.  Урахування 
пом’якшуючих і обтяжуючих покарання обставин дає най-
більшу можливість (серед інших загальних засад призна-
чення покарання) проявлятися суддівському розсуду при 
призначенні  покарання.  Встановивши  у  справі  одну  або 
кілька пом’якшуючих (як зазначених у ч. 1 ст. 66 КК Украї-
ни, так і не зазначених, але врахованих у порядку ч. 2 ст. 66)  
та обтяжуючих обставин і мотивуючи своє рішення у виро-
ку, суд має право: а) призначити основне чи додаткове пока-
рання ближче до мінімуму (максимуму) санкції або в міні-
мальних (максимальних) її межах; б) обрати менш (більш) 
суворий вид основного покарання з тих кількох, які перед-
бачені в альтернативній санкції; в) призначити тільки одне 
додаткове  покарання  із  кількох,  передбачених  у  санкції 
(призначити відразу декілька додаткових покарань, перед-
бачених у санкції); г) призначити (не призначати) додатко-
ве покарання, яке передбачене в санкції як факультативне; 
д)  приєднати  (не  приєднувати)  до  основного  покарання 
на  підставі  норм  Загальної  частини  КК  України  додат-
кове, яке у санкції не передбачене (наприклад, за ст. 55); 
  е)  застосувати  (не  застосовувати)  ст.  69  про  перехід  до 
більш м’якого покарання; ж) звільнити (не звільняти) осо-
бу від кримінальної відповідальності (ст. ст. 44–48, 97) чи 
від покарання (ст. ст. 74–79, 104–107) [1].

Означені проблемні питання вимагають належної ува-
ги законодавця до вдосконалення нормативного визначен-
ня обставин, пом’якшуючих і обтяжуючих покарання. 
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Висновки. Узагальнюючи  розгляд  пом’якшуючих  і 
обтяжуючих  покарання  обставин  та  їх  значення  при  за-
стосуванні покарання, можна стверджувати, що вони до-
повнюють ступінь тяжкості злочину та особу винного як 

критерії,  що  індивідуалізують  призначення  покарання, 
і саме  їх врахування судом завершує формування обсягу 
даних,  на  підставі  оцінки  яких  суд  визначає  покарання, 
спираючись на принципи його призначення. 
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МІЖНАРОДНЕ ТА РЕГІОНАЛьНЕ СПІВРОБІТНиЦТВО 
У СФЕРІ ПРОТиДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧиННОСТІ

INTErNATIONAL ANd rEgIONAL COOPErATION 
IN COMBATINg OrgANIZEd CrIME

Шостко О.Ю.,
доктор юридичних наук, професор

кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті розглянуто можливості взаємодії держав у сфері протидії організованій злочинності у рамках міжнародних і регіональних 
угод, особливості функціонування і співпраці європейських наднаціональних агенств із правоохоронними органими окремих держав. 
Проаналізовано останні нормативні акти ЄС, які регулюють інститут конфіскації майна і доходів, одержаних злочинним шляхом. 

 Ключові слова: організована злочинність, міжнародне співробітництво, ООН, Європейський Союз, Європол, Євроюст.

В статье рассмотрены возможности взаимодействия государств в сфере противодействия организованной преступности в рам-
ках международных и региональных соглашений, особенности функционирования и сотрудничества европейских наднациональных 
агентств с правоохранительными органами отдельных государств. Проанализированы последние нормативные акты ЕС, регулирующие 
институт конфискации имущества и доходов, полученных преступным путем.

Ключевые слова: организованная преступность, международное сотрудничество, ООН, Европейский Союз, Европол, Евроюст.

The article describes the possibilities of interaction in the field of combating organized crime within the framework of international and regional 
agreements, and particularly, the functioning of the European supra-national co-operation. The latest EU regulations on confiscation of Crime-
Related Proceeds are considered in the article.

Key words: organized crime, international cooperation, the United Nations, the European Union, Europol, Eurojust.

Актуальність теми. Політична, економічна інтеграція 
й глобалізація, внаслідок яких відбувається лібералізація 
економічних,  торговельних,  політичних  і  гуманітарних 
зв’язків,  спрощення  візового  режиму,  крім  позитивно-
го  впливу,  зумовлює  і  низку негативних чинників,  серед 

них  –  збільшення  сприятливих  можливостей  для  поши-
рення організованої  злочинності  та одержаних нею при-
бутків. 

Отже,  характер  сучасної  організованої  злочинності, 
яка  виходить  за  межі  кордонів  однієї  держави,  вимагає 
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глобального реагування на засадах широкої міжнародної 
співпраці й  кооперації.  Заходи протидії,  які  запроваджу-
ються  тільки  на  національному  рівні,  без  міжнародного 
співробітництва й координації спільних зусиль не будуть 
мати позитивного ефекта. Міжнародна спільнота йде шля-
хом  вироблення  єдиної  політики  щодо  найбільш  небез-
печних  проявів  злочинності.  Важливим  кроком  у  цьому 
напрямку  є  прагнення  національних  держав  мати  схожі 
матеріальні і процесуальні норми. 

У Концепції державної політики у сфері боротьби з ор-
ганізованою злочинністю передбачається протягом 2011–
2017 рр. продовжити та зміцнити міжнародне співробітни-
цтво вітчизняних правоохоронних органів з відповідними 
органами іноземних держав [1].

Різні  аспекти  міжнародного  співробітництва  у  сфе-
рі  протидії  злочинності  досліджувались  такими  укра-
їнськими  вченими,  як  В.  Антипенко,  П.  Біленчук,  
М. Буроменський, В. Грохольський, О. Джужа, В. Дрьомін,  
О. Житний, Н. Зелінська, Т. Качка, Т. Мельничук, Г. Мошак,  
C. Нежурбіда, 

О. Овчаренко, М. Пашинський, І. Пшеничний, О. Се-
наторова, М. Хавронюк та ін. Однак до цього часу залиша-
ються недостатньо вивченими проблеми взаємодії держав 
у сфері протидії організованій  злочинності,  які  здійсню-
ються  у  рамках  міжнародно-правових  угод,  а  також  під 
час співпраці  із  глобальними  і регіональними міжнарод-
ними організаціями. Саме розгляд цих питань  і  є метою 
статті. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародне інституцій-
не  співробітництво  у  сфері  протидії  організованій  зло-
чинності можна визначити як об’єднання зусиль органів 
кримінальної юстиції різних країн, спрямованих на запо-
бігання, припинення, розслідування діяльності злочинних 
угруповань, притягнення  винних до кримінальної  відпо-
відальності, розробку стратегії й тактики цієї діяльності, 
а також удосконалення методів управління уповноважени-
ми структурами, кадровим, науковим, технічним забезпе-
ченням їх роботи. 

Практично ця діяльність може реалізовуватись у при-
кордонному співробітництві, співробітництві у сфері ви-
роблення узгодженої політики щодо протидії організова-
ній  злочинності  (наприклад,  гармонізація  матеріальних 
і  процесуальних  норм),  оперативному  співробітництві 
(обмін  інформацією  між  представниками  органів  кримі-
нального переслідування різних країн), співробітництві у 
сфері кримінального переслідування  злочинців  і притяг-
нення їх до відповідальності, пошуку, арешті, конфіскації 
і поверненні доходів, одержаних злочиннм шляхом, обміні 
найкращими практиками.

Форми міжнародного співробітництва залежать від за-
гальних  тенденцій  злочинності  і  специфіки  злочинного 
бізнесу. У багатьох випадках міжнародне співробітництво 
є  реактивною формою діяльності  органів  кримінального 
переслідування.  Воно  є  проактивним  у  випадках,  коли 
стосується розробки нових законодавчих норм, які кримі-
налізують окремі види діяльності або облегшують взаємо-
дію компетентних органів [2, с. 263–264].

Підгрунтям  міжнародного  співробітництва  у  сфері 
протидії організованій злочинності є Конвенція ООН про-
ти транснаціональної організованої злочинності, а також 
три Протоколи, що доповнюють її. 

Конвенція  спрямована  на  взаємодію  та  прискорення 
співробітництва  між  різ-ними  державами  за  допомогою 
таких  процедур,  як  взаємна  правова  допомога,  видача 
злочинців,  обмін  інформацією  про  всі  аспекти  злочинів, 
що  охоплюються Конвенцією,  обмін  працівниками  та  їх 
навчання,  проведення  спільних  розслідувань,  співробіт-
ництва з метою конфіскації,  спеціальні методи розсліду-
вання тощо [4].

Зараз  діє  Конференція  учасників  Конвенції.  На  разі 
відбулося сім засідань, останнє з яких – у жовтні 2014 р.  

На засіданнях обговорюються питання забезпечення тех-
нічною  підтримкою  держав-учасниць,  обміну  інформа-
цією  і  співпраці  з  іншими  зацікавленими  організаціями 
в контролі дотримання Конвенції і протоколів до неї, пи-
тання  оцінки  прогресу  міжнародного  співробітництва  у 
протидії  організованій  злочинності  транснаціонального 
характеру та її новим проявам. 

У Конвенції ООН проти  транснаціональної  організо-
ваної  злочинності  знайшли  відображення  концептуаль-
ні  основи  новітніх  стратегій  запобігання  організованій 
злочинності.  Перший  напрямок  охоплює  стратегії  з  об-
меження злочинної діяльності через скорочення наявних 
чи майбутніх можливостей для організованих злочинних 
груп  діяти  на  законних  ринках,  використовуючи  доходи 
від злочинів. Їх практичне втілення здійснюється за допо-
могою законодавчих, адміністративних та  інших заходів. 
Другий напрямок у межах стратегій запобігання злочин-
ності передбачає необхідність знизити рівень уразливості 
законної економіки для того, щоб перешкодити можливо-
му проникненню в неї організованих  злочинних угрупо-
вань [2, с. 168–169].

Слід зазначити, що саме Організація Обєднаних Націй 
через свої відповідні  структури визначає  єдину антизло-
чинну політику для всіх держав світу. На Конгресах ООН 
із  запобігання  злочинності  й  кримінальної  юстиції,  які 
проводяться  кожні  пять  років,  розробляються  загально-
світові стратегії протидії злочинності та її окремим видам. 

Однак  вважається,  що  співпраця  правоохоронних 
органів  різних  держав  на  регіональному  рівні  є  більш 
гнучкою  та  інтенсивною.  Зокрема,  на  цьому  наголошує 
відомий американський кримінолог Д. Албанезе. «Багато 
глобальних «інструментів» можуть бути обтяжливими і їх 
важко  застосувати на національному  ґрунті. Тому угоди, 
що базуються на спільних поглядах щодо злочинів певно-
го типу або на регіональному співробітництві, є кращими 
підходами» [3, с. 1–8].

25 жовтня  2011  р.  Європейський  парламент  прийняв 
резолюцію  щодо  організованої  злочинності  в  Європей-
ському  Союзі,  в  якій  окреслено  головні  стратегічні  на-
прямки, на які мають спрямовуватися зусилля держав-чле-
нів і Співтовариства в цілому. Зокрема, наголошується на 
важливості  удосконалення  європейського  законодавства, 
знищення вкоріненої на теренах ЄС організованої злочин-
ності  мафіозного  типу,  вдосконалення  функціонування 
європейських структур, які є відповідальними за бороть-
бу  з  організованою  злочинністю,  і  зміцнення  відносин  з 
іншими  міжнародними  інституціями,  розробці  заходів 
протидії  в  специфічних  сферах  діяльності  організованої 
злочинності [5].

Підписання 27 червня 2014 р. Угоди про асоціацію між 
Україною  і Європейським Союзом має стати поштовхом 
до  результативного  співробітництва  в  зазначеній  сфері.  
У розділі ІІІ Угоди «Юстиція, свобода і безпека» особливе 
значення  надається  утвердженню  верховенства  права  та 
укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері управління, зо-
крема правоохоронних і судових органів [6].

 Ст. 22 Угоди – «Боротьба зі злочинністю та корупці-
єю» – націлена на посилення двостороннього, регіональ-
ного та міжнародного співробітництва з метою запобіган-
ня цим негативним явищам. Особлива увага приділяється 
вирішенню  таких  проблем,  як  незаконне  переправлення 
через державний кордон нелегальних мігрантів, торгівля 
людьми  і  вогнепальною  зброєю,  незаконний  обіг  нарко-
тиків, контрабанда товарів, економічні злочини, корупція 
у приватному і державному секторах, підробка докумен-
тів, кіберзлочинність. Декларується, що Сторони віддані 
ефективному виконанню Конвенції ООН проти  трансна-
ціональної організованої злочинності та трьох протоколів 
до неї, інших відповідних міжнародних документів.

Особливістю  сучасного  етапу  регіонального  співро-
бітництва є не тільки міжвідомча співпраця правоохорон-
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них та судових органів країн – членів ЄС між собою, а й 
утворення спеціалізованих агенств і органів, таких як Єв-
ропол  (Європейський  поліцейський  офіс),  Євроюст  (Єв-
ропейське бюро  судової  співпраці), ОЛАФ  (Європейське 
агенство  запобігання  шахрайству),  Фронтекс  (Європей-
ська  агенція  управління  оперативним  співробітництвом 
на зовнішніх кордонах ЄС), а також налагодження тісних 
зв’язків між ними та державами-членами. 

Метою діяльності Європолу є підтримка  і посилення 
діяльності компетентних органів держав-членів та їх вза-
ємного співробітництва у сфері запобігання і протидії ор-
ганізованій злочинності, тероризму та інших найбільш не-
безпечних форм злочинності, які зачіпають дві або більше 
держав-членів [7]. Зараз у штаті Європола працює більше 
900 осіб, серед них 185 офіцерів звязку  і приблизно 100 
аналітиків [8].

Ефективній  роботі  Європола  сприяє  створена  цим 
агенством  потужна  інформаційна  система,  яка  охоплює 
збирання,  зберігання,  обробку,  аналіз  інформації  та  ві-
домостей,  а  також  обмін  даними  з метою  розслідування 
злочинів. Для цього  існують робочі картотеки  (ст. 14 Рі-
шення Ради ЄС № 2009/371 про створення європейського 
поліцейського офісу), що містять докладні відомості про 
злочини, які належать до юрисдикції Європола, підозрю-
ваних осіб, їх взаємодію в рамках злочинних спільнот, по-
тенційних або реальних потерпілих. 

При дотриманні відповідних процедур за запитом Єв-
рополу  або  за  власною  ініціативою  національні  відділи 
передають поліцейському офісу будь-яку інформацію, яка 
необхідна  йому  для  робочої  картотеки.  Аналітична  під-
тримка  оперативно-розшукової  діяльності  є  запорукою 
успішного  розслідування  законспірованої  діяльності  ор-
ганізованих злочинних угруповань і вкрай важливою для 
міжнародного співробітництва. 

  Україна  поступово  долучається  до  переспективних 
контактів з Європолом. Угоду між Україною та Європей-
ським  поліцейським  офісом  про  стратегічне  співробіт-
ництво було ратифіковано Законом України від 5 жовтня 
2010 р. Угода набрала чинності 16 листопада 2011 р. [9].

  8  січня  2011  р.  у  структурі  Робочого  апарату  Укра-
їнського бюро  Інтерполу створено відділ взаємодії  з Єв-
рополом, на який покладено функції Національного кон-
тактного  пункту.  Зокрема,  до  функцій  відділу  входять 
організація та координація співробітництва компетентних 
органів України з Європолом, а також напрацювання захо-
дів, спрямованих на вдосконалення механізму взаємодії. 

Як  зазначається  на  офіційному  сайті  МВС,  зараз  у 
співпраці  з  центральними  органами  виконавчої  влади 
України міністерство опрацьовує проект Угоди про опера-
тивне співробітництво з Європолом. Укладення Угоди про 
оперативне співробітництво є важливим кроком співпраці 
між Україною та Європейським поліцейським офісом. За-
значена Угода надасть можливість Україні не тільки здій-
снювати обмін стратегічною та технічною інформацією з 
Європолом, як це передбачено чинною Угодою про страте-
гічне співробітництво, але й безпосередньо брати участь у 
спільних заходах з розслідування злочинів, обмінюватись 
оперативними та персональними даними тощо [10]. 

Згідно доповіді Європола за 2013 р. «Оцінка загроз з 
боку організованої злочинності», у державах – членах ЄС 
діють близько 3 600 організованих злочинних угруповань. 
Найбільшу активність злочинці проявляють на таких не-
легальних  ринках,  як  незаконний  обіг  наркотиками  (зо-
крема, виробництво  і розповсюдження синтетичних нар-
котиків), торгівля людьми, контрафактні товари, злочини 
у  сфері  економіки,  нелегальна  імміграція,  шахрайство, 
кіберзлочинність, відмивання грошей [11]. 

З  метою  спрощення  контактів  між  співробітниками 
спеціалізованих  органів  протидії  організованій  злочин-
ності, ефективного застосування спеціальних методів роз-
слідування, узгодження дій стосовно викриття діяльності 

транскордонних злочинних організацій керівництво Євро-
полу із самого початку роботи організації активно відсто-
ювало ідею розширення повноважень організації. Це при-
вело до створення такої форми співпраці, як спільні слідчі 
групи – Joint Investigation Teams (JITs). Вони формуються 
для розслідування злочинів, скоених на територіях різних 
країн.  До  їхнього  складу  входять  представники  органів 
кримінальної юстиції відповідних держав [12].

Отже, значення Європолу у запобіганні й контролі над 
організованою  злочинністю  на  теренах  Європи  полягає 
в його координуючій функції спільних дій компетентних 
органів країн – членів ЄС, у наданні інформаційної, опе-
ративної,  технічної  допомоги  в  розслідуванні  найбільш 
складних проявів організованої злочинної діяльності.

Європейське  бюро  судової  співпраці  (Євроюст)  роз-
почало свою діяльність у березні 2002 р. у Гаазі згідно з 
рішенням Ради ЄC від 28 лютого 2002 р. (з останніми змі-
нами від 16 грудня 2008 р.) [13].

Головними завданнями Євроюсту є координація діяль-
ності  органів,  відповідальних  за  розслідування  злочинів 
і  підтримку  обвинувачення  у  державах  –  членах  ЄС,  та 
сприяння  спрощенню  процедури  взаємної  правової  до-
помоги.  Згідно  зі  ст.  ст.  85  і  86 Лісабонського  договору, 
метою організації  є  підтримка  і  зміцнення  координації  і 
співробітництва  між  національними  слідчими  органами 
й  органами  прокуратури  щодо  серйозних  злочинів,  які 
охоплюють дві  і  більше держави – члена ЄС. Юрисдик-
ція Євроюсту охоплює ті ж самі види злочинів, що і Єв-
ропола [14]. Однак нещодавно юрисдикція Європолу була 
змінена:  цей  наднаціональний  правозастосовний  орган 
може допомогати у розслідуванні та кримінальному пере-
слідуванні  злочинців  на  прохання  компетентного  органу 
тільки однієї держави – члена ЄС,  а  також держави,  яка 
не є членом спільноти, однак з якою Євроюст має угоду. 
Крім того, Євроюст уповноважений координувати дії ком-
петентних органів, отримувати будь-яку  інформацію,  зо-
крема й від Європола, необхідну для виконання завдань, 
співробітничати з Європейською судовою мережею (EJN) 
[15].

Кількість  справ,  у  яких держави-члени  звертались  за 
допомогою Євроюсту щодо злочинів, які належать до його 
компетенції, збільшилася на 14,5% – від 1 576 випадків у 
2013 р. до 1 804 в 2014 р. [16]. 

До  складу  Євроюсту  входять  представники  країн  – 
членів ЄС:  прокурори  національних  держав,  судді  висо-
кого рангу та офіцери поліції. Євроюст також має повно-
важення  створювати  спільні  слідчі  групи,  які  є  однією  з 
найбільш ефективних форм правової допомоги. Правове 
забезпечення міжнародного співробітництва у сфері про-
тидії організованій злочинності є особливо важливим для 
органів  досудового  розслідування  і  кримінального  пере-
слідування, оскільки потрібно створити доказову базу для 
розгляду справ у суді.

Правовою  підставою  для  впровадження  інституту 
спільних слідчих груп є положення ст. 13 Конвенції про 
взаємну допомогу у кримінальних справах між країнами – 
членами  ЄС  2000  р.  [17].  Нею  передбачено  можливість 
утворення  уповноваженими органами країн  –  членів ЄС 
спільних слідчих груп для здійснення конкретних заходів 
на певний визначений період часу. 

Створення й функціонування інституту спільних роз-
слідувань  передбачено,  зокрема,  ст.  19  Конвенції  ООН 
проти  транснаціональної  організованої  злочинності,  ст. 
49  Конвенції  ООН  проти  корупції,  Другим  додатковим 
протоколом до Європейської  конвенції  про  взаємну до-
помогу у кримінальних справах 1959 р., що ратифіковані 
Україною.

 Україна зараз має всі правові підстави для співробіт-
ництва з правоохоронними органами іноземних держав, а 
також Євроюстом в рамках спільних слідчих груп, оскіль-
ки,  відповідно  до  ст.  571  КПК України,  для  проведення 
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розслідування  обставин  кримінальних  правопорушень, 
вчинених  на  територіях  декількох  держав,  або  якщо  по-
рушуються  інтереси  цих  держав,  можуть  створюватись 
спільні слідчі групи. Зокрема, у  ІХ розділі КПК України 
«Міжнародне співробітництво під час кримінального про-
вадження» викладені загальні засади такого співробітни-
цтва,  положення  щодо  міжнародної  правової  допомоги 
при  проведенні  процесуальних  дій,  видачі  осіб,  які  вчи-
нили  кримінальне  правопорушення  (екстрадиції),  кримі-
нального провадження у порядку перейняття, визнання та 
виконання вироків судів іноземних держав та передачі за-
суджених осіб [18].

У ст. 542 КПК України надається «вузьке» визначення 
міжнародного співробітництва, оскільки воно здійснюєть-
ся в рамках кримінального провадження. Воно наступне. 
Це  діяльність  уповноважених  органів  з  метою  надання 
міжнародної  правової  допомоги  шляхом  вручення  до-
кументів,  виконання  окремих  процесуальних  дій,  видачі 
осіб,  які  вчинили  кримінальні  правопорушення,  тимча-
сової  передачі  осіб,  перейняття  кримінального  переслі-
дування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. 
Міжнародним  договором  можуть  бути  передбачені  інші 
форми співробітництва. 

8  грудня  2011  р.  у  Гаазі  було  завершено  узгодження 
проекту Угоди про співробітництво між Україною та Єв-
роюстом. Міністерство закордонних справ у жовтні 2015 
р. анонсувало підписання нових угод з Євроюстом та Єв-
рополом найближчим часом.

Представники  Генеральної  прокуратури  України  за-
прошені 19 листопада 2015 р. на координаційне засідан-
ня в Євроюсті по справі екс-міністра М. Злочевського. «У 
зв’язку з цією ситуацією ми ініціювали створення спільної 
слідчої групи, і британці погодилися. Нещодавно ми отри-
мали від них запрошення взяти участь 19 листопада в ко-
ординаційному засіданні Євроюсту у справі Злочевського 
в Гаазі. Там будуть також представники Кіпру, Естонії та 
Латвії», – повідомив Генеральний прокурор України [19]. 

Cлід  звернути увагу ще на одну важливу сферу між-
народного  і  регіонального  співробітництва. Міжнародна 
спільнота й окремі держави світу наголошують на дієвості 
такого  заходу протидії  найбільш небезпечним  злочинам, 
як  конфіскація  злочинних  доходів,  застосування  якої  в 
останні роки має тенденцію до збільшення. Існує солідна 
міжнародно-правова  база  для  впровадження  конфіскації 
майна і доходів, одержаних злочинним шляхом. 

  У  Конвенції  ООН  проти  транснаціональної  органі-
зованої  злочинності  термін  «конфіскація»  розкривається 
таким чином: це остаточне позбавлення майна  за поста-
новою суду або іншого компетентного органу. А «майно» 
означає будь-які активи, матеріальні чи нематеріальні, ру-
хомі чи нерухомі, виражені в речах чи в правах, а також 
юридичні  документи  або  акти,  які  підтверджують  право 
на такі активи чи інтерес до них.

 Ст. 18 Конвенції ООН проти транснаціональної орга-
нізованої злочинності передбачає надання взаємної право-
вої допомоги в розслідуванні, кримінальному пересліду-
ванні  та  судовому  розгляді,  спрямованому  на  виявлення 
або відстеження доходів від злочинів, майна, засобів вчи-
нення злочинів або інших предметів [20]. 

Арешт і конфіскація майна членів організованих зло-
чинних угруповань, а також корупціонерів, є стратегічним 
напрямом ЄС у боротьбі з організованою злочинністю. Це 
знайшло відображення у «Внутрішній стратегії безпеки у 
дії», якою підтверджено необхідність перегляду існуючої 
нормативно-правової бази ЄС з конфіскації та повернення 
активів,  щоб  спрямувати  зусилля  на  підрив  економічної 
бази  злочинців.  Наголошується,  що  ЄС  прийняло  пять 
рамкових  рішень,  спрямованих  на  поліпшення  процеду-
ри  конфіскації  та  повернення  активів  (№  2001/500/JHA, 
№  2003/577/JHA,  №  2005/212/JHA,  №  2006/783/JHA  і  
№ 2007/845/JHA). Тим не менше, їх реалізація засвідчила 

певні недоліки. В листопаді 2008 р. Європейська комісія 
запропонувала десять стратегічних пріоритетів щодо кон-
фіскації  та  повернення  злочинних  активів,  спрямованих 
на розширення співробітництва між державами ЄС у від-
стеженні активів [21]. 

 Директива ЄС від 3 квітня 2014 р. № 2014/42/EU про 
арешт та конфіскацію предметів  злочинної діяльності та 
доходів від неї передбачає застосування розширеної кон-
фіскації, конфіскації без вироку суду (в рамках цивільно-
го права), проведення конфіскації майна третіх  сторін,  а 
також  замороження  активів  без  постанови  суду.  З  іншої 
сторони, серйозну увагу приділено гарантіям і механізмам 
захисту прав людини при застосуванні цього примусового 
заходу. Директива також містить положення щодо управ-
ління активами, які зобов’язують держави-члени управля-
ти замороженими активами у належний спосіб, щоб вони 
не втратили своєї економічної цінності, перш ніж будуть 
конфісковані. Такі законодавчи зміни, на думку Європей-
ської Комісії,  підвищать  здатність  правоохоронних  орга-
нів держав – членів ЄС заморожувати та конфісковувати 
злочинні  активи,  які  були  передані  третім  особам,  або 
тоді, коли підозрювані особи зникли [22]. 

Рішення  Ради  ЄС  2007/845/JHA  вимагає  від  кожної 
держави – члена ЄС створення Національного агенства з 
повернення активів (ARO) [23]. Для одержання безвізово-
го режиму з ЄС Україна повинна виконати технічні умови 
Плану дій з візової лібералізації  (ПДВЛ). Однією з умов 
ПДВЛ є створення національного агенства  з повернення 
активів та здійснення ефективної міжвідомої координації, 
особливо  за  допомогою  створення  реєстру  відчужених  і 
конфіскованих активів.

На  разі  Верховна  Рада  України  у  жовтні  2015  р. 
ухвалила  у  першому  читанні  проект  Закону України  від 
04.09.2015 р. № 3040 «Про Національне агентство Украї-
ни з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними  від  корупційних  та  інших  злочинів»  [25], 
проект  Закону  України  від  28.08.2015  р. №  2540а  «Про 
внесення  змін  до  Кримінально  процесуального  кодек-
су УКраїни щодо окремих питань накладення арешту на 
майно з метою усунення корупційних ризиків при його за-
стосуванні» [26] та проект Закону України від 28.08.2015 
р. № 2541а «Про внесення змін до Кримінального та Ци-
вільного кодексів України щодо вдосконалення інституту 
спеціальної  конфіскації  з  метою  усунення  корупційних 
ризиків при її застосуванні» [27].

Висновки. Міжнародне співробітництво у сфері про-
тидії організованій злочинності здійснюється на глобаль-
ному рівні (у рамках ООН та її структур), регіональному 
(у  рамках  інститутів  та  органів  ЄС)  та  національному  
(у межах компетентних органів окремої країни),

Підтримка  транскордонного  співробітництва  і  коопе-
рації між різними правоохоронними органами для поліп-
шення розслідування організованої  злочинної  діяльності 
вважається однією з найбільш ефективних стратегій змен-
шення  негативного  впливу  організованої  злочинності. 
Українські правоохоронні органи повиннні якнайшвидше 
почати використовувати ті можливості, які вже існують у 
законодавчій площині. Видається надзвичайно важливою 
активна  співпраця  українських  компетентних  органів  із 
Європолом, Євроюстом. Для проведення досудового роз-
слідування злочинів, скоєних організованими злочинними 
угрупованнями, однією з найбільш ефективних форм пра-
вової допомоги вважаємо інститут спільних слідчих груп. 

З огляду на катастрофічну ситуацію із поверненням в 
Україну доходів  і майна, одержаних внаслідок корупцій-
них злочинів, злочинів, учинених в рамках організованої 
злочинної діяльності, прийняття нових прогресивних за-
конів, які усувають «шпарини» у старому законодавстві та 
унеможливлюють різноманітні  схеми виводу  злочинного 
капіталу із країни, є тими реальними діями із відновлення 
справедливості у суспільстві та покарання винних осіб.
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Для однакової інтерпретації міжнародних норм, у тому 
числі загальноєвропейських, потрібні методичні рекомен-
дації,  роз’яснення,  що  зможуть  допомогти  працівникам 
органів  кримінального переслідування  в  їх практичному 
застосуванні. Слід активно впроваджувати в національне 

законодавство найбільш перспективні положення, апробо-
вані в інших країнах. Однак це можна зробити тільки тоді, 
коли  відбудеться  інституційна  зміна  системи  правоохо-
ронних  органів України  і  якісне  оновлення  їх  кадрового 
складу.
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Стаття присвячена дослідженню імітування обстановки злочину як однієї із форм контролю за вчиненням злочину. На основі аналізу 
наукових праць та положень чинного кримінального процесуального законодавства визначено поняття та ознаки імітування обстановки 
злочину, його місце у системі негласних слідчих (розшукових) дій.

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, контроль за вчиненням злочину, форма контролю, імітування обстановки злочину, 
рішення прокурора.

Статья посвящена исследованию имитации обстановки преступления как одной из форм контроля за совершением преступления. 
На основе анализа научных работ и положений криминального процессуального законодательства определены понятие и признаки 
имитации совершения преступления, его место в системе негласных следственных (розыскных) действий.

Ключевые слова: негласные следственные (розыскные) действия, контроль за совершением преступления, форма контроля, ими-
тация обстановки преступления, решение прокурора.

The article is devoted to the research of the imitation of the circumstances of the crime as one of the forms of crime commission control. 
There was determined the concept and features of the imitation of the circumstances of the crime, its place in the system of secret investigative 
(detective) acts on the basis of an analysis of scientific works and valid criminal processual legislation regulations.

Key words: secret investigative (detective) acts, crime commission control, form of control, imitation of the circumstances of the crime,  
decision of prosecutor.

РОЗДІЛ 9.
КРиМІНАЛьНиЙ ПРОЦЕС ТА КРиМІНАЛІСТиКА; СУДОВА ЕКСПЕРТиЗА; 

ОПЕРАТиВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛьНІСТь

Постановка проблеми. Прийняття  у  2012  році  но-
вого  КПК  України  та  закріплення  у  ньому  Глави  21 
«Негласні  слідчі  (розшукові)  дії»  суттєво  змінило  роль 
органів досудового розслідування. Раніше ці органи, ви-
конуючи  свою функцію  з  розслідування  злочинів,  здій-
снювали лише офіційну гласну процесуальну діяльність, 
а з прийняттям нового КПК України можуть проводити і 
негласні слідчі (розшукові) дії, що по своїй суті є неглас-
ною оперативно-розшуковою діяльністю. Однією  із  не-
гласних слідчих (розшукових) дій, найбільш складною та 
різноплановою за характером,  є контроль  за вчиненням 
злочину. КПК України визначив чотири форми контролю 
за вчиненням злочину, проте найменш дослідженою у те-
оретико-правовому відношенні є  імітування обстановки 
злочину.  Оскільки  в  цілому  роль  наукових  досліджень 
полягає у виявленні та відпрацюванні заходів щодо усу-
нення негативних тенденцій і недоліків у функціонуванні 
будь-якої сфери суспільних відносин, результати вивчен-
ня  окресленої  проблематики  сприятимуть  як  вдоскона-
ленню практики протидії злочинності, так і подальшому 
розвитку науки у відповідному напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню організаційних та процесуальних проблем про-
ведення  негласних  слідчих  (розшукових)  дій  присвяче-
но низку праць вітчизняних  і  зарубіжних вчених, серед 
яких О. Бандурка, Б. Бараненко, А. Білоусов, Р. Благута, 
В. Гевко, В. Глазков, С. Гриненко, О. Дроздов, І. Доронін, 
С. Єськов, В. Колесник, С. Кудінов, М. Курочка, Д. Ни-
кифорчук, М. Погорецький, В. Селюков,  І. Сервецький,  
Д. Сергєєва, Г. Середа, С. Фомін, Р. Шехавцов, М. Шилін, 
М. Шумило,  О. Шумілов  та  інші.  Проте  комплексного 
аналізу організаційних та процесуальних аспектів іміту-

вання обстановки вчинення злочину, його місця у систе-
мі негласних слідчих (розшукових) дій на сьогоднішній 
день не проводилося.

Метою дослідження є  визначення  поняття,  ознак, 
процесуальних  особливостей  проведення  імітування 
обстановки  злочину,  провести  розмежування  з  іншими 
формами контролю за вчиненням злочину, а також визна-
чення його місця у системі негласних слідчих (розшуко-
вих) дій.

Виклад основного матеріалу дослідження. До при-
йняття Кримінального  процесуального  кодексу України 
2012  року  [1]  проведення  переважної  кількості  дій,  які 
становлять  окремі  форми  контролю  за  вчиненням  зло-
чину, відбувалося в межах оперативно-розшукової діяль-
ності. Причому деякі з них дістали нормативне закріплен-
ня (оперативна та контрольована закупка, контрольована 
поставка), інші – існували як категорії теорії оперативно-
розшукової  діяльності  (оперативний  експеримент).  Аб-
солютною новелою КПК України є закріплення підстав 
та  порядку  організації  дій,  направлених  на  імітування 
обстановки  злочину. Нормативно  закріпивши  зазначену 
форму  контролю  за  вчиненням  злочину,  законодавець 
тим не менше не  визначив жодних процесуальних осо-
бливостей  її  проведення,  що  породило  деякі  дискусії 
серед учених щодо місця та ролі імітування обстановки 
злочину у  системі негласних  слідчих  (розшукових) дій. 
Так, не всі науковці погоджуються із тим, що імітування 
обстановки злочину є негласною слідчою (розшуковою) 
дією. В. Уваров зазначає, що в положеннях чинного за-
конодавства  фактично  відсутня  регламентація  порядку 
проведення  форм  контролю  за  вчиненням  злочину.  Він 
наголошує на тому, що із усіх форм контролю за вчинен-
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ням злочину як слідчі дії можна розглядати лише контр-
ольовану поставку та контрольну і оперативну закупки, 
проблеми яких вже певною мірою досліджені. На думку 
вченого,  такі  заходи,  як  «спеціальний  слідчий  експери-
мент»  та  «імітування  обстановки  злочину»,  не  мають 
усіх необхідних атрибутів для зарахування їх до окремих 
негласних  слідчих  (розшукових)  дій,  оскільки  поглина-
ються вже  існуючими інститутами слідчих дій, зокрема 
слідчим  експериментом  [2].  Варто  зазначити,  що  така 
позиція не  є  безспірною, проте містить наукову  основу 
для дискусії про місце  імітування обстановки вчинення 
злочину в інституті негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 246 КПК України негласні слід-
чі (розшукові) дії є різновидом слідчих (розшукових) дій. 
Це означає, що негласні слідчі (розшукові) наділені тими 
ж ознаками, що і гласні слідчі дії з деякими особливос-
тями.  Ознаками  негласних  слідчих  дій  є:  1)  спрямова-
ність на збирання (перевірку) доказів; 2) їх прихованість, 
неочевидність,  негласність;  3)  необхідність  збереження 
у таємниці відомостей про факт і методи їх проведення; 
4) характер правовідносин, які виникають при їх прове-
денні;  5)  специфічність  суб’єкта  проведення;  6)  спеці-
альний  порядок  прийняття  рішення  про  їх  проведення 
[3]. Відповідно до п. 1.12.5. Інструкції «Про організацію 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій та вико-
ристання  їх  результатів  у  кримінальному провадженні» 
(далі – Інструкції) імітування обстановки злочину поля-
гає в діях слідчого, уповноваженої особи, з використан-
ням імітаційних засобів, які створять у оточуючих уяву 
про  вчинення  реального  злочину,  з  метою  його  запобі-
гання  (виділено мною  – М.  Б.)  чи  викриття  відомої  чи 
невідомої особи (осіб), яка планувала чи замовляла його 
вчинення  [4]. Таким чином,  запобігання  вчиненню  зло-
чину є однією із ознак імітування вчинення злочину.

У  ч.  2  ст.  246 КПК України  визначено, що  негласні 
слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відо-
мості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо 
отримати в інший спосіб. Зі змісту цієї норми випливає, 
що негласні  слідчі  (розшукові)  дії  можуть  проводитися 
лише у випадку, коли вчинено злочин (закінчений чи не-
закінчений). Це ж  положення  відтворюється  у  нормі  ч. 
3 ст. 248 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя 
постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної 
слідчої  (розшукової) дії,  якщо прокурор чи слідчий до-
веде наявність достатніх підстав вважати, що був вчине-
ний  злочин  відповідної  тяжкості,  й  під  час  проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути встанов-
лені особи, які вчинили злочин. Також у ч. 2 цієї статті 
передбачено вимогу про те, що до клопотання слідчого 
прокурора  обов’язково  додається  витяг  з  Єдиного  реє-
стру  досудових  розслідувань щодо  кримінального  про-
вадження, у рамках якого подається клопотання. Аналіз 
зазначених норм дозволяє стверджувати про те, що КПК 
України  не  передбачає  можливості  надання  дозволу  на 
проведення  негласної  слідчої  (розшукової)  дії  за  наяв-
ності  лише  підозри,  що  невдовзі  може  бути  вчинений 
певний  злочин.  Ці  положення  фактично  виключають 
можливість проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій з профілактичною чи запобіжною метою. Проте у ч. 
3  ст.  8  Закону України  «Про  оперативно-розшукову  ді-
яльність» [5] зазначається, що оперативно-розшукові за-
ходи (які визначені в КПК як негласні слідчі (розшукові) 
дії) провадяться з метою запобігання вчиненню тяжкого 
або  особливо  тяжкого  злочину,  терористичних  актів  та 
інших посягань. Таким чином, цей Закон допускає про-
ведення  негласних  слідчих  (розшукових)  дій  з  метою 
запобігання вчиненню злочину,  тобто  тоді,  коли  злочин 
ще  не  вчинено,  але  існує  підозра щодо  його  вчинення. 
В даному випадку  існує певна неузгодженість у норма-
тивному регулюванні положень КПК України та Закону 
України  «Про  оперативно-розшукову  діяльність»,  яка 

повинна  бути  врахована  і  вирішена  законодавцем.  Ви-
дається  доцільним  виключити  відповідні  положення  із 
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», 
оскільки негласні слідчі (розшукові) дії (як і гласні слід-
чі та інші процесуальні дії) не можуть проводитися для 
запобігання  злочинів,  тобто  їхньої  профілактики,  попе-
редження  та  припинення.  У  цьому  контексті  доцільно 
згадати  норму  КПК  1960  року  (ст.  114-1),  яка  не  зна-
йшла  свого  відображення  у КПК 2012  року  про  те, що 
начальник слідчого відділу  (нині – керівник органу до-
судового  розслідування)  здійснює  контроль  за  своєчас-
ністю дій слідчих по розкриттю злочинів та запобігання 
їм. Таким чином, слідчого позбавлено, на сьогоднішній 
день,  обов’язку  щодо  запобігання  вчиненню  злочинів. 
Оскільки  імітування  вчинення  злочину  в  першу  чергу 
спрямоване на запобігання вчиненню злочину, то за цією 
ознакою віднести його до негласної слідчої (розшукової) 
дії досить складно. Тим не менше закріплення у нормах 
КПК України цієї форми контролю за вчиненням злочину 
створює необхідність для наукового осмислення її змісту 
та порядку організації та проведення.

Для  глибокого  розуміння  природи  імітування  об-
становки  злочину  необхідно  проаналізувати  сукупність 
ознак, властивих зазначеній формі контролю за вчинен-
ням злочину.

Першою  ознакою  імітування  обстановки  злочину  є 
мета  його  проведення.  Відповідно  до  вже  згаданої  Ін-
струкції такою метою визначено – запобігання вчинення 
злочину  та  викриття  відомої чи невідомої  особи  (осіб), 
яка  планувала  чи  замовляла  його  вчинення.  Щодо  за-
побігання  вчинення  злочину,  то  вище  ми  зупинялися 
на  цій  проблемі. Метою  проведення  усіх  слідчих  дій  є 
збирання, фіксація та перевірка доказової інформації про 
вчинене  кримінальне  правопорушення.  Щодо  неглас-
них  слідчих  (розшукових)  дій,  то  метою  їх  проведення 
є збирання, фіксація та перевірка доказів про вчинений, 
вчинюваний  та  такий  що  може  бути  вчинений  злочин 
відповідної тяжкості. У процесуальній літературі метою 
імітування обстановки злочину розглядають наступні по-
ложення: а) привернути увагу «конкуруючих» організо-
ваних груп та злочинних організацій; б) установити кон-
такти з контрольованою особою; в) попередити настання 
невідворотних наслідків вчинення злочинів (вбивства на 
замовлення, тяжких тілесних ушкоджень, розбоїв тощо); 
г)  виявлення осіб,  які  здійснюють пошук шляхів реалі-
зації  (придбання)  викраденого  майна,  наркотичних  за-
собів, зброї тощо [6, с. 372]. Проте з таким підходом до 
визначення мети імітування обстановки погодитися важ-
ко, оскільки це, швидше, завдання цієї негласної слідчої 
(розшукової) дії.

Другою  ознакою  імітування  вчинення  злочину  є 
об’єкт, щодо якого проводиться таке  імітування. Відпо-
відно  до  п.  1.12.5.  Інструкції  таким  об’єктом  виступає 
відома чи невідома особа  (особи), яка планувала чи за-
мовляла вчинення злочину. На відміну від  іншої форми 
контролю за вчиненням злочину – спеціального слідчого 
експерименту, імітування обстановки злочину може про-
водитися  як щодо  відомих,  так  і  щодо  невідомих  осіб. 
У більшості  випадків  така особа невідома, що  створює 
необхідність  проведення  саме  цієї  негласної  слідчої 
(розшукової) дії.  Імітування обстановки злочину іноді є 
єдиним  шляхом  попередження  вбивств  на  замовлення, 
оскільки  за  наявності  чітко  сформованого  умислу  осо-
ба,  що  готує  злочин,  буде  наполегливо  шукати  шляхи 
для  досягнення  своєї  мети.  Іншою  ознакою  убивств  на 
замовлення є високий рівень латентності таких злочинів. 
Якщо  їх  не  вдалося  попередити  на  стадії  підготовки  – 
розкрити  їх  досить  важко,  оскільки  вони,  як  правило, 
ретельно  плануються,  зацікавленими  особами  розрахо-
вуються усі можливі варіанти розвитку подій, відпрацьо-
вуються алібі. Виконавцями, як правило, є особи, що не 
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мають прямих мотивів до вбивства, тому розкриваються 
«замовні» вбивства досить важко [7, с. 133].

Третьою  ознакою  імітування  є  обстановка  (умови), 
у  яких проходить контроль  за  вчиненням  злочину. Така 
обстановка є штучною (несправжньою), оскільки для  її 
створення залучаються імітаційні засоби. В. Динту іміту-
вання обстановки злочину трактує як навмисний обман, 
автор якого не тільки розуміє характер своїх дій, а й спря-
мовує  їх на досягнення результату у вигляді введення в 
оману злочинця. Однак, автор звертає увагу на те, що у 
випадку проведення імітування обстановки злочину об-
ман є суспільно корисним та виправданим з точки зору 
моралі [8, с. 312-313]. І. Когутич розглядає зазначене пи-
тання крізь призму оперативних фікцій. Вчений застосо-
вує термін «тактичне (оперативне і слідче) інсценування, 
під  яким він розуміє підготовчі  та реально  здійснювані 
дезінформаційні (конспіративні, імітаційні тощо) дії від-
повідних  учасників  кримінального  провадження  чи/та 
інших осіб, які добровільно їм сприяють, діючи за їхнім 
сценарієм і під їхнім контролем, основою реалізації яких 
є ситуативно обумовлений набір тактичних фікцій, роз-
рахованих на бажаних для встановлення істини в цьому 
провадженні результатів [9, с. 271-272]. Учений вважає, 
що  тактичне  інсценування  для  таких  двох форм контр-
олю за вчиненням злочину, як спеціальний слідчий екс-
перимент та  імітування обстановки злочину є не тільки 
природнім, а й життєво необхідним заходом [9, с. 270].

Четвертою ознакою імітування є те, що в його основі 
лежить метод моделювання. Це метод, в основі якого ле-
жить теоретичне та практичне опосередковане пізнання, 
коли  суб’єкт  замість  безпосереднього  об’єкта  пізнання 
вибирає чи  створює схожий  із ним допоміжний об’єкт-
замінник  (модель),  досліджує  його,  а  здобуту  інформа-
цію переносить на реальний предмет вивчення. Моделлю 
може  бути  об’єкт  будь-якої  природи  (подумки  уявлена 
або матеріалізована система), який, відображаючи чи від-
творюючи у певному сенсі об’єкт дослідження, здатний 
заміщати його так, що вивчення моделі дає змогу отри-
мати нову інформацію про об’єкт. У даному випадку вар-
то зазначити, що за цією ознакою імітування обстановки 
злочину нічим не відрізняється від спеціального слідчого 
експерименту. Т. Волчецька розглядає це питання у кон-
тексті досвіду литовських фахівців. Аналізовану опера-
тивну дію (захід), яку традиційно розглядають як опера-
тивний експеримент, вони пропонують називати «модель 
імітування  злочинного  діяння»  [10,  с.  81].  Науковець 
наводить  основні  складові  реалізації  моделі  імітування 
злочинного діяння на прикладі розкриття і розслідування 
злочинів,  пов’язаних  з  незаконним  обігом  наркотичних 
засобів.  Особливістю  проведення  литовськими  право-
охоронцями модельного імітування є те, що суб’єкт роз-
слідування (співробітник оперативного підрозділу) одер-
жує інформацію про учасників організованої групи, про 
вже вчинений чи такий, що готується, злочин від конфі-
денційного  співробітника,  яким  згідно  із  законом може 
бути як працівник суб’єкта оперативної діяльності, так і 
негласно співпрацююча з ним повнолітня особа, з якою 
завчасно укладено угоду про  таке  співробітництво. Пе-
редавання учаснику, наприклад, моделі грошей, для при-
дбання наркотичних засобів, фіксується складенням про-
токолу,  зміст  якого  відповідає  процесуальним  вимогам. 
Факт одержання від секретного учасника придбаних ним 
наркотичних засобів також фіксується складенням відпо-
відного акта. Належно упаковані наркотичні засоби ске-
ровуються в експертний заклад для отримання висновку 
спеціаліста,  який  прирівнюється  до  висновку  експерта. 
Крім цього, діючи за цією моделлю, суб’єкт оперативної 
діяльності проводить закупівлю матеріалів, прослуховує 
телефонні розмови, отримує висновок спеціаліста щодо 
придбаних (вилучених) матеріалів, здійснюючи за потре-
би оперативний відео-, аудіо запис, тощо [10, с. 81-82].

Ще  однією  ознакою  імітування  обстановки  злочину 
є  те, що його  проведення  не  впливає  на мотивацію дій 
особи,  щодо  якої  воно  проводиться,  оскільки  дії  такої 
особи є самостійними. Ця ознака притаманна усім фор-
мам контролю за вчиненням злочину та нормативно за-
кріплена у ч. 3 ст. 271 КПК України, відповідно до якої 
забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчи-
нення  злочину  з  метою  подальшого  його  викриття,  до-
помагаючи особі вчинити злочин, який вона не вчинила 
б, якби слідчий цьому не сприяв, або ж із цією ж метою 
впливати на  її  поведінку насильством, погрозами, шан-
тажем. Зазначене положення тісно пов’язане з поняттям 
«провокація», розробленим переважно в теорії оператив-
но-розшукової  діяльності. Не  вдаючись  до  аналізу цьо-
го поняття, варто зазначити, що проводячи комплекс дій 
по  імітації  вчинення  злочину,  слідчий  або  оперативний 
працівник повинні уникати провокації, оскільки в такому 
разі здобуті відомості будуть визнані недопустимими, їх 
не можна буде використовувати у доказуванні.

Проаналізовані ознаки дають можливість краще зро-
зуміти правову природу імітування обстановки злочину, 
відрізнити його як від інших форм контролю за вчинен-
ням злочину, так і від інших негласних слідчих (розшу-
кових) дій загалом.

Таким чином,  імітація обстановки злочину є неглас-
ною слідчою дією, яка складає комплекс організаційних 
та  процесуальних  дій  слідчого  (іншої  уповноваженої 
особи)  з  використанням  несправжніх  (імітаційних)  за-
собів  щодо  створення  штучних  умов,  які  створюють  у 
оточуючих уяву про вчинення реального  злочину,  з ме-
тою  викриття  та  документування  діяльності  відомої  чи 
невідомої  особи  (осіб),  яка містить  ознаки  тяжкого  або 
особливо тяжкого злочину.

У  випадках,  коли  при  проведенні  імітування  обста-
новки злочину виникає необхідність тимчасового обме-
ження конституційних прав особи, він має здійснювати-
ся в межах, які допускаються Конституцією України, на 
підставі рішення слідчого судді  за поданням прокурора 
згідно з вимогами ст.ст. 246-249 КПК України. В ухвалі 
слідчого судді має бути вказано конкретного виконавця 
проведення  імітування  обстановки  злочину  та  викладе-
ні  обставини,  які  свідчать  про  відсутність  під  час  його 
проведення провокування особи на вчинення злочину, а 
також зазначено про застосування спеціальних імітацій-
них засобів.

Про результати контролю за вчиненням злочину у фор-
мі  імітування обстановки злочину складається протокол, 
який  повинен  відповідати  вимогам  ст.  ст.  104,  106,  252 
КПК України, до якого додаються речі і документи, отри-
мані під час цієї негласної слідчої (розшукової) дії. Протя-
гом не пізніше двадцяти чотирьох годин після закінчення 
цієї  негласної  слідчої  (розшукової)  дії  протокол  з  відпо-
відними  додатками  передається  прокурору,  який  вживає 
заходів щодо збереження отриманих під час її проведення 
речей  і документів, які планує використовувати у кримі-
нальному провадження (ст. 252 КПК України).

Висновки з дослідження.  Викладене  дає  підста-
ви  зробити висновок про  те, що  імітування обстановки 
злочину  за  своєю  правовою  природою  та  організацією 
проведення не є негласною слідчою (розшуковою) дією. 
Аналіз специфічних ознак імітування обстановки злочи-
ну свідчить, що ця форма контролю за вчиненням злочи-
ну найбільш наближена до спеціального слідчого експе-
рименту, які в подальшому можуть бути об’єднані в одну 
негласну слідчу (розшукову) дію. У зв’язку з відсутністю 
належного правового регулювання усіх форм контролю 
за вчиненням злочину, доцільним вбачається розроблен-
ня  нормативно-правового  акта,  який  врегульовуватиме 
процесуальний порядок прийняття рішення, проведення 
та фіксацію результатів імітування обстановки вчинення 
злочину.
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В статье проведен анализ возможных вариантов клинического течения опьянения от некоторых наркотических веществ и причин, 
побуждающих подростков экспериментировать с психоактивными веществами, в практике судебно-медицинского эксперта.

Ключевые слова: подростки, опьянение, наркотики, клиническая картина, установление, судебная медицина.

У статті проведено аналіз можливих варіантів клінічного перебігу сп’яніння від деяких наркотичних речовин і причин, що спонукають 
підлітків експериментувати з психоактивними речовинами, у практиці судово-медичного експерта.

Ключові слова: підлітки, сп’яніння, наркотики, клінічна картина, встановлення, судова медицина.

The article analyzes possible variants of clinical course of intoxication from drugs and some reasons that motivate teens to experiment with 
psychoactive substances in the practice of forensic expert.

Key words: adolescents, drunkenness, drugs, clinical picture, setting, forensic medicine.

Сегодня  основным  покупателем,  а  соответственно,  и 
потребителем  наркотических  средств  являются  подрост-
ковая  и  студенческая молодёжь. На  протяжении  послед-
них  нескольких  лет,  по  оценкам  экспертов,  наметилась 
тенденция  к  употреблению  этой  группой  психостимуля-
торов:  амфетаминов,  эфедрина,  первитина  и  пр.  Совре-
менная  молодёжь,  следуя  веяниям  моды,  обращается  к 
«безобидным»,  по  её  мнению,  стимуляторам  для  дости-
жения  уверенности  и  эмоционального  подъёма.  С  этой 
целью наиболее широко используются таблетки экстази, 
легко  приобретаемые  на  дискотеках  и  в  ночных  клубах. 
После  частого  применения  таких  препаратов  у  молодё-
жи появляется необходимость перехода к более сильным 
типам наркотиков  –  каннабиоидам. Именно  во  время их 
употребления появляется привычка к изменённому состо-
янию сознания, а отсутствие наркотического воздействия 
воспринимается как дискомфорт. Возрастание дозы и ча-
стоты употребления заставляет подростков обращаться к 

более  сильным  наркотическим  веществам  [1].  Одной  из 
основных причин интереса к наркотику у подростков яв-
ляется любопытство – характерная черта формирующей-
ся  личности  с  неразвитой  системой  саморегулирующего 
поведения.  Ряд  социологических  опросов  показал,  что 
уже  имеют  опыт  употребления  наркотических  средств 
31%  подростков.  Основными  причинами  употребления 
психотропных  средств  были:  любопытство  (18,2%),  «по 
глупости»  (18,4%),  «получение  кратковременного  удо-
вольствия»  (15,4%),  «за  компанию»  (15,7%)  и  у  девочек 
«убежать от определённого рода проблем» (16,8%). В под-
ростковом возрасте, в период полового созревания, пове-
дение  в  значительной  мере  определяется  характерными 
для  этого периода жизни реакциями эмансипации,  груп-
пирования  со  сверстниками,  увлечениями  и  формирую-
щимися сексуальным влечением. Все они могут оказаться 
факторами как  способствующими употреблению алкого-
ля, наркотиков и токсических веществ, так и препятству-
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ющими  аддиктивному  поведению  (addiction  –  пагубная 
привычка,  пристрастие  к  чему-либо)  –  повышающими 
устойчивость к соблазну. Известно, что если аддиктивное 
поведение  в  отношении  наркотиков  наблюдается  с  под-
росткового возраста, то риск формирования алкоголизма, 
наркоманий и токсикоманий оказывается высоким. Среди 
больных алкоголизмом 76% начинали пьянствовать в пе-
риоде до 20 лет, в том числе 49% – в подростковом воз-
расте,  а  среди  опийных и  гашишных наркоманов  –  72% 
пристрастились к ним еще будучи подростками [2].

Сегодня  перечень  «популярных»  наркотиков  среди 
подростков достаточно широк и постоянно пополняется. 
Наиболее  часто  используются  каннабиоиды,  наркотики, 
получаемые из растения кока и из кокаинового куста, фе-
нилалкиламины, галлюциногены.

Группа  каннабиоидов  не  многочисленна:  марихуана, 
гашиш, спайс – один из брендов курительных смесей, по-
ставляемых в продажу в виде травы с нанесённым хими-
ческим веществом. Это синтетический аналог тетрагидро-
каннабинола (ТГП) – основного действующего вещества 
марихуаны,  концентрация  которого  определяет  степень 
воздействия  на  организм.  Наиболее  распространённый 
способ употребления – вдыхание дыма, менее распростра-
нённые – приготовление и использование чаёв, добавок к 
сладостям и напиткам, смесей для жевания.

При курении каннабиоиды достаточно быстро всасы-
ваются и уровень ТГП в крови нарастает,  достигая мак-
симальной  концентрации  через  5-30  минут.  Эффект  от 
одной дозы длится 3-5 часов и более. При введении через 
желудочно-кишечный  тракт  (ЖКТ),  вследствие  плохого 
всасывания  слизистыми  пищеварительного  тракта,  кон-
центрация ТГП в крови нарастает медленно и достигает 
максимума через 1,5-3 часа. Действие наркотиков из ко-
нопли напоминает действие алкоголя и выражается в из-
менении  восприятия:  появляются  эйфория,  релаксация, 
растормаживание  рефлексов,  фрагментация  мышления, 
нарушении памяти. Увеличение дозы приводит к развитию 
истинных галлюцинаций. При длительном употреблении 
этих  наркотических  средств  развиваются  нарушение  ло-
гического мышления, ухудшается память, развиваются из-
менения личности, а так же опухолевые процессы в орга-
низме, так как считается, что каннабиоиды – канцерогены. 
Токсико-дистрофическая  энцефалопатия  с  сосудистыми 
нарушениями – основной патологический процесс в моз-
ге при гашишизме, приводящий к деменции. Марихуана в 
виде эпизодического курения очень часто легко переходит 
в  систематическое  употребление  –  это  обуславливается 
высокой  наркогенностью  ТГК.  Зависимость  от  канна-
биоидов  –  конопли,  гашиша, марихуаны и  в  нескольких 
государствах  преимущественно  южных,  сформировано 
у взрослого мужского населения до 60%. На фоне систе-
матического  употребления  каннабиоидов  формируются 
разнообразные  многочисленные  патологические  сома-
тические  пороки:  кардиотоксическое  поражение  канна-
биоидами, которое выражается в стенокардии и аритмии 
сердца, у курильщиков – патология верхних дыхательных 
путей  и  легких. Возникают нарушения  и  в  работе  эндо-
кринной  системы  (дисфункция  половых  желез,  сниже-
ние полового влечения и удовлетворения от половых ак-
тов,  гинекомастии у мужчин и снижение потенции из-за 
уменьшения синтеза тестостерона; нарушение репродук-
тивной  функции,  менструального  цикла  у  женщин,  что 
грозит полным бесплодием в будущем). Подростки часто 
на фоне курения марихуаны страдают неспецифическими 
гепатитами, которые приводят к развитию цирроза пече-
ни. Каннабиоиды так же угнетают клеточный иммунитет 
и обуславливают высокую частоту инфекционных заболе-
ваний среди наркоманов [3].

Производные кокаина – кокаина  гидрохлорид  (белый 
порошок,  вызывающий  ощущение  жжения  и  онемения 
языка,  вдыхается через нос) и  кокаин-основание  (крэк – 

порошок, который курят в смеси с табаком, марихуаной, 
гашишем). Чувствительность организма к кокаину очень 
высокая.  В  дозах  0,01-0,03  г  он  вызывает  эйфорию,  а  в 
дозе 0,05 г – смертельный исход отравления [1]. Действие 
кокаина  проявляется  во  внезапном  всплеске  эйфории  и 
полной  уверенности  в  себе,  общительности  и  разговор-
чивости.  Физическое  действие  кокаина  проявляется  в 
сжатых челюстях, широко раскрытых глазах, расширении 
зрачков. Пульс, кровяное давление и температура тела по-
вышаются,  возникает  сильное  сексуальное  возбуждение. 
Употребление  кокаина  также  подавляет  аппетит,  может 
вызвать бессонницу, раздражительность и беспокойство у 
некоторых людей, но при этом они испытывают чувство 
«поразительной  ясности  ума».  Это  быстродействующий 
наркотик, но с коротким периодом действия. Кокаин сти-
мулирует клетки центральной нервной системы (ЦНС) к 
выработке дофамина – нейромедиатора, связанного с удо-
вольствием  и  предотвращает  повторное  поглощение  до-
фамина, т.е. он продлевает эйфорию неестественно долго. 
В конце концов, мозг компенсирует и быстро абсорбирует 
дофамин,  что  приводит  к  незамедлительному  и  резкому 
спаду  эйфории.  На  пике  злоупотребления  кокаином  мо-
жет развиться кокаиновый психоз, в клинической картине 
которого  реализуется  потеря  чувства  реальности,  пара-
ноидальные  мысли  и  тревога,  слуховые  галлюцинации, 
агрессивность.  Многократное  вдыхание  кокаина  приво-
дит к эрозии слизистых оболочек и перфорации носовой 
перегородки. Кокаин у больных наркоманией вызывает в 
большей степени психическую и в меньшей – физическую 
зависимости [4].

Фенилалкиламины  были  разработаны  первоначально 
для  использования  в  медицинской  сфере  с  целью  повы-
шения работоспособности. В 80-х годах прошлого века в 
Голландии было синтезировано вещество, которое носит 
непростое  химическое  название,  а  жаргонное  –  «экста-
зи»,  используемое  в  виде  растворов,  порошка, шариков, 
капсул,  таблеток  со  специфическим  оттиском.  Этот  вид 
наркотика воздействует на ЦНС возбуждающе, что прояв-
ляется острым чувством удовольствия, эмпатии (от греч. 
empatheia – сопереживание), тепла и счастья. Экстази так-
же  повышает  чувствительность  к  музыке,  делает  людей 
более эмоционально открытыми и оказывает стимулиру-
ющее физическое воздействие. При приёме этого наркоти-
ка внутрь полный эффект обычно наступает в течение од-
ного часа и начинается с покалывания кожи и небольших 
приливов  веселья,  а  некоторые  люди  могут  испытывать 
кратковременную тошноту или  головокружение. Эффект 
поступает волнами в течение первых двух часов: легкость 
настроения  и  релаксация  уступают  волнам  физического 
наслаждения, эйфории, открытости и сочувствия к окру-
жающим  людям.  Обостряются  все  органы  чувств:  сек-
суальная  активность  приносит  больше  удовлетворения, 
восприятие звука и цвета может быть более интенсивным 
под  влиянием  экстази. После  пика  действия  экстази  эти 
эффекты длятся еще 4-6 часов, с постепенным угасанием 
и полным прекращением в последние два часа. Некоторые 
люди  при  рассматриваемом  наркотическом  опьянении 
испытывают  тошноту,  чрезмерную  жажду,  боли  в  руках 
и  ногах,  мышечные  судороги,  бессонницу,  помутнение 
изображения, тревогу, депрессию или даже параноидаль-
ные  симптомы. Сжатые  челюсти  –  частый признак  при-
сутствия  в  организме  экстази,  и многие  употребляющие 
его подростки спасаются жеванием жевательной резинки, 
курением сигарет или рассасыванием леденцов [5].

Фенамин  (амфетамина сульфат) –  старейший из  син-
тетических наркотиков, использовавшийся в медицинских 
целях  как  психостимулирующее  средство  для  лечения 
депрессии,  синдрома  хронической  усталости,  регуляции 
веса и т.д. Он близок к препаратам группы адреналина – 
нейромедиатора,  с помощью которого в организме чело-
века передается нервное возбуждение по нервным волок-
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нам.  Адреналин  считается  нейромедиатором  стресса,  то 
есть он  готовит организм к встрече  с опасностью путём 
учащения  дыхания  и  сердцебиения,  ускорения  обмен-
ных процессов, сужением кровеносных сосудов. Но если 
действие адреналина длится недолго, то фенамин, благо-
даря своей стойкости, оказывает достаточно длительный 
эффект, являясь сильным стимулятором ЦНС. Под влия-
нием  фенамина  в  нервных  окончаниях  высвобождаются 
нейромедиаторы норадреналина (действует почти так же, 
как  адреналин)  и  дофамина  и  параллельно  усиливают-
ся  процессы  возбуждения  в  ЦНС,  уменьшается  чувство 
утомления,  поднимается  настроение,  появляется  прилив 
сил,  работоспособности,  уменьшается  потребность  во 
сне. Фенамин и его аналоги ослабляет и укорачивает сон, 
вызванный снотворными и наркотиками, в связи с чем их 
называют  «пробуждающими  аминами».  Это  наркотиче-
ское  вещество  обладает  также  способностью  резко  сни-
жать  аппетит  и  способствует  более  быстрому  наступле-
нию чувства насыщения пищей. Им широко пользовались 
для повышения физической и умственной работоспособ-
ности,  для  лечения  психических  заболеваний,  сопрово-
ждавшихся заторможенностью и депрессией, для лечения 
последствий энцефалита и других заболеваний, сопрово-
ждающихся  вялостью,  сонливостью  и  т.д.  Со  временем 
выяснилось,  что фенамин дает достаточно много побоч-
ных эффектов: нарушение поведения, повышение артери-
ального давления, частые парадоксальные реакции (вме-
сто возбуждения – торможение ЦНС, сопровождающееся 
сонливостью и вялостью). Самый неприятный побочный 
эффект от использования фенамина – развитие привыка-
ния,  поэтому  его  прекратила  выпускать  фармакологиче-
ская  промышленность  и  в  этой  связи  изменился  состав 
комплексных препаратов от головной боли [6].

Метамфетамин  (первитин)  –  используется  ингаляци-
онно,  энтерально и чаще всего парентерально,  при  этом 
подросток  ощущает  прилив  сил,  эйфорию,  появляется 
нескончаемый  поток  мыслей,  быстро  сменяющих  друг 
друга, полное отсутствие аппетита, а после серии инъек-
ций – последующий длительный сон. Среди негативных 
эффектов  выделяют:  стереотипичность  мышления  («за-
цикливание»),  анорексию,  нарушения  регуляции  сердеч-
но-сосудистой  системы,  атактическое  мышление  (греч. 
ataxia  –  беспорядок,  отсутствие  координации).  В  срав-
нении  с  ближайшим  аналогом  амфетамином  –  действие 
первитина более длительное и вызывает меньшую эйфо-
рию.  Эйфория  от  введения  кустарно  синтезированного 
из эфедринсодержащих препаратов первитина  («Винта») 
при  внутривенном  применении  связывают  с  побочными 
продуктами  реакции  (как  правило,  йод-первитином).  В 
оптимальных дозах данное наркотическое вещество сни-
мает чувство усталости, вызывает прилив сил, повышает 
работоспособность, уменьшает аппетит, ослабляет и уко-
рачивает  действие  снотворных  средств,  сужает  перифе-
рические сосуды, повышает артериальное давление. При 
длительном употреблении вызывает непреодолимую пси-
хическую зависимость, особенно в случае внутривенного 
введения кустарно приготовленным из эфедрина препара-
том. Синдром отмены выражен слабо, а рецидивы употре-
бления – частые. 90% применяющих его наркоманов при-
обретают стойкие психические расстройства (слабоумие, 
параноидальные проявления, двигательные расстройства 
и др.). После инъекции наркотика «приход» и опьянение 
наступают через несколько секунд после укола. «Приход» 
от  первитина  подростки  описывают  как  теплую,  прият-
ную волну, охватывающую все тело, которая длится всего 
несколько секунд, затем наступает опьянение. Ощущения 
от  опьянения  описываются  как прилив  энергии,  ясность 
головы,  «взбадривание»,  что  продолжается  около  часа  – 
потом наступает спад: все вокруг постепенно гаснет, тело 
наливается  тяжестью  и  усталостью.  Невозможно  шеве-
лить ни руками, ни ногами – они весят как плети. После 

окончания опьянения подросток не может уснуть, у него 
полностью  отсутствует  аппетит  и  жажда.  Из-за  способа 
производства,  изначального  загрязнения  действующего 
химического  вещества,  подобранной  «на  глазок»  дозы 
агрессия,  самоубийства и приступы помешательства при 
приеме  первитина  встречаются  чаще,  чем  при  приеме 
«фирменных» амфетаминов [7].

Галлюциноген ЛСД после введения в организм чело-
века вызывает дисфункцию мозга. Данный наркотик име-
ет структуру, сходную с серотонином, и обладает мощным 
действием в дозах от 20 до 25 мкг – это приблизительно 
1/5000  эффективной  дозы  мескалина  –  галлюциногена, 
получаемого из кактусов определённого рода или синте-
зируемого искусственным путём из галловой кислоты или 
ванилина [8].

ЛСД быстро и полностью всасывается в ЖКТ или че-
рез  слизистые оболочки рта, и первые  симптомы инток-
сикации  могут  появиться  в  пределах  первых  10  минут. 
Острые симптомы могут сохраняться в течение 12 часов, 
а  ощущение  «психической  тупости» может  длиться  еще 
несколько  дней.  Опьянение  в  своём  развитии  проходит 
несколько  фаз:  первая  фаза  развивается  в  течение  5-10 
мин после употребления, что сопровождается учащением 
сердцебиения,  повышением  кровяного  давления,  расши-
рением зрачков, повышением температуры тела и други-
ми соматическими эффектами (тошнота, головокружение, 
тремор, слабость и нарушение координации). Напряжен-
ность  и  чувство  тревоги,  обусловленные быстрым появ-
лением соматических симптомов, могут привести к эмо-
циональным  аффектам,  например  к  неконтролируемому 
смеху или плачу. Во второй фазе опьянения развиваются 
психотропные  эффекты приблизительно  через  15-20 ми-
нут  после  приема  препарата  и  характеризуются  чрезвы-
чайным  разнообразием  и  даже  противоречивостью:  ко-
лебания настроения, искажение восприятия окружающей 
обстановки, нарушение процесса мышления и поведения. 
Действие ЛСД в этой фазе нередко сопровождается бре-
дом  отношения,  чувством  неуязвимости  и  «выпадения» 
из потока событий реального мира на фоне эйфории. Бла-
женство и восторг переживаются экстатически, с застыва-
нием: человек замирает, устремив неподвижный взгляд в 
одну точку пространства.

Значительная  эмоциональная  лабильность  и  парано-
идальная  настроенность  способны  привести  к  развитию 
приступов  паники,  к  значительному  эмоциональному 
дискомфорту,  сопровождающемуся  глубокой  тоской.  
В некоторых случаях после приема ЛСД могут развиться 
реакции, при которых употребляющему ЛСД потребуется 
немедленная психиатрическая помощь. К ним относятся: 
выраженное психомоторное возбуждение, агрессивность, 
суицидальные мысли или попытки, возникновение опас-
ных  ошибочных  суждений,  например  убеждения  в  том, 
что человек может летать. В третьей фазе наркотическо-
го опьянения клиническая картина достигает своего наи-
более полного развития: на протяжении второго-третьего 
часа с момента употребления ЛСД появляются зрительные 
иллюзии, изменение сознания представлено чаще делири-
озной формой, в ряде случаев – сумеречной или онейри-
ческой.  Возникают  псевдогаллюцинации,  развиваются 
синестезии:  звуки  «ощущаются»,  «видятся»,  цветовые 
оттенки  «слышатся». Происходит  инверсия  ощущения  – 
холодное кажется горячим, гладкое – шероховатым и т.д.. 
Нарушается внутренняя перцепция: необычны ощущения 
схемы тела, размеров, расположения отдельных его частей 
вплоть до чувства отделенности конечностей, мозга, серд-
ца и других органов от тела. Меняется восприятие време-
ни, пространства,  соотношения окружающих предметов, 
их  формы,  массы,  плотности  и  текстуры;  теряется  раз-
личие между болезненными представлениями и реально-
стью. Деперсонализация принимает иногда причудливые 
формы:  ощущение  себя  лицом  противоположного  пола 
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или неодушевленным предметом. Психические процессы 
приобретают  автоматичность,  становятся неуправляемы-
ми,  сноподобными,  концентрация внимания отсутствует. 
В четвертой фазе опьянения от ЛСД происходит обратное 
развитие  психотической  симптоматики:  интенсивность 
симптомов интоксикации идет на убыль через 8-12 часов 
после приема галлюциногена. Мир постепенно принима-
ет обычные очертания. восстанавливается ориентировка в 
месте, времени и в самом себе. Фон настроения в это вре-
мя  обычно  снижен,  иногда  приобретает  дисфорический 
или тревожный оттенок. Во многих случаях после инток-
сикации ЛСД, мескалином или псилоцибином воспомина-
ния о перенесенном состоянии многообразны и ярки. Это 
свидетельствует в пользу делириозного или онейрическо-
го типа изменения сознания во время интоксикации ЛСД 
и подобными ему галлюциногенами. На выходе из состо-
яния опьянения от ЛСД наблюдается  астения различной 
степени выраженности [9].

Клинические  эффекты  галлюциногена  псилоцибина 
сравнимы с непродолжительным ЛСД-трипом (трип – из-
менённое состояние сознания, заключающееся в пережи-
ваниях иллюзий, галлюцинаций, измененного восприятия 
и  ощущения  внутреннего  «Я»,  мистических  состояний, 
а  также иногда и состояний,  схожих с психозом  [10], но 
только с незначительными отличиями (наркоманы в дей-
ствии  псилоцибина  субъективно  отмечают  повышенную 
по сравнению с ЛСД эмоциональность и большую «есте-
ственность»  ощущений).  Действие  псилоцибина  про-
должается  приблизительно  4-7  часов.  Начало  действия 
наблюдается через 40 минут после приёма  (грибной чай 
начинает  действовать  уже  через  10  минут),  возрастание 
до пика занимает еще около часа, сам пик длится до трёх 
часов, после чего следует спад клинических проявлений 
наркотического  опьянения.  После  окончания  действия 
грибов  еще приблизительно  в  течение  нескольких  суток 
могут  сохраняться  его  последействия,  что  выражается  в 
общем  состоянии  умиротворения  и  в  небольшом  усиле-
нии восприятия [11].

Псилоцин, образующийся в кишечнике при дефосфо-
рилировании  псилоцибина,  действует  на  серотониновые 
рецепторы ЦНС. В течение первых минут действия у не-
которых людей иногда возникает «переходный процесс», 
в  течение  которого  сам  трип  еще  не  развернулся  в  пол-
ную  силу,  но  чувствуются  умеренные  побочные  эффек-
ты:  неприятные  ощущения  в  желудке,  холод  и  тремор, 
ощущение  простуды.  Обычно  переходный  процесс  вы-
ражен слабо и длится несколько минут. Действие грибов, 
более «мягкое» по сравнению с ЛСД, так как в клиниче-
ском  проявлении  отсутствуют  очень  сильные  неконтро-
лируемые приступы помешательства. В отличие от ЛСД, 
псилоцибиновые грибы при их употреблении оказывают 
такой же ярко выраженный эйфорический эффект,  как и 
при употреблении каннабиса. Считается, что эти грибы – 

нечто среднее между ЛСД и каннабисом, так как помимо 
эйфорической схожести, грибы обладают таким же седа-
тивным действием как и производные конопли. В зависи-
мости от употребляемой дозы псилоцибина достигаются 
разные уровни воздействия: на первом уровне отмечаются 
умеренное повышение остроты восприятия цветов, музы-
кальных композиций, незначительные нарушения памяти, 
преимущественно  краткосрочной. На  втором  уровне  по-
является ощущение перемещения, колебания («дыхания») 
окружающих  предметов,  цвета  становятся  чрезвычайно 
яркими, насыщенными, «оживают». При закрытых глазах 
появляются  двухмерные  образы.  Возникает  ощущение 
некоторого  нарушения  тока  времени,  что  связанно,  по-
видимому, с нарушениями краткосрочной памяти: время в 
понимании человека в состоянии наркотического опьяне-
ния замедляется, растягивается. Отмечаются реминисцен-
ции  (воспоминания),  выраженное  усиление  творческих 
способностей.  Третий  уровень  характеризуется  нараста-
нием изменений  зрительного восприятия – окружающие 
предметы выглядят деформированными, частично слива-
ются с возникающими изолированными галлюцинаторны-
ми образами. Галлюцинации при закрытых глазах стано-
вятся  трехмерными,  появляются  синестезии,  нарастают 
искажения восприятия тока времени вплоть до появления 
эпизодов застывания времени. Могут возникать трудности 
в перемещении (из-за того, что они субъективно требуют 
слишком много усилий). На четвёртом уровне отмечаются 
интенсивные галлюцинации превращения, «перетекания» 
объектов друг  в друга,  ощущение уничтожения или раз-
дробления  личности,  причем  части  ее  могут  проециро-
ваться  на  предметы,  тем  самым «оживляя  их». Теряется 
представление о существовании времени, само это поня-
тие  становится  бессмысленным.  Отмечается  появление 
феноменов по типу выхода за пределы тела, «расширение 
сознания»,  описанных С.  Грофом  [12]  при  приеме ЛСД. 
Синестезии могут распространяться на несколько органов 
чувств. Пятый уровень проявляется полным отсутствием 
визуального контакта с окружающей действительностью, 
развивается  тотальная  синестезия.  Полная  потеря  изо-
лированного  «Я»  из-за  возникновения  ощущения  слия-
ния  с  другими  объектами,  окружающим  пространством, 
Вселенной. Потеря ориентировки настолько полная, что, 
по  словам принимавших псилоцибин  в  подобных дозах, 
фактически  мир,  состоящий  из  привычно  воспринимае-
мых объектов и событий, перестает существовать. Псило-
цибин является нетоксичным для организма веществом и 
практически не вызывает зависимости [13].

Таким  образом,  сегодня  установить  факт  употребле-
ния наркотиков можно несколькими путями: с помощью 
экспресс-тестов  на  наркотики,  по  косвенным  признакам 
употребления наркотиков и наркотической зависимости в 
процессе  наркологической  экспертизы,  которая  является 
разновидностью судебно-медицинской.
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У статті розглянуто один із кримінальних процесуальних засобів усунення порушень закону – скасування судового рішення та при-
значення нового розгляду в суді першої інстанції. Проаналізовано відповідні норми КПК України, КПК інших держав, а також погляди 
дослідників. Автор подає своє бачення питань, що входять до предмета дослідження, висловлює пропозиції щодо удосконалення кримі-
нального процесуального закону України.
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В статье рассмотрено одно из уголовно-процессуальных средств исправления нарушений закона – отмена судебного решения и 
назначение нового рассмотрения в суде первой инстанции. Проанализированы соответствующие нормы УПК Украины, УПК иных госу-
дарств, взгляды исследователей. Автор наводит свое видение вопросов, которые входят в предмет исследования, вносит предложения 
по усовершенствованию уголовно-процессуального закона Украины.
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One of the сriminal procedure remedies of judicial errors correction – the cancellation of the judgment and new trial appointment in the first 
instance court is considered. The norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the norms of the Criminal Procedure Codes of other states 
and the sights of researchers had been analyzed. The author directs the vision of the questions that enter into an object of research, makes offers 
on improvement the criminal procedure law of Ukraine.
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Постановка проблеми.  У  разі  констатації  наявності 
підстав для зміни або скасування судових рішень можливе 
застосування положень двох класичних систем: вирішен-
ня кримінального провадження судом вищого рівня само-
стійно  або ж його  повернення  до  суду  нижчої  інстанції, 
тобто систем «прямого» і «зворотного» розгляду. За прямої 
системи справа слухається у суді, що скасував оскаржене 
судове рішення, внаслідок чого цей суд набуває функцій 
суду  першої  інстанції  та  ухвалює  нове  рішення.  За  сис-
теми  зворотного розгляду вища судова  інстанція обмеж-
ується  скасуванням вироку чи ухвали  і призначає новий 
судовий розгляд із вказівкою на обставини, що необхідно 
з’ясувати. У вітчизняному кримінальному процесуально-
му законодавстві співіснують обидві системи, утворюючи 
змішаний варіант.

Одним із рішень, що властиве системі зворотного роз-
гляду, є скасування вироку чи ухвали і призначення ново-
го розгляду у суді першої інстанції (п. 6 ч. 1 ст. 407, п. 2  
ст. 436 КПК України).

Стан дослідження. Скасуванню  судового  рішення 
та призначенню нового  розгляду  в  суді  першої  інстанції 
у  кримінальному  провадженні  присвячені  праці  таких 
вітчизняних  і  зарубіжних  дослідників,  як  С.І.  Беззубов, 
В.Ю. Брянський, В.Л. Головков, О.А. Дінер, Д.О. Захаров, 
О.С. Кашка, М.М. Ковтун, Н.В. Лантух, В.Т. Маляренко, 
Я.О. Мотовіловкер, О.М. Палієва, І.Д. Перлов, Н.В. Сідо-
рова,  О.С.  Червоткін,  М.І.  Шелепанов,  О.С.  Шмельова,  
M. Klejnowska, A. Zachuta, D. Świecki та ін.

Незважаючи  на  це,  таке  рішення  досі  залишається 
контроверсійним як у вітчизняній, так і у зарубіжній док-
трині кримінального процесу. З іншого боку, даний інсти-
тут запроваджений у кримінальному процесуальному за-
конодавстві багатьох держав континентальної Європи.

З огляду на це, необхідно докладніше дослідити право-
ву природу даного повноваження апеляційної та касацій-

ної  інстанції,  визначити  напрями  удосконалення  підстав 
для  ухвалення  такого  рішення,  розглянути  можливість 
скасування оскарженого  вироку чи ухвали у певній час-
тині та призначення нового судового розгляду тільки у цій 
частині.

Метою статті є дослідження скасування судового рі-
шення та призначення нового розгляду в суді першої  ін-
станції як одного із рішень за наслідками апеляційного та 
касаційного розгляду.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до п. 6 ч. 1 
ст. 407 КПК України воно ухвалюється тоді, коли виявлене 
порушення у виді неповноти судового розгляду, невідпо-
відності висновків суду фактичним обставинам криміналь-
ного провадження та істотного порушення кримінального 
процесуального закону суд апеляційної інстанції, з огляду 
на відсутність необхідних процесуальних передумов, са-
мостійно усунути не в змозі, але така можливість існує під 
час нового розгляду в суді першої інстанції.

Дане рішення характеризує насамперед повноваження 
касаційної інстанції.

Крім  того,  можливість  ухвалення  такого  рішення  є 
ознакою  неповної  моделі  апеляційного  провадження. 
Основним для такої моделі є перевірка правосудності рі-
шень суду першої інстанції, а не збирання разом із учас-
никами судового провадження доказів, усунення спірних 
питань будь-якого характеру та запобігання множинності 
оскарження  судових  рішень.  Тобто  апеляційна  інстанція 
не підміняє собою діяльність суду нижчого рівня, не стає 
другою  першої  інстанцією.  Вирішення  кримінального 
провадження по суті є основною функцією суду першої ін-
станції, натомість для апеляційної інстанції така функція 
є другорядною, яка пов’язана з основною – здійсненням 
судового контролю.

Водночас  ухвалити  дане  рішення  суд  апеляційної  ін-
станції може далеко не з усіх підстав, під кутом зору яких 
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здійснюється перевірка оскарженого судового рішення. Зі 
змісту ч. 1 ст. 415 КПК України випливає, що таке повно-
важення апеляційної інстанції пов’язане винятково із вста-
новленням безумовних  істотних порушень кримінального 
процесуального  закону.  Дане  обмеження  має  практичний 
сенс, оскільки зобов’язує апеляційну інстанцію усунути пе-
реважну більшість порушень безпосередньо у стадії апеля-
ційного провадження. Такий підхід вигідно відрізняє апеля-
ційне провадження від інших форм оскарження й перевірки 
судових  рішень  –  економністю,  ефективністю,  здатністю 
відновити  порушені  права,  свободи  учасників  судового 
провадження та інших осіб у максимально короткі строки.

Утім,  варто  звернути  увагу  на  нелогічність  виокрем-
лення п. 2 (в ухваленні судового рішення брав участь суд-
дя,  якому  було  заявлено  відвід  на  підставі  обставин,  які 
очевидно викликали сумнів у неупередженості судді, і за-
яву про його  відвід  визнано  судом  апеляційної  інстанції 
обґрунтованою)  та п.3  (судове рішення ухвалене чи під-
писано  не  тим  складом  суду,  який  здійснював  судовий 
розгляд) ч. 1  ст. 415 КПК України, оскільки вони є про-
явом незаконного складу суду, тобто охоплюються п. 2 ч. 2  
ст. 412 та п. 1 ч. 1 ст. 415 КПК України.

Варто погодитися з польським процесуалістом А. Заху-
тою, що скасування судового рішення і призначення ново-
го розгляду в суді першої інстанції у кожному разі тягне як 
правові, так і соціальні наслідки. Здійснення нового прова-
дження пов’язане  з  більшими  труднощами в доказуванні, 
зокрема  втратою  доказів,  а  також  організаційними  пере-
шкодами у виді тяганини, збільшення так званих «старих» 
справ, додаткового навантаження на Державний бюджет та 
видатків, що виникають у зв’язку з порушенням засади ро-
зумності строків. Іншою негативною стороною призначен-
ня нового провадження є  значне віддалення у часі кримі-
нально-правової реакції на кримінальне правопорушення з 
моменту його вчинення, повторна витрата часу учасниками 
кримінального провадження,  зокрема свідків, які  з різних 
причин дуже неохоче приступають до виконання своїх про-
цесуальних обов’язків. Для потерпілих нове судове прова-
дження становить істотний чинник повторної віктимізації, 
а  згідно  із  статистичними  даними, що  відображають  рух 
кримінальних  проваджень  у  судах,  складається  враження 
про значний зріст злочинності [1, с. 65].

Тож,  згідно  з  догмою  права,  у  разі  встановлення  не-
повноти  судового  розгляду  суд  апеляційної  інстанції  не 
уповноважений скасувати судове рішення та призначити 
новий судовий розгляд у суді першої інстанції. Усі прога-
лини в доказовому матеріалі повинні бути усунуті самою 
апеляційною інстанцією незалежно від необхідності пере-
вірки значного обсягу доказів, дослідження нових доказів, 
можливості у кінцевому підсумку погіршення становища 
обвинуваченого  (виправданого,  особи,  кримінальне  про-
вадження щодо  якої  закрито,  або  застосовані  примусові 
заходи виховного чи медичного характеру). Для цього апе-
ляційна інстанція повинна докласти максимуму зусиль – 
повноважень у неї достатньо.

Однак аналіз судової практики свідчить про протилеж-
не. За результатами встановлення ознак неповноти судо-
вого  розгляду  апеляційна  інстанція  переважно  скасовує 
судове рішення та призначає новий розгляд в суді першої 
інстанції.  Більше  того,  нерідко  виявивши  за  наслідками 
апеляційного  розгляду  наявність  неповноти,  суди  апеля-
ційної інстанції з метою додержання формальної вимоги 
скасувати  судове  рішення  і  призначити  новий  розгляд  в 
суді першої інстанції у своїх ухвалах вказують ще й на на-
явність ознак істотного порушення вимог кримінального 
процесуального закону. Апеляційна інстанція у такий спо-
сіб позбувається кримінального провадження.

Щоправда, заради справедливості варто зазначити, що 
у певних ситуаціях сам законодавець змушує суди апеля-
ційної  інстанції  всупереч  положенням  ч.  1  ст.  415  КПК 
України скасовувати вироки та ухвали і призначати новий 

судовий розгляд в суді першої  інстанції з підстави непо-
вноти судового розгляду. Так, у разі оскарження судового 
рішення у зв’язку з невстановленням низки обставин, що 
істотно  впливають  на  висновки  суду,  але  за  відсутності 
клопотання  про  дослідження  нових  доказів,  апеляційна 
інстанція, посилаючись на заборону ч. 3 ст. 404 КПК Укра-
їни  з  власної  ініціативи  досліджувати  докази,  які  не  до-
сліджувалися судом першої інстанції, змушена скасувати 
таке рішення і призначити новий судовий розгляд.

Зі змісту ч. 1 ст. 407, ч. 1 ст. 415 КПК України також 
випливає, що  апеляційна  інстанція,  встановивши ознаки 
невідповідності висновків суду першої  інстанції фактич-
ним обставинам кримінального провадження, вправі ска-
сувати  вирок  чи  ухвалу  та  постановити  новий  вирок  чи 
ухвалу, скасувати вирок чи ухвалу та закрити кримінальне 
провадження або змінити вирок або ухвалу. Повноважень 
щодо нової  оцінки  доказів,  наявних  у матеріалах  кримі-
нального  провадження,  у  неї  достатньо.  У  такий  спосіб 
законодавець вкотре акцентує увагу суду апеляційної  ін-
станції  на  необхідності  самостійного  виправлення  ним 
порушень подібного роду, без повернення кримінального 
провадження у попередні судові стадії.

Утім, вивчення судової практики свідчить про те, що 
суди  апеляційної  інстанції  не  повною мірою  використо-
вують  надані  їм  процесуальні  можливості  та,  констату-
вавши ознаки невідповідності висновків суду фактичним 
обставинам кримінального провадження, часто вдаються 
до скасування судового рішення і призначення нового роз-
гляду в суді першої інстанції.

Встановивши наявність ознак невідповідності висно-
вків суду першої інстанції фактичним обставинам кримі-
нального провадження, суд апеляційної інстанції, на наше 
переконання, зобов’язаний дати доказам належну оцінку 
та самостійно вжити усіх необхідних заходів до усунення 
наявних  сумнівів  (адже  помилка  закладена  у  самому  рі-
шенні), окрім випадків неподання клопотань учасниками 
судового провадження про повторне дослідження доказів 
у  засіданні  апеляційної  інстанції  або  коли  це  пов’язано 
з  порушенням  правил  про  недопустимість  погіршення 
становища  обвинуваченого  (виправданого,  особи  кримі-
нальне провадження щодо якого закрито, особи, щодо якої 
застосовано  примусові  заходи  виховного  або  медичного 
характеру).

З іншого боку, аналіз матеріалів судової практики свід-
чить про недосконалість редакції ч.1 ст. 415 КПК України, 
в  якій  варто  передбачити  випадки  скасування  судового 
рішення  та  призначення  нового  розгляду  в  суді  першої 
інстанції не тільки у зв’язку з виявленими істотними по-
рушеннями кримінального процесуального  закону,  але й 
у  разі  встановлення  ознак  неповноти  судового  розгляду 
та  невідповідності  висновків  суду  першої  інстанції фак-
тичним обставинам кримінального провадження. Більше 
того,  незважаючи  на  формальну  заборону  скасовувати 
судове  рішення  та  призначати  новий  судовий  розгляд  у 
зв’язку  з  виявленням умовних  істотних порушень вимог 
кримінального  процесуального  закону,  суди  апеляційної 
інстанції нерідко цілком обґрунтовано вдаються до засто-
сування такого роду правовідновлювальних санкцій й на 
підставі ч. 1 ст. 412 КПК України [2].

З огляду на те, що відповідно до ч.1 ст. 421 КПК Укра-
їни суд апеляційної інстанції не уповноважений ухвалити 
новий вирок чи постановити нову ухвалу, якщо в апеля-
ційній  скарзі  порушено  питання  про  скасування  вироку 
або ухвали з мотивів погіршення становища обвинуваче-
ного  (виправданого,  неповнолітнього,  до  якого  застосо-
вано примусові заходи виховного характеру, особи, щодо 
якої застосовано примусові заходи медичного характеру), 
але висловлено прохання призначити новий розгляд у суді 
першої  інстанції,  апеляційна  інстанція  вимушена  пого-
дитися  із  запропонованим  спрямуванням  кримінального 
провадження.
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Водночас важливо підкреслити, що скасування вироку 
чи ухвали і призначення нового розгляду в суді першої ін-
станції повинно здійснюватися апеляційною  інстанцією у 
виняткових випадках, натомість ухвалення інших рішень за 
наслідками апеляційного розгляду – як правило. За умови 
відсутності сумнівів щодо повноти і доброякісності наявної 
у  матеріалах  кримінального  провадження  доказової  бази, 
дослідження та належної оцінки нових доказів, додержан-
ня правил ne peius та підтвердження доводів, викладених в 
апеляційній скарзі, обов’язком суду апеляційної інстанції є 
внесення до оскарженого вироку чи ухвали  змін або ска-
сування таких рішень  з ухваленням нового рішення чи  із 
закриттям кримінального провадження.

Тож ч.1 ст. 417 КПК України варто викласти у такій ре-
дакції: «Суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу 
і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, якщо:

1)  встановлені  порушення,  передбачені  ст.  412  КПК 
України, не можуть бути виправлені за наслідками апеля-
ційного розгляду;

2) відсутні клопотання учасників судового проваджен-
ня про повторне дослідження доказів чи про дослідження 
нових доказів;

3) ухвалення нового вироку чи ухвали пов’язано з пору-
шенням вимог, встановлених статтею 421 цього Кодексу».

Натомість  для  прийняття  аналізованого  рішення  су-
дом касаційної інстанції може служити будь-яка із підстав, 
передбачена ч.1 ст. 438 КПК України. Причому касаційна 
інстанція у таких випадках не вправі безпосередньо випра-
вити недоліки діяльності  суду першої  інстанції  –  вона не 
уповноважена  допитувати  засуджених,  виправданих,  по-
терпілих,  свідків,  експертів,  проводити  пред’явлення  для 
впізнання, призначати експертизу тощо.

Аналізоване рішення касаційним судом приймається у 
випадку,  коли  істотні  порушення  кримінального  процесу-
ального закону, допущені під час підготовчого провадження 
або судового розгляду, можна виправити тільки впродовж 
провадження в суді першої інстанції [3, с. 46-49]. 

У разі встановлення неправильного застосування зако-
ну України про кримінальну відповідальність таке рішення 
приймається  тоді,  коли  касаційний  суд,  переконавшись  у 
правильності вироку в частині обсягу обвинувачення, дійде 
висновку про необхідність застосування закону про більш 
тяжке  кримінальне  правопорушення  в  силу  того,  що  суд 
у  вироку  помилково  змінив  кваліфікацію  на  менш  тяжке 
кримінальне правопорушення, за умови, що з цих мотивів 
подав касаційну скаргу прокурор, потерпілий чи його пред-
ставник.

Якщо порушення виразилося у невідповідності призна-
ченого  покарання  ступеню  тяжкості  кримінального  пра-
вопорушення та особі засудженого, яке за своїм видом чи 
розміром є явно несправедливим внаслідок м’якості, судове 
рішення не може бути змінене самою касаційною інстанці-
єю, а підлягає скасуванню з призначенням нового розгляду 
в суді першої інстанції.

Кримінальне  провадження  повертається  для  нового 
судового розгляду в суд, який ухвалив переглянуте судове 
рішення, але в іншому складі суддів (ч.1 ст. 439 КПК Укра-
їни).  У  силу  певних  обставин,  що  іноді  трапляються  на 
практиці (наприклад, тривала хвороба, відсутність  іншого 
судді у зв’язку з тим, що він ще не призначений на посаду), 
кримінальне провадження може бути повернуте на новий 
судовий розгляд до іншого суду того ж рівня (ланки). Ви-
значаючи інший суд, важливо врахувати його територіаль-
не  розташування  (віддаленість  від  місця,  де  проживають 
потерпілі,  свідки,  перебувають  засуджені  тощо),  щоб  не 
ускладнити явку до суду викликаних осіб [4, c. 350].

Скасовуючи судове рішення і призначаючи новий роз-
гляд у суді першої інстанції, апеляційний та касаційний суд 
повинні зазначити в ухвалі, чи повинно розпочатися судове 
провадження зі стадії підготовчого провадження чи зі стадії 
судового розгляду.

Призначення нового розгляду в суді першої інстанції зі 
стадії підготовчого провадження практикується рідше, ніж 
призначення зі стадії судового розгляду. Однак інколи після 
скасування судового рішення виникає необхідність ще раз 
провести  підготовче  провадження,  перед  тим  як  призна-
чити судовий розгляд. Так, варто розглянути низку клопо-
тань  учасників  судового  провадження,  вирішити  питання 
про склад осіб, які братимуть участь в судовому засіданні, 
тощо, щоб  забезпечити умови для всебічного, повного  та 
неупередженого судового розгляду.

У разі допущення порушень у стадії виконання судових 
рішень,  які  апеляційна  інстанція  самотужки усунути не в 
змозі,  новий  розгляд  відповідних  матеріалів  після  скасу-
вання переглянутого рішення призначається з даного етапу 
кримінальної процесуальної діяльності.

Так  само  у  випадку  скасування  судом  апеляційної  ін-
станції  рішення суду нижчого рівня  за наслідками прова-
дження  у  зв’язку  з  нововиявленими  обставинами  справа 
повертається  у  стадію  провадження  за  нововиявленими 
обставинами із вказівкою на конкретну частину, з якої має 
розпочатися таке провадження (подання заяви про перегляд 
судового  рішення  за  нововиявленими  обставинами  та  її 
перевірки на предмет відповідності формальним вимогам, 
проведення  підготовки  до  перегляду  судового  рішення  за 
нововиявленими обставинами або здійснення перевірки су-
дового рішення за нововиявленими обставинами).

Проте це ще не всі можливі випадки скасування судо-
вого  рішення.  Згідно  з  кримінальним  процесуальним  за-
конодавством,  зацікавлені особи вправі оскаржити судове 
рішення у певній його частині (для прикладу, доведеності 
чи  недоведеності  обвинувачення,  вирішення  цивільно-
го позову). Перевіряючи судове рішення в межах поданої 
скарги (ч. 2 ст. 404, ч. 2 ст. 433 КПК України), апеляційна 
та касаційна інстанція повинна мати можливість скасувати 
судове рішення в одній із таких частин.

Однак КПК України не  допускає  скасування  судового 
рішення  у  певній  частині  і  призначення  нового  судового 
розгляду тільки у тій частині.

Таку можливість передбачав КПК України 1960 р. Згід-
но із ч.4 ст. 374 КПК України 1960 р. апеляційний суд вправі 
скасувати судове рішення і повернути справу на новий су-
довий розгляд у частині обвинувачення, залишивши врешті 
судове рішення без зміни, за умови, що це обвинувачення 
мало самостійну кримінально-правову кваліфікацію і може 
бути розглянуто в окремому провадженні [5, с. 157].

  Повноваженням  скасувати  судове  рішення  у  певній 
частині  та  направити  кримінальну  справу  на  новий  роз-
гляд у цій частині наділені суди вищої інстанції згідно КПК 
Австрійської Республіки, Республіки Болгарія, Естонської 
Республіки, Італійської Республіки, Литовської Республіки, 
Латвійської  Республіки,  Республіки  Молдова,  Словацької 
Республіки, Французької Республіки, Чеської Республіки.

  До  речі,  доцільність  наявності  такого  повноважен-
ня  у  суду  вищого  рівня  уже  обґрунтоване  дослідниками  
[6, с. 90-93; 4, с. 339; 7, с. 35-37; 8, с. 232-234].

З  одного  боку,  немає  необхідності  проводити  судовий 
розгляд у повному обсязі  і ще раз  займатися  з’ясуванням 
правильно вирішених питань, яких ніхто з учасників судо-
вого провадження не оспорює, лише для того, щоб виріши-
ти одне окреме питання. З іншого боку, роздільне вирішен-
ня деяких питань кримінального провадження (наприклад, 
виду  та  розміру  покарання)  не  тільки  суперечить  єдності 
предмету кримінального провадження, але і може спричи-
нити порушення прав та інтересів обвинуваченого.

Тож  необхідно  чітко  визначити  можливі  випадки,  які 
справді зумовлюють доцільність нового судового розгляду 
в частині скасованого судового рішення.

Беручи до уваги послідовність закріплення питань, які 
повинні  бути  вирішені  судом  при  ухваленні  вироку  (ч.  1 
ст. 368 КПК України), можна констатувати, що ключовим 
питанням, на яке має дати відповідь суд, – це питання про 
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доведеність події кримінального правопорушення та вини 
обвинуваченого  у  його  вчиненні.  Усі  інші  питання  –  про 
призначення  покарання,  заходів  кримінально-правового 
характеру до юридичної особи, вирішення цивільного по-
зову та ін. – мають похідний від основного характер. Звідси 
випливає, що  скасовувати  вирок  допустимо  тільки  у  час-
тині  обвинувачення,  але  не  інших  кримінально-правових 
питань,  і  саме  у  цій  частині  призначати  новий  розгляд  у 
суді  першої  інстанції.  Така  пропозиція жодним  чином  не 
обмежуватиме внутрішнє переконання суддів, які зможуть 
прийняти відмінне рішення з інших питань, що підлягають 
вирішенню та не впливатиме на виконання ухваленого ви-
року.

У судовій практиці  суди апеляційної  інстанції нерідко 
вдаються до скасування вироку тільки в частині цивільного 
позову і у цій частині призначають новий розгляд у порядку 
цивільного судочинства.

Подібна практика піддана деякими дослідниками кри-
тичній  оцінці,  оскільки  рішення,  які  ухвалює  апеляційна 
інстанція,  не  передбачені  КПК України.  Таким  рішенням 
позов  виділяється  в  окреме  провадження,  що  суперечить 
нормам кримінального процесуального закону. Автор вва-
жає, що дане рішення фактично має такі ж правові наслід-
ки, як залишення цивільного позову без розгляду, а тому не 
повинні  допускатися. На  її  погляд,  у  такому  випадку  суд 
апеляційної  інстанції має скасувати вирок у частині вирі-
шення цивільного позову та ухвалити новий, яким залежно 
від підстав позов має бути задоволено, у ньому відмовлено 
або позов залишено без розгляду [9, с. 346; 10, с. 11].

Аналізоване рішення суд апеляційної інстанції ухвалює 
з огляду на істотне порушення кримінального процесуаль-
ного закону (наприклад, відсутність у резолютивній частині 
вироку  рішення щодо  цивільного  позову,  відсутність  під-
став для часткового задоволення цивільного позову, недо-
слідження доказів, якими підтверджуються позовні вимоги, 
не надання  їм оцінки,  залучення неналежного цивільного 
відповідача, вихід за розмір заподіяної кримінальним пра-
вопорушенням шкоди  без  обґрунтування  стягненої  суми) 
у  поєднанні  з  невиконанням  приписів  цивільного  проце-
суального  та цивільного  законодавства  (помилкове визна-
чення виду цивільно-правової відповідальності). Однак на-
ведені порушення суд апеляційної інстанції не завжди може 
самостійно усунути, оскільки не наділений повноваженням 
щодо ухвалення нового рішення у частині вирішення ци-
вільного позову.

Крім того, у низці випадків питання про відшкодуван-
ня заподіяної шкоди може бути вирішене тільки в рамках 
цивільного  судочинства.  Так,  однією  із  умов  вирішення 
питання про  здійснення  страхового  відшкодування  згідно 
із ч.2 ст. 33 Закону України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової  відповідальності  власників  наземних 
транспортних засобів» від 1 липня 2004 р. № 1961-IV [11] 
є  надання  потерпілим  страховику  копій  документів щодо 
обставин скоєння дорожньо-транспортної пригоди, розміру 
заподіяної та відшкодованої шкоди. Фактично йдеться про 
обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили, ухва-
леного щодо особи, цивільна відповідальність якої застра-
хована за договором страхування.

Як роз’яснив Пленум Верховного Суду України у п.16 
Постанови «Про деякі питання застосування судами зако-
нодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, 
завданої  джерелом  підвищеної  небезпеки»  від  1  березня 
2013 р. № 4, при пред’явленні позовних вимог про відшко-
дування завдання шкоди життю, здоров’ю або майну інших 
осіб  при  використанні  транспортних  засобів  у  результаті 
дорожньо-транспортної  пригоди  безпосередньо  до  особи, 
яка  здійснює  діяльність,  що  є  джерелом  підвищеної  не-
безпеки, суд має право виключно в порядку, передбачено-
му статтею 33 ЦПК України,  залучити до участі у  справі 
страхову  організацію  (страховика),  яка  застрахувала  ци-
вільну  відповідальність  володільця  транспортного  засобу. 

Непред’явлення вимог до страховика за наявності підстав 
для стягнення завданої шкоди саме зі страховика є підста-
вою для відмови в позові до  завдавача шкоди у відповід-
ному розмірі [12].

Незважаючи на невідповідність судової практики та за-
конодавчого регулювання,  скасування судового рішення у 
частині вирішення цивільного позову та призначення у цій 
частині нового розгляду в суді першої інстанції в порядку 
цивільного  судочинства  є  виправданим,  оскільки  судова 
практика  пропонує  логічний  та  ефективний  спосіб  вирі-
шення правових ситуацій.

До речі, у КПК Республіки Польща також відсутня нор-
ма, що уповноважує суд вищої  інстанції скасувати судове 
рішення у частині вирішення цивільного позову і призна-
чити у цій частині новий розгляд місцевим судом у поряд-
ку цивільного судочинства, однак така практика має місце 
за умови, що апеляційна чи касаційна скарга подана тіль-
ки  з  питань  правильності  вирішення  цивільного  позову  
[13, с. 524; 14, с. 316]. Натомість згідно з art. 622 КПК Іта-
лійської Республіки таким повноваженням наділений каса-
ційний суд [15, с. 819].

У  зв’язку  із  запровадженням  до  кримінального  про-
цесуального  законодавства  України  такого  виду  кримі-
нального  процесуального  провадження,  як  кримінальне 
провадження in absentia, деякі дослідники з метою забез-
печення  реалізації  права  обвинуваченого  на  оскарження 
судових рішень та захисту своїх прав у міжнародних судо-
вих установах запропонували передбачити у КПК України 
спеціальний порядок оскарження рішень суду  за резуль-
татом спеціального судового провадження, а також вста-
новити «правило щодо обов’язковості скасування вироку 
або ухвали  і призначення нового розгляду в  суді першої 
інстанції в кожному випадку оскарження такого рішення 
обвинуваченим,  участь  якого  у  судовому  засіданні може 
бути забезпечена» [16, с. 79-80].

 На наш погляд,  така  пропозиція  викликає  заперечен-
ня. Річ у тому, що сама по собі поява обвинуваченого, щодо 
якого судом ухвалено рішення за результатами спеціально-
го судового провадження, належить до групи т.зв. оновле-
них обставин, які не вказують на наявність яких-небудь по-
рушень з боку суду. На момент ухвалення судового рішення 
воно було правосудним, адже положення п. 3 ч. 1  ст. 412 
КПК України у цьому разі не застосовується. Однак згодом 
з’явився обвинувачений, який доводить поважність причин 
своєї відсутності та неможливості повідомлення про це суд. 
Тому навряд  чи  доцільно  задля  повторного  судового  роз-
гляду запроваджувати перевірку цього судового рішення в 
інстанційному порядку, натомість варто встановити позаін-
станційний контроль суду за власним рішенням на зразок 
вирішення ситуацій, передбачених ч. 3 ст. 147, ч. 1 ст. 174, 
ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 467, ч. 3 ст. 476 КПК України.

  Висновки.  Виходячи  із  вищевикладеного,  у  ст.  415 
КПК України доцільно відтворити положення ч. 4 ст. 374 
КПК України 1960 р. та додатково відобразити можливість 
скасування судового рішення у частині цивільного позову: 
«Суд апеляційної інстанції вправі скасувати судове рішення 
і призначити новий розгляд в суді першої інстанції:

1)  в  частині  одного  чи  кількох  кримінальних  право-
порушень,  залишивши в решті вирок без  зміни,  за умови 
кваліфікації кожного з них за окремою статтею (частиною, 
пунктом  статті)  закону України  про  кримінальну  відпові-
дальність та можливості їх окремого розгляду в суді першої 
інстанції;

2) в частині цивільного позову, залишивши в решті ви-
рок чи ухвалу без зміни, якщо цивільний позов не був пред-
метом розгляду в суді першої інстанції або може бути ви-
рішений тільки в порядку цивільного судочинства».

У зв’язку з цим у п.6 ч.1 ст. 407 та п.2 ст. 436 КПК Укра-
їни необхідно відобразити і можливість суду апеляційної та 
касаційної інстанції скасувати судове рішення у частині та 
призначити новий судовий розгляд у цій частині.
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МІСЦЕ ІДЕНТиФІКАЦІЇ ЗА УЯВНиМи ОБРАЗАМи ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВПІЗНАННЯ 
В СиСТЕМІ ФОРМ КРиМІНАЛІСТиЧНОЇ ІДЕНТиФІКАЦІЇ

PLACE fOr IdENTIfICATION MENTAL IMAgE rECOgNITION durINg  
IN fOrMS fOrENSIC IdENTIfICATION

Бобонич Є.Ф., 
кандидат юридичних наук, 

завідувач науково-дослідного сектора 
«Центр досліджень проблем прав людини» юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Розглядаються новели кримінального процесуального законодавства України, що регулюють процедуру впізнання. Досліджуються 
ознаки зовнішності людини, за якими може проводитися така слідча дія. Визначається місце різних видів упізнання в системі форм кри-
міналістичної ідентифікації. 

Ключові слова: об’єкти та форми криміналістичної ідентифікації, ідентифікація об’єкта за уявним образом, анатомічні і функціо-
нальні ознаки зовнішності людини, сукцесивне, симультанне впізнання. 

Рассматриваются новеллы уголовного процессуального законодательства Украины, регулирующие процедуру опознания. Иссле-
дуются признаки внешности человека, на основании которых может проводиться такое следственное действие. Определяется место 
различных видов опознания в системе форм криминалистической идентификации. 

Ключевые слова: объекты и формы криминалистической идентификации, идентификация объекта по воображаемому образу, 
анатомические и функциональные признаки внешности человека, сукцесивное, симультанное опознание.

The innovations of criminal procedural legislation of Ukraine which regulate process of recognition are examined. The author investigates 
features of person’s appearance on basis of which an inquisitional action can be conducted. The place of different types of recognition is deter-
mined in system of forms of criminalistic identification.

Key words: objects and forms of forensic identification, identification of object by mental images, anatomic and functional features  
of a person’s appearance, suktsesyvne, simultaneous identification.

Актуальність теми.  Метою  проведення  впізнання  є 
забезпечення встановлення зв’язку підозрюваного (обви-
нуваченого), предмета або іншого об’єкта (трупа) з поді-
єю, що розслідується. 

Пред’явлення  для  впізнання  –  це  слідча  дія,  за  якої 
особі, що  впізнає  у  встановленому  законом порядку,  на-

дається можливість встановити тотожність (схожість, від-
мінність)  раніше  сприйнятого  ним  при  обставинах,  що 
мають  значення  для  справи, шляхом  порівняння  ознак  і 
властивостей пред’явленого для впізнання об’єкта з його 
уявним  (мисленим,  ідеальним)  образом,  що  зберігся  в 
пам’яті особи, що впізнає. 
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Окремі  процесуальні,  криміналістичні  і  психологіч-
ні  аспекти  пред’явлення  для  впізнання  досліджувалися 
в  працях  таких  науковців,  як В.П.  Бахін, П.Д.  Біленчук,  
А.Ф.  Волобуєв,  М.О.  Головецький,  В.Г.  Гончаренко,  
Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко, С.М. Лозова, В.М. Тер-
тишник,  В.Ю.  Шепітько  та  деяких  інших.  Враховуючи 
новели  Кримінального  процесуального  кодексу  України 
(далі – КПК України) щодо можливості проведення впіз-
нання людини за голосом та ходою, залишаються спірни-
ми питання щодо місця процедури проведення впізнання 
серед інших форм криміналістичної ідентифікації, проце-
суальної  (доказової)  допустимості  проведення  впізнання 
за іншими (прямо не зазначеними в кримінальному проце-
суальному законодавстві України) анатомічними та функ-
ціональними ознаками зовнішності людини, що негативно 
впливає на слідчу практику. Таким чином, стаття присвя-
чена аналізу окремих спірних питань щодо анатомічних та 
функціональних  ознак  особистого  елементу  зовнішності 
людини,  за  якими може  проводитися  впізнання,  а  також 
психологічних  моментів  (видів)  відтворення  мисленого 
(уявного, ідеального) образу об’єкта впізнання, що зберіг-
ся в пам’яті людини. 

Зазначений  аналіз,  на  наш  погляд,  слугуватиме  вдо-
сконаленню практики проведення процедури впізнання в 
контексті положень кримінального процесуального  зако-
нодавства України. 

Виклад основного матеріалу.  Слід  зазначити,  що 
пред’явлення для впізнання як слідча дія було передбаче-
не  ст.  ст.  174,  175  Кримінально-процесуального  кодексу 
України 1960 року, однак перелік ознак зовнішності осо-
би, за якими може бути проведене впізнання, було значно 
вужчим у порівнянні з новелами нині діючого Криміналь-
ного процесуального кодексу України. 

Визначаючи місце ідентифікації за уявним (мисленим, 
ідеальним) образом, слід зазначити, що в криміналістиці 
виділяють дві форми відображення, та, відповідно, форми 
ідентифікації:

− матеріально-фіксовану (за відображенням об’єкта в 
матеріальних слідах; 

−  психофізіологічну,  коли  ідеальний  (мислений,  уяв-
ний)  образ  об’єкта  закріплюється  (відображається)  в 
пам’яті людини. 

Особливістю  психофізіологічної  ідентифікації  є  те, 
що на відміну від матеріально-фіксованого відображення 
вона  може  бути  здійснена  не  будь-якою  особою  (напри-
клад,  слідчим,  суддею,  експертом),  а  лише  конкретною 
особою, яка безпосередньо спостерігала об’єкт. 

Ідентифікація  за  ідеальним  відображенням  ознак 
об’єкта  найчастіше  здійснюється  при  пред’явленні  до 
впізнання живих людей, трупів, предметів. Особа, що про-
водить  впізнання,  ототожнює  об’єкт  за  уявним  образом, 
що зберігся в її пам’яті. Уявний образ виступає ототожню-
ючою ознакою, а сам об’єкт – ототожнюваним.

Відповідно  до  ст.  ст.  228−230  Кримінального  про-
цесуального  кодексу  України  [1]  (далі  −  КПК  України) 
виділяються  три  різновиди  впізнання:  1)  «пред’явлення 
особи для впізнання»  (ст. 228), «пред’явлення речей для 
впізнання» (ст. 229), «пред’явлення трупа для впізнання» 
(ст. 230). У свою чергу, впізнання особи (ст. 228) може від-
буватися за двома критеріями: а) за ознаками її «зовніш-
нього вигляду та  іншими прикметами»  (ч. 1 ст. 228) або 
під час безпосереднього спостереження особи  (ч.  ч.  1−5 
ст.  228)  або  за  фотознімками,  матеріалами  відеозапису  
(ч. 6 ст. 228); б) «за голосом і ходою» (ч. 9 ст. 228 КПК). 
При цьому вперше в кримінальному процесуальному за-
конодавстві  України  закріплене  положення  про  можли-
вість проведення впізнання особи за її «голосом і ходою». 

Вирішуючи питання про місце зазначених різновидів 
впізнання  в  системі  форм  та  об’єктів  криміналістичної 
ідентифікації, слід нагадати деякі загальні положення кри-
міналістичної ідентифікації. 

Криміналістична  ідентифікація  –  це  метод  встанов-
лення відносної або абсолютної  істини в кримінальному 
судочинстві, який означає встановлення співпадіння ознак 
об’єкта  або  людини  за  сукупністю  певних  загальних  та 
особливих ознак. Кримінальне провадження не за встанов-
лення абсолютної істини в кримінальному судочинстві, а 
має на меті встановлення істинності (неправдивості) лише 
тих обставин справи, що мають юридичне значення. 

З  іншого  боку,  враховуючи,  що  специфіка  криміна-
лістичної  ідентифікації  полягає  в  індивідуальному  ото-
тожненні,  тобто встановленні повного співпадіння ознак 
конкретного об’єкта, слід вважати, що метою криміналіс-
тичної ідентифікації є пошук абсолютної істини в процесі 
кримінального судочинства. 

Традиційно в криміналістиці виділяють: ототожнювані 
об’єкти, тобто об’єкти, що ідентифікуються; та ототожню-
ючі об’єкти – об’єкти, що ідентифікують. Відмінність між 
зазначеними видами об’єктів полягає в тому, що ототож-
нюваним може бути один об’єкт, а ототожнюючих об’єктів 
може бути декілька. 

В науці криміналістики та на рівні кримінального про-
цесуального законодавства України до об’єктів, що іден-
тифікуються (пред’являються для впізнання) відносяться:

–  люди  (обвинувачені,  підозрювані,  потерпілі  та  ін.) 
(ст. 228 КПК України);

– речі – різні матеріальні предмети (одяг, засоби і зна-
ряддя  злочину,  ділянки  місцевості,  приміщення  тощо  
(ст. 229 КПК);

– труп (ст. 230 КПК). 
До ототожнюючих, тобто об’єктів, що ідентифікують, 

відносять: різні частини тіла людини, зброю, фотознімки, 
документи та ін. – тобто все те, що залишає в собі відби-
ток (сліди) ідентифікованого об’єкта. 

У  контексті  «пред’явлення  для  впізнання»  такими 
об’єктами, що ідентифікують, на наш погляд, будуть ви-
ступати: зовнішній вигляд особи та «інші прикмети» (ч. 1 
ст. 228), фотознімки, матеріали відеозапису (ч. 6 ст. 228), 
голос і хода (ч. 9 ст. 228 КПК). 

У теорії криміналістики під ідентифікацією людини за 
ознаками  зовнішності  традиційно  розуміють  сукупність 
теоретичних  положень  про  ознаки  зовнішнього  вигляду 
людини, способи їх збирання, вивчення і методи викорис-
тання з метою вирішення завдань кримінального судочин-
ства.  Ознаки  зовнішності  людини  в  криміналістичному 
аспекті можна поділити на два види: власні та супутні. 

Власними  називають  ті  ознаки,  які  належать  людині 
від народження, або природно набуваються в процесі жит-
тя. Такі ознаки стосуються будови тіла людини, органіч-
но властиві  зовнішньому вигляду людини, невід’ємно  їй 
належать. Наприклад,  будова  руки  людини.  Рука  росте  і 
видозмінюється протягом життя людини, але цей процес 
характерний внутрішнім процесам життєдіяльності люд-
ського організму. 

Власні  ознаки  зовнішності  людини,  в  свою  чергу, 
можна поділити на 3 види: загальнофізичні, анатомічні та 
функціональні. 

До загальнофізичних відносять ознаки статі, віку, змі-
ни густоти та кольору волосся, ознаки етноантропологіч-
ного типу – тобто, це ознаки, що стосуються будови тіла 
людини (в цілому та окремих його частин). 

До функціональних слід віднести такі ознаки зовніш-
ності  людини,  які  придбаваються  нею  вже  після  наро-
дження, або характеризують  її поведінку (спосіб) або дії 
людини. До функціональних ознак можна віднести: ходу, 
звичну позу людини, жестикуляцію, артикуляцію, міміку, 
звички особи та ін. 

Супутніми  називають  ознаки,  що  не  є  невід’ємними 
від  зовнішності  людини,  але  доповнюють  її  поведінку, 
дають уявлення про особливості способу життя людини: 
особливості  носіння  одягу,  окулярів,  взуття,  годинника, 
інших побутових носильних речей).
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Постає питання:  до  яких ознак  зовнішності  людини 
можна віднести голос та ходу (ч. 9 ст. 228 КПК)? Голос – 
це анатомічна ознака власного елементу зовнішності лю-
дини. Хоча в процесі життя голос людини може зміню-
ватись, наприклад, від віку, травми, паління тощо, проте 
й інші анатомічні ознаки власного елементу зовнішності 
людини можуть піддаватися віковим або механічним змі-
нам.  Хода  людини,  очевидно,  відноситься  до  функціо-
нальних  ознак  власного  елементу  зовнішнього  вигляду 
людини. 

Процедура  проведення  впізнання  (ст.  ст.  228–230 
КПК  України)  віднесена  до  слідчих  дій,  метою  яких  є 
«отримання  (збирання) доказів або перевірка вже отри-
маних доказів у конкретному кримінальному проваджен-
ні» (ст. 223 КПК України). А отже, до ознак, за допомо-
гою яких можна  ідентифікувати об’єкт  (такі,  які мають 
кримінально-процесуальне  значення  доказу  у  справі), 
віднесені:  зовнішній  вигляд  особи  та  «інші  прикмети» 
(ч. 1 ст. 228), голос і хода людини (ч. 9 ст. 228 КПК). У 
зв’язку  з  цим  постає  питання:  чи  відповідатиме  кримі-
нальному  процесуальному  законодавству,  та  чи  мати-
ме  доказове  значення  проведення  впізнання  об’єкта  за 
іншими  ознаками,  такими,  наприклад,  як:  смак,  запах, 
через  органи  тактильного  відчуття  (дотику)?  Сучасні 
дослідники  проблематики  пред’явлення  для  впізнання, 
зокрема,  пишуть,  що  виявлення  сутності  пред’явлення 
до впізнання як слідчої дії, під час якої учасникам кримі-
нального процесу пред’являються для впізнання раніше 
сприйняті ними через органи відчуттів (зору, слуху, запа-
ху, дотику, смаку) об’єкти матеріального світу або носії 
об’єктивних  відображень  вказаних  об’єктів,  причиново 
пов’язані  з  подією  злочину  з  метою  встановлення  то-
тожності, групової належності або відмінності. В основі 
пред’явлення для впізнання лежить процес порівняльно-
го аналізу об’єкта, що відобразився в пам’яті людини,  і 
об’єкта, який пред’явлений для впізнання [2, c. 5].

Відповідно  до  ч.  1  ст.  228  КПК  України  впізнання 
особи може здійснюватися за ознаками «зовнішнього ви-
гляду  та  іншими  прикметами», що  начебто  дає можли-
вість ознаки запаху, дотику, смаку відносити до «інших 
прикмет»  зовнішнього  вигляду  людини. Проте,  виходя-
чи з загального змісту положень ч. 1 ст. 228 КПК, в цій 
нормі мова йде про процедуру проведення впізнання за 
прикметами, які особа візуально спостерігала, через що 
слід  констатувати, що  процедура  проведення  впізнання 
за ознаками запаху, дотику  і смаку не передбачена кри-
мінальним процесуальним законодавством України, і ре-
зультати такого роду впізнання не матимуть доказового 
значення. 

Аналогічно постає питання: чи допускає криміналь-
не  процесуальне  законодавство  України  впізнання  лю-
дини за  іншими, крім ходи, функціональними ознаками 
зовнішнього  вигляду  людини,  такими  як:  мова  (мова  і 
голос – не тотожні поняття), жестикуляція,  артикуляція 
тощо.  Очевидно,  що  такі  функціональні  ознаки  можна 
розглядати, як «інші прикмети» зовнішнього вигляду лю-
дини (ч. 1 ст. 228 КПК), але з певних причин в ч. 9 ст. 228 
КПК України законодавцем виділена одна функціональ-
на ознака – хода,  і не названі  інші ознаки функціональ-
ного  характеру,  за  якими  може  проводитися  впізнання 
людини. Очевидно, що ця прогалина кримінального про-
цесуального  законодавства  штучно  звужує  можливості 
проведення впізнання особи. 

Крім  цього,  слід  наголосити  на  тому, що  на  іденти-
фікацію  об’єкта  під  час  проведення  впізнання  великий 
вплив  можуть  здійснювати  фактори  як  суб’єктивного, 
так і об’єктивного характеру. 

До  них  відносять  стан  її  органів  відчуттів,  стан  у 
момент сприйняття, властивості пам’яті  [3, c. 73]. Крім 
суб’єктивних факторів на якість сприйняття і подальшої 
реалізації інформації про події і ознаки окремих власти-

востей  здійснюють  об’єктивні  умови  сприйняття  –  від-
стань  до  об’єкта,  рівень  його  освітленості,  наявність 
перешкод,  що  ускладнюють  сприйняття  та  ін.,  а  також 
особиста зацікавленість упізнаючої особи [4, c. 146]. 

У процесі пред’явлення для впізнання особа, що впіз-
нає,  співставляє  ознаки  і  властивості  запропонованих 
об’єктів, і мисленим образом, що зберігся в пам’яті осо-
би  раніше  сприйнятого  об’єкта,  і  робить  висновок  про 
тотожність, схожість або відмінність [2, c. 5]. 

Наступним  спірним  залишається  питання  процесу 
впізнавання  за  психологічним  змістом.  Зокрема  виділя-
ють дві форми сприйняття:

– впізнання, що супроводжується сукцесивним впіз-
наванням, яке полягає в послідовному порівнянні ознак 
образу, що раніше сприймався суб’єктом із пред’явленим 
об’єктом;

– впізнання, що супроводжується симультанним впіз-
наванням,  тобто  одномоментним  ототожненням  добре 
відомого об’єкта. 

У криміналістичній літературі висловлена думка, що 
схильність до симультанного або сукцесивного узнаван-
ня залежить від індивідуальних психічних особливостей 
людини.  На  продуктивність  узнавання  впливають  соці-
альний досвід впізнаючого, його вольова активність, тип 
пам’яті, час, який минув із моменту сприйняття об’єкта 
до  моменту  пред’явлення  його  для  впізнання,  та  інші 
умови [5, с. 214]. Однак, як відмічають А.Ф. Волобуєв та 
С.М. Лозова, наведені характеристики двох типів сприй-
няття  достатньо  рідко  зустрічаються  в  чистому  виді. 
Частіше  вони  взаємодоповнюються,  оскільки  найбільш 
продуктивним є сприйняття, що спирається на позитивні 
характеристики  обох  типів.  Таке  сприйняття  поєднує  в 
собі  елементи  синтетичного  і  аналітичного  сприйняття 
[3, c. 73]. На наш погляд, вибір виду психологічного впіз-
навання залежить не від типу пам’яті впізнаючої особи, 
а  від особливостей попередньої  взаємодії  такої  особи  з 
об’єктом, що впізнається. 

Наведемо аргументи на користь такого висновку. По-
перше,  якщо  об’єкт  добре  відомій  особі, що  впізнає  за 
пред’явленими ознаками, − завжди матиме місце не сук-
цесивне,  а симультанне впізнання. Тобто тип впізнання 
залежатиме  не  від  психологічних  особливостей  пам’яті 
впізнаючої  особи,  а  від  особливості  об’єкта  (добре  ві-
домий)  впізнання,  або  процесу  (обставин)  попередньої 
взаємодії  з  таким  об’єктом.  По-друге,  трапляються  ви-
падки впізнання живої людини за функціональними, ди-
намічними ознаками – ходою, мімікою, голосом, мовою. 
Наприклад, у випадку, якщо особа (свідок) чула розмову 
підозрюваного (обвинуваченого), але не бачила його об-
личчя, або якщо спілкувалася з ним по телефону тощо.  
У такому випадку особа, що впізнає, як правило, не може 
виділити окремі функціональні ознаки об’єкта, а сприй-
має  об’єкти  впізнання  цілісно.  Тобто,  впізнаюча  особа 
психологічно  (незалежно  від  типу  пам’яті)  не  в  змозі 
розкласти  об’єкт  впізнання  на  складові  частини,  як  це 
має місце при сукцесивному впізнанні, а впізнає об’єкт 
одномоментно,  що  є  характерним  для  симультанного 
впізнання. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна зробити 
висновок, що  в  новелах  кримінального процесуального 
законодавства  України,  що  регулюють  процедуру  впіз-
нання, штучно звужені види ознак зовнішності людини, 
за якими може проводитися така слідча дія, що потребує 
внесення відповідних доповнень у ст. 228 Кримінального 
процесуального кодексу України. Крім цього, вибір пси-
хологічного типу впізнання (сукцесивне або симультан-
не), на наш погляд, у більшій мірі залежить не від осо-
бливостей пам’яті особи, що проводить впізнання, а від 
особливості об’єкта (добре відомий) впізнання або про-
цесу (обставин) попередньої взаємодії впізнаючої особи 
з таким об’єктом. 
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Статтю присвячено системному аналізу втілення п’яти фундаментальних європейських принципів надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у кримінальному процесі України. Розглянуто питання нормативно-правового регулювання надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги у ході кримінального провадження. Звернуто увагу на проблемні питання правозастосовної практики реалізації 
європейських стандартів забезпечення права на захист на стадії досудового розслідування.

Ключові слова: право на захист, правова допомога, адвокат, кримінальне провадження, європейські стандарти.

Статья посвящена системному анализу внедрения пяти фундаментальных европейских принципов предоставления бесплатной 
вторичной правовой помощи в уголовном процессе Украины. Рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования предостав-
ления бесплатной вторичной правовой помощи в ходе уголовного производства. Обращено внимание на проблемные вопросы право-
применительной практики реализации европейских стандартов обеспечения права на защиту на стадии досудебного расследования.

Ключевые слова: право на защиту, правовая помощь, адвокат, уголовное производство, европейские стандарты.

The article is devoted to the systematic analysis of the reflection of the five fundamental European principles of free secondary legal assistance 
in criminal process of Ukraine. The question of legal regulation of free secondary legal assistance in criminal proceedings were considered. Attention 
is paid to the problems of legal practice implementation of European standards to ensure the right to protection under pre-trial investigation.

Key words: right to protection, legal assistance, lawyer, criminal proceedings, European principles.

Постановка проблеми. Функціонування системи без-
оплатної правової допомоги є одним із пріоритетних на-
прямів  реформування  кримінального  судочинства. Мож-
ливість  скористатися  правом  на  отримання  безоплатної 
вторинної правової допомоги (далі – БВПД), гарантований 
державою механізм реалізації цього права, якість надання 
цієї послуги є тими критеріями, за якими можна оцінюва-
ти ступінь відповідності кримінального процесу в Україні 
європейським стандартам, викладеним у низці концепту-
альних положень Європейської конвенції про захист прав 
людини  і  основоположних  свобод  1950  р.,  Міжнарод-
ного пакту про  громадянські  та політичні права 1966 р.,  
Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи № К (81) 7 
 «Про полегшення шляхів доступу до правосуддя» 1981 р., 
Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи № К (93) 
1 «Про ефективний доступ до закону і правосуддя для най-
бідніших верств населення» 1993 р.  та  ін. Вказані доку-
менти визначають в цілому обов’язок держав створювати 
умови та можливості для надання БВПД малозабезпече-
ним особам при обвинуваченні у вчиненні кримінального 
правопорушення,  а  Резолюція  Комітету  Міністрів  Ради 
Європи 78 (8) «Про безоплатну правову допомогу і юри-

дичні  консультації»  1978  р.  повністю  присвячена  де-
скрипції  засад  цього  процесу,  що  й  повинно  лежати  в 
основі  вітчизняного  законодавства  у  сфері  забезпечення 
конституційного  права  людини  на  захист  [1].  Україною 
взяті  зобов’язання  за  міжнародними  договорами  щодо 
надання безоплатної та кваліфікованої правової допомоги 
малозабезпеченим  особам  при  підозрі/обвинуваченні  їх 
у вчиненні кримінальних правопорушень, проте виникає 
питання щодо того, чи повною мірою вони виконуються. 
Відтак  оцінка  сучасного  стану  впровадження  міжнарод-
них стандартів у сфері реалізації такого права обумовлю-
ють важливість та актуальність дослідження.

Стан дослідження. Обговорення  проблемних  пи-
тань  забезпечення  права  на  захист  завжди  потребувало 
посиленої  уваги  і  науковців,  і  фахівців  правозастосов-
ної практики. Є.Ю. Бова, Т.В. Варфоломєєва,  І.Ю. Голо-
вацький, Ю.М. Грошевой, В.Г.  Гончаренко, Я.П.  Зейкан, 
Л.М. Лобойко, В.Т. Маляренко, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор,  
В.О. Попелюшко, О.Д. Святоцький, В.Т. Тацій, В.М. Тер-
тишник,  А.М.  Титов,  Р.А.  Чайка,  О.Г.  Яновська  та  інші 
правники неодноразово у своїх працях висловлювали дум-
ки щодо оцінки механізму  забезпечення права на  захист 
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та  процесуального  статусу  захисника  у  кримінальному 
процесі. Втім, періодичні зміни у правовому забезпечені 
кримінального провадження, а також аналіз неформальної 
практики застосування кримінального процесуального за-
конодавства дозволяють формулювати висновки щодо су-
часного стану функціонування інституту надання БВПД.

Мета і завдання дослідження. Метою  статті  є 
з’ясування ступеня імплементації в законодавстві України 
положень Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи 78 
(8)  «Про  безоплатну  правову  допомогу  і  юридичні  кон-
сультації» 1978 р. та практичних можливостей їх реаліза-
ції під час кримінального провадження.

Виклад основних положень. Варто погодитися із ви-
сновком О.Г.  Яновської  про  те,  що  до  2012  р.  практика 
надання БВПД була вельми невтішною [2, с. 300]. Відпо-
відно до ст. 59 Конституції України «кожен має право на 
правову допомогу», що вважається гарантованою держа-
вою можливістю будь-якій особі незалежно від характеру 
її  правовідносин  з  державними органами,  органами міс-
цевого самоврядування, об’єднаннями громадян, юридич-
ними  та  фізичними  особами  вільно,  без  неправомірних 
обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в об-
сязі і формах, як вона того потребує. Таким є роз’яснення 
вказаної норми Конституційним Судом України у  справі 
за конституційним зверненням громадянина І.В. Голованя 
щодо офіційного тлумачення положень ст. 59 Основного 
закону  [3]. Отже  слушно  зазначає О.П. Кучинська, мож-
ливість  безперешкодного  використання  підозрюваним, 
обвинуваченим  кваліфікованої  правової  допомоги  обра-
ного захисника є неодмінною передумовою реалізації за-
сади забезпечення права на захист [4, с. 270]. Ефективне 
функціонування  інституту  надання  БВПД  є  свідченням 
позитивної  динаміки  реформування  системи  криміналь-
ного провадження. Тож, беручи за основу положення ви-
щевказаної  Резолюції  Комітету  Міністрів  Ради  Європи  
78 (8), розглянемо більш докладно ступінь імплементації 
її фундаментальних європейських принципів у вітчизня-
ному законодавстві та правозастосовній практиці.

Принцип 1. Ніхто не може бути в силу перешкод 
економічного характеру позбавлений можливості ви-
користання або захисту своїх прав у будь-яких судах. 
Надання БВПД в Україні регулюється Кримінальним про-
цесуальним кодексом України (далі – КПК України), Зако-
ном України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
та цілою низкою підзаконних нормативно-правових актів 
(постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 
1362 «Про затвердження Порядку і умов проведення кон-
курсу  з  відбору  адвокатів,  які  залучаються  для  надання 
безоплатної  вторинної  правової  допомоги»;  постанова 
Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1363 «Про 
затвердження  Порядку  інформування  центрів  з  надання 
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  про  випадки 
затримання,  адміністративного  арешту  або  застосуван-
ня  запобіжного  заходу  у  вигляді  тримання  під  вартою»; 
постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  13.02.2013  
№ 394 «Про затвердження Державної цільової програми 
формування  системи  безоплатної  правової  допомоги  на 
2013-2017 роки»; наказ Мін’юсту України від 25.02.2014  
№  386/5  «Про  затвердження  стандартів  якості  надання 
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у  криміналь-
ному  процесі»;  наказ  Мін’юсту  України  від  10.03.2015  
№ 331/5 «Питання розвитку системи безоплатної вторин-
ної правової допомоги» та ін.).

Прийняття  Закону України  «Про  безоплатну  правову 
допомогу»  від  02.06.2011  дозволило  отримати  правову 
базу та  інституціональний механізм для реалізації  закрі-
пленого ст. 59 Конституції України права кожного на пра-
вову допомогу [5]. Законом передбачено поняття, види, ка-
тегорії осіб, які можуть претендувати на отримання такої 
послуги,  та  інші  аспекти надання первинної  і  вторинної 
правової допомоги. Щодо останньої, то вже з 1 січня 2013 

р. в Україні розпочалося надання БВПД особам, які затри-
мані за підозрою у вчиненні злочину та осіб, до яких як 
запобіжний  захід  обрано  тримання під  вартою;  у  кримі-
нальних провадженнях щодо яких відповідно до положень 
КПК України захисник залучається слідчим, прокурором, 
слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за при-
значенням або проведення окремої процесуальної дії [6, с. 
76]. Аналіз основних статистичних показників роботи від-
повідних центрів протягом 2014 року засвідчує, що упро-
довж звітного періоду було видано 18021 доручень для на-
дання БВПД особам, затриманим за підозрою у вчиненні 
злочину; 39002 – для здійснення захисту за призначенням; 
2677 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій 
[7, с. 25]. Проте суттєвою проблемою забезпечення досту-
пу окремих осіб до правової допомоги є відсутність чітких 
правил оцінювання фінансового стану особи, яка зверта-
ється за такою допомогою [8, с. 17].

Принцип 2. Безоплатна правова допомога має за-
вжди надаватися особою, яка має право практикувати 
в якості адвоката у відповідності з правовими норма-
ми держави. У ст. 45 КПК України викладено норму, за 
якою захисником може бути виключно адвокат. Ця новела 
викликала дискусію серед науковців та практиків. Крити-
ки  вважають,  що  таким  чином  адвокати  лобіювали  свої 
інтереси,  оскільки  залишали  поза  конкуренцією  значну 
частину правників, які втратили можливість представляти 
інтереси  учасників  кримінального  процесу. Йдеться  про 
формування своєрідної «касти» захисників та монополію 
у наданні правових послуг, що є негативним явищем  [9, 
с. 125]. Крім того, існують зауваги, що суттєве розширен-
ня правового статусу захисника і наближення змісту цієї 
категорії до правового становища слідчого не має раціо-
нального підґрунтя, які і розмови про проведення «адво-
катського розслідування» потребують обережного підходу 
[10, с. 194]. 

Прихильники позиції  законодавця обґрунтовують до-
цільність  впровадження  такої  норми низкою  аргументів: 
по-перше, існуванням адвокатської таємниці; по-друге, на-
діленням адвоката ширшими повноваженнями, ніж просто-
го фахівця у галузі права, що дає змогу більш ефективно на-
давати правову допомогу; по-третє, існуванням обов’язку 
адвоката  дотримуватися  Правил  адвокатської  етики  та 
можливістю дисциплінарного впливу на нього у випадку 
неналежного виконання ним своїх зобов’язань; підвищен-
ням якості  захисту, оскільки найкращий захист може за-
безпечити фахівець, який здійснює таку діяльність на по-
стійній професійній основі [11, с. 147; 12, с. 94; 13, с. 210].  
Тож  попри  певний  спротив,  впровадження  зазначеного 
принципу  у  вітчизняному  законодавстві  таки  знайшло 
свій подальший розвиток.

Важливо також звернути увагу на  існування сумнівів 
щодо якості БВПД, оскільки клієнти є малозабезпечени-
ми,  не  в  змозі  оплатити  послуги  адвоката,  а  держава  не 
завжди вчасно виконує свої зобов’язання щодо відшкоду-
вання таких витрат. Як наслідок, у захисника знижується 
мотивація повною мірою відстоювати  інтереси відповід-
ної сторони кримінального провадження. Так, за словами 
О.Т. Татарова, порядок оплати послуг адвокатів за надан-
ня БВПД у кримінальних справах залишається недоскона-
лим, що породжує незацікавленість адвокатів у виконанні 
цих функцій замість своєї звичайної роботи за угодами з 
клієнтами. Крім цього, можливе  налагодження  «небажа-
них позапроцесуальних стосунків» між слідчим і адвока-
том, коли адвокат зацікавлений у добрих стосунках зі слід-
чим, оскільки останній в подальшому буде рекомендувати 
саме цього захисника для участі у справах, де є платоспро-
можні клієнти [9, с. 127-128].

Упереджений підхід до якості надання БВПД спросто-
вує директор Координаційного центру з надання правової 
допомоги А.В. Вишневського, приводячи такі аргументи. 
По-перше,  з  метою  забезпечення  своєчасного  та  якісно-
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го надання у необхідному обсязі БВПД у кримінальному 
процесі,  ефективного  використання  коштів  державного 
бюджету,  виділених на оплату діяльності  адвокатів  з на-
дання  БВПД  у  кримінальному  процесі,  методичної  під-
тримка  та підвищення професійного рівня  адвокатів,  які 
надають правову допомогу у кримінальному процесі, на-
казом Мін’юсту України 25.02.2014 № 386/5 були затвер-
джені Стандарти якості надання БВПД у кримінальному 
процесі. По-друге, у системі БВПД здійснюється регуляр-
ний моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості. 
Усі адвокати, які надають БВПД, підвищують свою квалі-
фікацію за єдиною програмою не менше 30 годин на рік, 
що  втричі  перевищує  вимоги  Ради  адвокатів  України,  а 
з  адвокатами,  які не дотримуються  стандартів  якості, не 
підвищують кваліфікацію, мають дисциплінарні стягнен-
ня, центри БВПД припиняють співпрацю [7, с. 12].

Принцип 3. Особа, якій надається допомога, має 
бути, наскільки це можливо, вільною у виборі кваліфіко-
ваного захисника. Призначена захисником особа має отри-
мати належну винагороду за виконану роботу в  інтересах 
особи, яка отримує безоплатну правову допомогу. Недопу-
щення або несвоєчасне надання захисника у кримінально-
му провадженні як форма прояву порушення права на за-
хист є кримінально-караним діянням (ст. 374 КК України). 
У ст. 54 КПК України передбачено можливість відмови від 
захисника або його заміни. Підозрюваний, обвинувачений 
має  право  відмовитися  від  захисника  або  замінити  його. 
Така відмова або заміна фіксується у протоколі процесуаль-
ної дії і обов’язково це повинно відбуватися в присутності 
захисника після надання можливості для конфіденційного 
спілкування. Відмова від  захисника не приймається у ви-
падку, коли його участь є обов’язковою. У такому випадку, 
якщо підозрюваний,  обвинувачений відмовляється  від  за-
хисника і не залучає іншого захисника, захисник повинен 
бути залучений у порядку, передбаченому ст.49 КПК Укра-
їни,  для  здійснення  захисту  за  призначенням.  Водночас 
важливо зазначити, що здійснення захисту за дорученням 
органу  (установи),  уповноваженого  законом  на  надання 
БВПД, є важливим професійним обов’язком адвоката, тому 
необґрунтована відмова від прийняття на себе захисту або 
участі у проведенні окремої процесуальної дії за цих умов 
вважається неприпустимою [2, с. 200].

Вартість  послуги  захисника  у  кримінальному  прова-
дженні залежить від складності справи, активності адво-
ката, досягнутого результату і може коливатися від кількох 
сотень  до  кількох  десятків  тисяч  гривень. На  виконання 
законодавства про доступ до публічної інформації і щодо 
захисту персональних даних та у відповідності до наказу 
Координаційного центру від 26.12.2014 № 34 «Про опри-
люднення оперативної інформації щодо видання доручень 
адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову до-
помогу, оплату їх послуг та відшкодування витрат» з 1 ве-
ресня 2014 року центрами здійснюється щотижневе опри-
люднення оперативної інформації щодо кількості виданих 
доручень адвокатам, які надають БВПД, оплату їх послуг 
та відшкодування витрат [7, с. 25].

Принцип 4. Відповідальність за фінансування без-
оплатної правової допомоги має бути покладена на 
державу. Орієнтовний  загальний  обсяг  видатків  для  ви-
конання заходів, передбачених Державною цільовою про-
грамою формування системи безоплатної правової допо-
моги на 2013–2017 рр. становитиме 407 млн гривень [5]. 
Як  і  в  інших бюджетних  сферах,  безумовно,  і  тут  вини-
кають  проблеми  безперебійного  фінансування,  оскільки 
тільки на кінець минулого року заборгованість за бюджет-
ною  програмою  «Оплата  послуг  та  відшкодування  ви-
трат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги» склала 7 млн грн. Проте сьогодні на забезпе-
чення функціонування  системи  та  створення додаткових 
100 місцевих центрів БВПД у Державному бюджеті Укра-
їни  на  2015  рік  виділено  147,2 млн  грн. Видатки  розви-

тку збільшено у 12,4 рази  (до 57,5 млн грн) порівняно з 
попереднім  роком.  Передбачено  збільшення  видатків  на 
оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів майже 
у 1,9 рази (до 122,4 млн грн). Загалом видатки на систему 
БВПД у 2015 році становлять 269,6 млн грн, що у 2,9 рази 
більше, ніж минулого року [7, с. 6].

Принцип 5. Державі належить вжити необхідних 
заходів, щоб довести порядок надання безоплатної пра-
вової допомоги до відома широкого загалу та всіх зацікав-
лених сторін, зокрема тих державних органів, до яких 
можуть звертатися особи, що клопотатимуть про 
безоплатну правову допомогу. Вищезгаданою  Держав-
ною  програмою  передбачено  проведення  інформаційно-
роз’яснювальної кампанії серед суб’єктів права на БВПД, 
адвокатів,  органів,  уповноважених  здійснювати  затри-
мання, арешт чи взяття під варту, органів місцевого само-
врядування  та  громадських організацій.  Зокрема,  за під-
тримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID)  «Справедливе  правосуддя»  було  виготовлено 
спеціальні буклети  (понад 120 тис. прим.),  інформаційні 
плакати (3,5 тис. прим.), наклейки з номером телефонної 
«гарячої лінії» БВПД (40 тис. прим.), відеоролики та теле-
візійні ролики соціальної реклами (понад 13 тис. виходів 
в  ефірі  телеканалів).  Такі  матеріали  розповсюджуються 
через  відділення  Ощадного  банку  та  Укрпошти,  центри 
соціальних служб, лікарні, громадські приймальні органів 
виконавчої влади, школи та вищі навчальні заклади, цен-
три  адаптації  для  безпритульних,  а  також розміщуються 
у відділках міліції, офісах правозахисних та громадських 
організацій, нотаріальних конторах та офісах адвокатів, у 
приміщеннях чергових частин, кабінетах слідчих, опера-
тивних працівників,  кімнатах утримання доставлених  та 
затриманих, салонах службових автомобілів, камерах ізо-
ляторів тимчасового тримання [14, с. 4-5].

Однак  узагальнення  судово-слідчої  практики  дозво-
ляють констатувати існування проблем щодо роз’яснення 
особам  їх  процесуальних  прав,  зокрема  поширення  ін-
формації  щодо  можливості  скористатися  допомогою 
гарантованого  державою  адвоката.  Дані  соціологічних 
опитувань підтвердили, що від працівників міліції такої 
інформації не отримали у 38% випадків особи, які після 
затримання  їх  органами  міліції  зверталися  за  послуга-
ми безоплатних адвокатів. Серед тих, хто отримував ін-
формацію щодо можливості використання права на без-
оплатного  адвоката,  переважна  більшість  (69%)  вказує, 
що процедура інформування проходила досить детально, 
інші ж 31% кажуть, що інформували їх поверхово і по-
спіхом [8, с. 15].

Крім інформування, найбільш суттєвими проблемами 
у  сфері  надання  БВПД  є:  порушення  принципу  безпе-
рервності захисту у кримінальному провадженні; надання 
БВПД  адвокатами,  які  мають  низьку  кваліфікацію,  дис-
циплінарні  стягнення,  погану  репутацію  серед  клієнтів; 
надмірне навантаження на адвокатів та дисбаланс у роз-
поділі  справ між адвокатами; недостатня бюджетна дис-
ципліна у адвокатів, які надають БВПД, накопичення кре-
диторської  заборгованості  перед  адвокатами  наприкінці 
року; необхідність посилення інституційного моніторингу 
доступності та якості БВПД [15, с. 11]. Якщо не усунути 
(мінімізувати)  ці  та  інші  недоліки,  то  можемо  отримати 
результат, який  існував ще до прийняття Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011, коли 
вивчення  стану  забезпечення  громадян  правовою  допо-
могою показував, що значна частина громадян і, в першу 
чергу, малозабезпечених та інших соціально незахищених 
верств населення, були не в змозі реально користуватись 
наданим їм правом на БВПД [16, с. 7].

Висновки.  Підсумовуючи,  погодимося  із  висловлю-
ваннями вчених про те, що чинне кримінальне процесу-
альне  законодавство  дозволяє  більш  ефективно  реалізо-
вувати  конституційні  положення,  міжнародні  стандарти, 
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пов’язані  із  захистом  прав  і  законних  інтересів  осіб,  за-
лучених до кримінального судочинства [17, с. 136]. Оче-
видним  є  те,  що  європейські  принципи  надання  БВПД, 
викладені  в  Резолюції  Комітету  Міністрів  Ради  Європи 
78 (8) «Про безоплатну правову допомогу і юридичні кон-

сультації» 1978 р., достатньо повно імплементовані у чин-
ному законодавстві України. Втім оптимізація їхньої прак-
тичної реалізації є справою не одного дня, тож очікувати 
формування  досконалого  механізму  надання  цих  послуг 
можна тільки у контексті довгострокової перспективи.
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У статті розкриваються основні аспекти розуміння сутності криміналістичної ідентифікації як процесу дослідження, пізнання об’єкта й 
отримання певного роду інформації. Аналізуються наукові концепції щодо підстав здійснення класифікації криміналістичної ідентифіка-
ції. Досліджено і систематизовано погляди науковців щодо проблематики класифікації криміналістичної ідентифікації. Встановлено, що 
значна кількість видів криміналістичної ідентифікації зумовлена різноманітністю її об’єктів, суб’єктів, які здійснюють ці дослідження, спо-
собів їх дослідження, різним характером результатів ідентифікації, вона свідчить і про різноманітність процесів, сутність яких полягає у 
встановленні тотожності, та відображає різні складові логіки пізнання, метою якого є ототожнення. З’ясовано, що різні підходи до вибору 
підстав класифікації видів криміналістичної ідентифікації за своєю сутністю вказують на її складність та багатоаспектність, на відсутність 
єдиного підходу щодо підстав її класифікації.

Ключові слова: криміналістика, класифікація, криміналістична ідентифікація, підстави, види, ототожнення.

В статье раскрываются основные аспекты понимания сущности криминалистической идентификации как процесса исследования, 
познания объекта и получения определенного рода информации. Анализируются научные концепции относительно оснований осу-
ществления классификации криминалистической идентификации. Исследованы и систематизированы взгляды ученых на проблематику 
классификации криминалистической идентификации. Установлено, что значительное количество видов криминалистической идентифи-
кации обусловлена разнообразием ее объектов, субъектов, осуществляющих эти исследования, способов их исследования, различным 
характером результатов идентификации, она свидетельствует и о разнообразии процессов, сущность которых заключается в установ-
лении тождества, и отражает различные составляющие логики познания, целью которого является отождествление. Установлено, что 
различные подходы к выбору оснований классификации видов криминалистической идентификации по своей сути указывают на ее 
сложность и многоаспектность, отсутствие единого подхода относительно оснований их классификации.

Ключевые слова: криминалистика, классификация, криминалистическая идентификация, основания, виды, отождествление.

In the article the basic aspects of understanding the essence of forensic identification as a process of research, knowledge and the object of 
obtaining certain types of information. Analyzes the scientific concept on the grounds of classification exercise forensic identification. Investigated 
and systematized the views of scientists to the problems of classification of forensic identification. It was established that a significant number 
of types of forensic identification is caused by a variety of objects, subjects who carry out these studies, methods of research results identify 
different character, and it shows the diversity of processes, the essence of which is to establish the identity, and shows different knowledge of 
logic elements whose purpose is identification. It was found that the different approaches to the selection of bases the classification of forensic 
identification essentially point to its complexity and multidimensional nature, the lack of a common approach on the grounds of classification.

Key words: criminology, classification, forensic identification, grounds species identification.

Постановка проблеми у  загальному  вигляді  та  її 
зв’язок із важливими науковими та практичними завдан-
нями.  У  процесі  успішного  вирішення  завдань  судово-
правової  реформи  значна  увага  спрямована  на  фунда-
ментальні  правові  галузі  знань,  що  мають  прикладний 
характер,  у  тому  числі  й  криміналістика.  Разом  з  тим 
одним із основних розділів криміналістики є криміналіс-
тична ідентифікація, проблеми теорії та практики якої по-
стійно  привертають  увагу  криміналістів.  Безпосередньо 
питанням криміналістичної ідентифікації були присвячені 
роботи Р.С. Бєлкіна, А.І. Вінберга, І.І. Котюка, В.П. Колма-
кова, В.С. Мітричева, С.М. Потапова, М.В. Салтевського,  
М.І.  Скригонюка,  Т.О.  Сєдової,  М.О.  Селіванова,  
М.В. Терзієва, В.Ю. Шепітько та ін.

Ідентифікація  за  своєю  сутністю  є  процесом  дослі-
дження, пізнання об’єкта і отримання певного роду інфор-
мації.  Це  дає  можливість  інтерпретувати  ідентифікацію 
як  форму  пізнання, що  застосовується  у  кримінальному 
судочинстві під час встановлення істини у кримінальному 
провадженні.

Ідентифікація як процес встановлення тотожності будь-
яких ознак у різних об’єктах є  загальним (загальнонауко-
вим) методом дослідження, теорія якого базується на фор-
мальних  законах  логіки  та  є  сукупністю логічних  правил 
дослідження,  в  процесі  яких  встановлюється  тотожність. 
Отже,  універсальність  методу  ідентифікації  як  загально-
наукового  інструмента  дозволяє  використовувати  методи 
природничих і технічних наук як прийоми для застосуван-
ня ідентифікації як загального методу пізнання [1, с. 142].

Однак  увага  вчених  акцентувалася  головним  чином  на 
обґрунтуванні  сутності  криміналістичної  ідентифікації,  за-

гальній її характеристиці та проблемних аспектах практики 
здійснення ідентифікаційних дій. Що ж до видів криміналіс-
тичної ідентифікації, то вони досліджені недостатньо, що і 
породжує,  з одного боку,  теоретичні дискусії,  а  з  іншого – 
проблеми практичного характеру. З цих причин з’ясування 
видів криміналістичної  ідентифікації зумовлюють наступні 
дослідження  з  урахуванням  сучасних  загальнотеоретичних 
досягнень науки в цілому та криміналістики зокрема. 

Метою статті є дослідження поняття та загальної ха-
рактеристики криміналістичної ідентифікації, що надасть 
можливість систематизувати її види.

Виклад основного матеріалу.  Розуміння  сутнос-
ті  ідентифікаційних  досліджень  полягає  у  встановленні 
тотожності  індивідуально-визначеного  об’єкта,  однак, 
оскільки  індивідуально-визначеними  є  й  абстрактні  (ло-
гічні) об’єкти, зокрема такі як поняття групи, роду, виду, 
то процес дослідження, спрямований на встановлення то-
тожності групи варто вважати також ідентифікаційним до-
слідженням. Доцільно звернути увагу на думку С.М. По-
тапова про те, що у «прийнятий у криміналістиці термін 
«ідентифікація» вкладається ширший зміст, ніж у той, що 
висловлюється словом «ототожнення» [2, с. 66]. Р.С. Бєл-
кін не підтримував таке розширене тлумачення поняття та 
можливостей  криміналістичної  ідентифікації.  І  це  з  тих 
причин, що усі дослідження в межах кримінального судо-
чинства визнавалися  ідентифікаційними [3, с. 67]. Варто 
підтримати  позицію  Р.С.  Бєлкіна,  оскільки  криміналіс-
тична  ідентифікація  є дослідницьким процесом,  в  якому 
використовується  комплекс  різноманітних  пізнавальних 
методів і засобів, що в сукупності і встановлять методику 
ідентифікації.
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Ідентифікаційні  дослідження  спрямовані  лише  на 
розв’язання  питання  про  тотожність,  тому,  попри  їхнє 
важливе  значення  і широке  використання  у  процесі  піз-
нання,  їх  неможливо  вважати ні  універсальним методом 
пізнання в цілому, ні універсальним методом пізнання у 
сфері  кримінального  судочинства  зокрема.  У  контексті 
теми  дослідження  необхідно  звернути  увагу  на  позицію 
І.І.  Котюка  про  те, що  не  варто  зводити  усі  криміналіс-
тичні  дослідження  до  ототожнення  та  до  ідентифікацій-
них досліджень. Адже поряд з ідентифікаційними у сфері 
кримінального судочинства здійснюються й неідентифіка-
ційні дослідження – діагностичні, ситуативні, метою яких 
є  не  розв’язання  питання  про  тотожність,  а  розв’язання 
інших пізнавальних завдань [4, с. 64].

Разом  з  тим  загальновизнана  класифікація  криміна-
лістичних досліджень досі  не  створена,  а  запропоновані 
класифікації  неідентифікаційних  досліджень  вимагають 
подальшого вивчення та удосконалення, однак виділення 
у межах неідентифікаційних досліджень, діагностичних і 
ситуативних, є продуктивним. При створенні класифікації 
криміналістичних досліджень варто більш вимогливо під-
ходити до вибору підстав цієї класифікації. Оскільки будь-
яке дослідження є комплексним використанням пізнаваль-
них  засобів  (у  тому  числі  й  методів)  у  ході  розв’язання 
низки  пізнавальних  завдань,  то  ні  окремо  взяті  методи, 
ні  характер  окремих  завдань,  які  вирішуються  у  їх  ході, 
не можуть бути достатньою підставою для розмежування 
криміналістичних,  у  тому  числі  неідентифікаційних,  до-
сліджень на їх підвиди. На основі будь-якої класифікації у 
межах кожного із виділених видів досліджень можна виді-
лити їх підвиди і таким чином класифікацію деталізувати. 
Визначальне  значення у  таких класифікаціях мають  такі 
підстави, як мета та завдання, що вирішуються у їх ході.  
А тому в межах криміналістичних досліджень варто роз-
різняти такі завдання, як пошукові, констатаційні, оціноч-
ні, технічні та процесуальні.

Криміналістичні ідентифікаційні дослідження можуть 
здійснюватися  у  процесуальних  і  непроцесуальних фор-
мах. Непроцесуальні ідентифікаційні дослідження за сво-
єю сутністю є лише вирішенням питання про тотожність, а 
процесуальні, у свою чергу, є системою взаємопов’язаних 
пошукових, організаційних, дослідницьких та оціночних 
дій,  спрямованих  на  отримання  судового  доказу  про  то-
тожність.  Криміналістична  ідентифікація  є  різновидом 
ідентифікації  загальнонаукової.  Сутність  ідентифікацій-
ного дослідження полягає у порівняльному аналізі щодо 
встановлення  наявності  чи  відсутності  тотожності,  а 
ідентифікаційні  акти  є  елементами  загальнопізнаваль-
ного  процесу  поряд  із  аналізом  та  синтезом,  індукцією 
та  дедукцією.  З  цих  причин  ідентифікацію  варто  визна-
ти  одним  із  елементів  загальнонаукових  гносеологічних 
засобів.  На  думку  В.В.  Бірюкова,  об’єктами  загально-
наукової  ідентифікації можуть бути будь-які об’єкти, що 
відзначаються  індивідуально-визначеною  сукупністю 
щодо стійких якостей та ознак [5, с. 37]. Варто погодити-
ся у цьому контексті з позицією Р.А. Кентлера про те, що 
ідентифікувати можна все, що є  індивідуальним та здат-
не відображати свою індивідуальність на інших об’єктах  
[6, с. 126]. Криміналістична ж ідентифікація відзначається 
специфічними особливостями, оскільки вона є не лише за-
собом пізнання, а й засобом доказування і здійснюється у 
сфері правовідносин, а тому кожен її основний аспект ре-
гламентовано законом, що зумовлює специфіку її об’єктів, 
суб’єктів, порядок дослідження тощо. Водночас, визнаю-
чи  криміналістичну  ідентифікацію  засобом  доказування, 
не можна погодитися з думкою, що її метою є отримання 
судового доказу тотожності  [2, с. 66].  І це з тих причин, 
що метою  криміналістичної  ідентифікації  варто  визнати 
не отримання судового наказу тотожності, а процесуаль-
не  розв’язання  питання  про  тотожність,  яке  передбачає 
або  отримання  доказу  її  наявності,  або  отримання  дока-

зу  її  відсутності. Процес  отримання  доказу  являє  собою 
діяльність,  що  здійснюється  спеціальними  суб’єктами  у 
специфічній сфері та спрямована на розв’язання її специ-
фічних завдань, її результати мають процесуально значу-
щий характер, а отже повинні мати процесуальну форму, 
методологічну  функцію  у  цій  діяльності  відіграє  наука 
криміналістика,  у  тому  числі  й  теорія  криміналістичної 
ідентифікації.

Наведене  дає  підстави  для  висновку  про  те,  що  під 
криміналістичною  ідентифікацією  слід  розуміти  процес, 
в якому беруть участь різні суб’єкти, що виконують від-
повідні  функції:  суб’єкти  доказування  (слідчий,  суд)  – 
гносеологічні,  процесуальні  та  організаційні;  особи,  що 
здійснюють процес безпосереднього ототожнення, – гно-
сеологічні та ін.

Дослідженню видів і форм криміналістичної ідентифі-
кації у юридичній літературі приділено значну увагу, од-
нак ця проблематика остаточного розв’язання не знайшла, 
оскільки багато із висунутих раніше концепцій виявилися 
неспроможними або неточними. У процесі вдосконалення 
практичних можливостей ідентифікаційних досліджень у 
теорії криміналістичної ідентифікації виникають нові під-
стави для здійснення їх класифікації.

Звичайно ж, дослідженню видів криміналістичної іден-
тифікації у юридичній літературі приділено значну увагу 
[7, с. 176; 8, с. 302; 9, с. 156; 10, с. 512]. Разом з тим означе-
на проблема не знайшла цілковитого розв’язання, оскіль-
ки  висунуті  раніше  концепції  виявилися  неспроможни-
ми або неточними. Причому,  враховуючи вдосконалення 
практичних можливостей ідентифікаційних досліджень у 
теорії криміналістичної ідентифікації, з’являються дедалі 
нові підстави для їх класифікації.

Аналізуючи  запропоновані  класифікації  криміналіс-
тичної ідентифікації, варто виокремити різні критерії для 
їх здійснення. Так, А.І. Вінберг, взявши за основу поняття 
та  якості  ознак,  які  використовуються  в  ідентифікацій-
ному процесі, розрізняв родову, видову та  індивідуальну 
класифікацію  [11,  с.  40].  Р.С.  Бєлкін  та А.І.  Вінберг,  за-
лежно від особливостей використання спеціальних знань 
і технічних засобів, виокремлюють такі види криміналіс-
тичної ідентифікації, як слідча, експертна, а також та, що 
здійснюється  за  допомогою  матеріалів  криміналістичної 
ідентифікації [12, с. 122].

На думку О.Р. Шляхова, в основу класифікації кримі-
налістичної ідентифікації необхідно ставити не методи її 
проведення, оскільки технічні засоби і прийоми, що вико-
ристовуються для проведення різних видів судової іденти-
фікації, мало відрізняються за своєю сутністю, а характер 
об’єктів, що дає підстави для виділення медичної, кримі-
налістичної, автотехнічної, агробіологічної, товарознавчої 
ідентифікації та ін. [13, с. 44].

Аналізуючи форми використання спеціальних знань у 
слідчій  та  судовій практиці, В.К. Лисиченко вказував на 
доцільність  розмежування  ідентифікації  на  дві  основні 
форми  –  процесуальну,  тобто  ту,  умови  проведення  якої 
визначено у кримінальному процесуальному законі, і не-
процесуальну,  до  яких  належать  оперативно-розшукова 
діяльність  органів  дізнання  та  спеціальне  розслідування 
нещасних випадків на виробництві [14, с. 46].

М.О. Селіванов процесуальною ідентифікацією вважає 
експертну, слідчу, судову і комбіновану, що здійснюється 
слідчим або судом на підставі сукупності доказів, нерідко 
з  використанням  експертного  висновку,  а  непроцесуаль-
ною – акти ототожнення, що здійснюються у порядку по-
переднього дослідження речових доказів та шляхом пере-
вірки за матеріалами криміналістичних обліків [15, с. 34].

В.Я.  Колдін  дійшов  висновку,  що  найбільше  теоре-
тичне  і  практичне  значення має  класифікація  видів  кри-
міналістичної ідентифікації за природою ототожнюваного 
об’єкта,  способом  відображення  ідентифікаційних  влас-
тивостей і рівнем індивідуалізації. Зокрема, за природою 
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ототожнюваного об’єкта він розрізняє сигнальну і знако-
ву ідентифікацію. За способом відображення ідентифіка-
ційної  інформації  розрізняється  ідентифікація:  цілісних 
структур, розділеного цілого та джерела походження. За-
лежно від рівня досягнутої у процесі дослідження індиві-
дуалізації розрізняються родова, групова та індивідуальна 
класифікації [16, с. 65-67].

М.І.  Скригонюк  здійснює  класифікацію  криміналіс-
тичної ідентифікації за характером отриманих результатів 
на два види: ідентифікаційні об’єкти, що мають ознаки і 
властивості, повною мірою придатні для їх ідентифікації, 
й можуть бути виділені як одиничні; об’єкти, що можуть 
бути ідентифіковані за належністю лише до певної групи. 
Разом з тим класифікація криміналістичної ідентифікації 
на  ознаками  ідентифікованих  об’єктів  дає  підстави  для 
виокремлення  трьох  її  підвидів.  Це,  зокрема,  структура 
об’єкта;  ідентифікація  за  ознаками  зовнішньої  форми; 
ідентифікація об’єкта за його динамічними характеристи-
ками [17, с. 19].

М.В. Салтевський  виділяє  два  види  ідентифікації:  за 
слідами пам’яті і матеріальними слідами – відображення-
ми.  Ідентифікацію  за  ідеальними  відображеннями  здій-
снює  джерело  ідеального  відображення,  тобто  суб’єкт, 
який  раніше  сприймав  ідентифікований  предмет  (особу, 
річ), а ідентифікація за матеріальними слідами проводить-
ся фахівцем у формі судової експертизи [18, с. 33]. 

Проведене дослідження дає підстави констатувати, що 
у криміналістичній літературі є значна кількість підходів 
до  проведення  класифікації  криміналістичної  ідентифі-
кації  на  види. Означене  дає  підстави  для  систематизації 
основних підстав для здійснення цієї класифікації. Варто 
погодитися з позицією І.І. Котюка про те, що такими під-

ставами є: 1) особливості ототожнюваних об’єктів (харак-
тер, тип, вид, природа, стан); 2) особливості відображення 
ототожнюваних  об’єктів,  що  використовуються  в  іден-
тифікаційному  процесі  (характер,  форми,  спосіб,  якість 
використовуваних  ознак,  специфіка  природи  використо-
вуваної  інформації;  природа  ототожнюваного  об’єкта);  
3)  особливості  суб’єктів,  які  здійснюють  ідентифікацій-
ний процес; 4) процедура розв’язання питання про тотож-
ність  (методи  ідентифікації,  спосіб  вирішення  питання 
про тотожність, спосіб дослідження); 5) результати  іден-
тифікаційного дослідження (мета, завдання, природа, ха-
рактер тотожності, рівень індивідуалізації, обсяг поняття); 
6) процесуальні особливості регламентації [4, с. 100].

Наведене дає підстави для висновків про те, що значна 
кількість видів криміналістичної ідентифікації зумовлена 
різноманітністю  її  об’єктів,  суб’єктів,  які  здійснюють  ці 
дослідження,  способів  їх  дослідження,  різним  характе-
ром результатів  ідентифікації,  вона свідчить  і про різно-
манітність процесів, сутність яких полягає у встановленні 
тотожності та відображає різні складові логіки пізнання, 
метою якого є ототожнення. Різні підходи до вибору під-
став  класифікації  видів  криміналістичної  ідентифікації 
за своєю сутністю вказують на  її складність та багатоас-
пектність,  на  відсутність  єдиного  підходу  щодо  підстав 
її  класифікації. Пропонована  систематизація  підстав  для 
здійснення класифікації криміналістичної ідентифікації є 
основою для створення єдиної класифікаційної  системи. 
Різноманітність видів криміналістичної  ідентифікації  зу-
мовлена різноманітністю досліджуваних об’єктів та їхніх 
відображень, суб’єктів, які їх досліджують, сфери, спосо-
бів  і результатів дослідження, що необхідно враховувати 
при їх характеристиці і класифікації.
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Досліджуються проблемні питання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів при розслідуванні злочинних посягань на відомості, 
що становлять комерційну або банківську таємницю. Розглядаються види та форми участі спеціалістів на досудовому розслідуванні. Від-
стоюється позиція партнерських взаємовідносин між слідчим та оперативним співробітником, як запорука ефективності розслідування.

Ключові слова: організація розслідування, планування розслідування, залучення спеціаліста, комерційна таємниця, банківська  
таємниця.

Исследуются проблемные вопросы взаимодействия следственных и оперативных подразделений при расследовании преступных 
посягательств на сведения, составляющие коммерческую или банковскую тайну. Рассматриваются виды и формы участия специалистов 
на досудебном расследовании. Отстаивается позиция партнерских взаимоотношений между следователем и оперативным сотрудником 
как залог эффективности расследования.

Ключевые слова: организация расследования, планирование расследования, привлечение специалистов, коммерческая тайна, 
банковская тайна. 

The article contains research of problematic of investigators’ and operational units’ cooperation during investigation of criminal attacks on 
information constituting commercial or bank secret. There are considered types and forms of participation of experts on pre-trial investigation.  
The author defends position of partnership between investigative and operational employees as a key to successful investigation.

Key words: organization of investigation, planning of investigation, involvement of specialist, bank secrecy, commercial secrecy.

Актуальність теми. Для  ефективного  розслідування 
злочинних  посягань  на  відомості, що  становлять  комер-
ційну або банківську таємницю, необхідна чітка взаємодія 
органів досудового розслідування та оперативних підроз-
ділів.  Діяльність  слідчого  із  розкриття  та  розслідування 
злочинів  неможлива  без  чіткої  організації.  Як  зазначає 
В.О.  Коновалова,  сама  природа  розслідування  злочину 
припускає як необхідну передумову своєї організації по-
єднання слідчих та оперативно-розшукових дій, оскільки 
одних зусиль слідчих органів не завжди достатньо для ви-
рішення численних завдань, пов’язаних із розкриттям зло-
чинів [9, с. 15−16]. 

Питання організації та планування розслідування зло-
чинів були об’єктом дослідження багатьох криміналістів 
[7, с. 2, 17; 12, с. 3, 6; 15, с. 10−23]. У той же час особли-
востям взаємодії всіх суб’єктів досудового розслідування 
злочинних  посягань  на  відомості, що  становлять  комер-
ційну або банківську таємницю, у спеціальній літературі 
не приділялася достатня увага, що визначає цей напрямок 
наукового дослідження як актуальний. 

Практика  доводить:  там,  де  оперативний працівник  і 
слідчий  працюють  в  атмосфері  взаємного  довір’я,  това-
риської співпраці, погодженості дій, суворого дотримання 
вимог законів і нормативних актів, не виникає непорозу-
мінь, швидко  та  вдало  реалізуються  оперативні  матеріа-
ли,  успішно  використовуються  процесуальні  та  непро-
цесуальні методи при  збиранні  орієнтуючої  інформації  і 
доказів, найбільш повно, якісно і швидко ведеться розслі-
дування. Тільки взаємний і повний обмін необхідною для 
розслідування інформацією, яку одержує як слідчий, так і 
оперативний працівник, дає можливість успішно коорди-
нувати оперативні заходи і слідчі дії, своєчасно і тактично 
грамотно їх проводити, вдало використовуючи при цьому 
науково-технічні засоби [1, с. 99].

Виклад основного матеріалу. Координація  слідчих 
дій і оперативно-розшукових заходів здійснюється в про-
цесі  планування. Використовуючи оперативні  дані,  слід-
чий  може  визначати  напрями  розслідування,  висувати 
версії, планувати слідчі дії, приймати певні рішення, оби-

рати  найбільш  ефективні  тактичні  прийоми  проведення 
процесуальних дій [5, с. 126−127]. Високий рівень органі-
зації взаємодії при розслідуванні злочину забезпечується 
постійною спільною інформацією слідчих  і оперативних 
працівників.  Інформація останніх, отримана оперативно-
розшуковим  шляхом,  використовується  слідчим,  а  дані, 
взяті  із  процесуальних  джерел,  слугують  основою  для 
проведення  відповідних оперативно-розшукових  заходів. 
Взаємодія  в  процесі  розслідування  передбачає  взаємну 
розробку планів проведення слідчих дій і оперативних за-
ходів, їх здійснення, виконання оперативним підрозділом 
доручень слідчого і взаємну відповідальність за розкриття 
злочину та викриття винних.

Ефективне розслідування не можливе без участі спеці-
алістів. Допомога спеціалістів використовується у різних 
формах: консультації та участь у проведенні окремих слід-
чих (розшукових) дій.

Консультація  спеціаліста  організовується  найчастіше 
для ознайомлення з умовами  і правилами роботи тієї чи 
іншої організації, до розслідування незаконної діяльності 
якої приступає слідчий. Слідчий не може володіти всіма 
знаннями, які можуть бути корисними при викритті зло-
чинця, що використав конкретний спосіб вчинення та при-
ховування  злочину.  У  зв’язку  з  цим  слідчий  об’єктивно 
вимушений запрошувати відповідних спеціалістів для на-
дання допомоги при розслідуванні злочинів [4, с. 85].

Потреба  в  допомозі  спеціаліста-консультанта  вини-
кає,  коли слідчому необхідно одержати консультацію  зі 
спеціальних термінів та економічних категорій, механіз-
му господарювання, суті господарських процесів та опе-
рацій,  оцінки  економічної  діяльності,  вказівок,  рішень, 
у  зв’язку  з  аналізом  стану  обліку,  звітності,  механізму 
їх формування, правильності їх складання, вивчення по-
рядку обліку і руху товарно-матеріальних цінностей, фі-
нансів, відбиття в документах фактів, що мають ознаки 
порушень  економічних  процесів.  Спеціаліст  допоможе 
слідчому виявити і простежити порушення економічних 
зв’язків у діяльності суб’єктів господарювання, постави-
ти питання експерту.
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Спеціаліст  надасть  допомогу  в  роз’ясненні  призна-
чення і характеристики документів,  їх взаємозв’язку при 
відображенні фінансово-господарських операцій, порядку 
заповнення і терміну проходження для фіксації у звітних 
регістрах, а також строків і місця збереження. Безпосеред-
ньо при проведенні вилучення спеціаліст надасть допомо-
гу у визначенні певних документів, складанні їх комплек-
тності і необхідного обсягу [13, с. 161].

Знання  спеціаліста-економіста  допоможуть  слідчому 
ефективно  і  результативно  оглянути  документи.  Спеціа-
ліст допоможе вибрати із великої кількості документів ті, 
що характеризують виробничу і фінансову діяльність, ві-
дображають  сліди  злочинної  діяльності  або  вказують на 
обставини  їх використання  з метою приховування слідів 
злочину [10, с. 144−145]. Предметом консультації зі спеці-
алістом у банківській сфері може бути: а) з’ясування виду 
реквізиту і ступеня належності того чи іншого документа 
до фінансово-кредитної операції; б) механізм руху доку-
ментів і фіксація їх у кредитних установах; в) порядок збе-
реження документів і умови їх отримання; г) можливість 
використання  технічних  засобів  для  одержання  чи  виго-
товлення документів.

Спеціаліст  у  галузі  бухгалтерського  обліку  може  на-
дати консультації з приводу: 1) процедури руху грошових 
коштів; 2) документального фіксування і обліку фінансо-
вих операцій; 3) бухгалтерської звітності; 4) нормативних 
актів, що регулюють відносини у галузі бухгалтерського 
обліку і оподаткування; 5) постановки запитань на допиті; 
6) підбору необхідних для пред’явлення документів тощо.

До  участі  в  слідчих  діях  спеціалісти  залучаються  при:  
1)  необхідності  спеціальних  знань  і  навичок;  2)  недостат-
ньому оволодінні слідчим прийомами і засобами швидкого 
і якісного виконання тієї чи іншої роботи, яка вимагає спеці-
альних знань і навичок; 3) одночасному застосуванні низки 
засобів криміналістичної техніки; 4) необхідності виконати 
великий обсяг роботи, яка вимагає спеціальних знань і нави-
чок [8, с. 12]. Участь спеціаліста в проведенні слідчих (роз-
шукових) дій при розслідуванні злочинних посягань на відо-
мості, що становлять комерційну або банківську таємницю, 
доцільна при проведенні обшуків,  тимчасових доступів до 
документів, підготовки до допитів, огляду документів, при-
значенні експертиз тощо. Особливо важлива участь спеціа-
ліста при проведенні слідчих дій, в ході яких ведеться пошук 
і вилучається інформація, яка міститься в комп’ютерах.

Застосування  спеціальних  знань  при  роботі  з 
комп’ютерною технікою необхідне для: 1) визначення ста-
тусу об’єкта як машинних носіїв  інформації, його стану, 
призначення і особливостей; 2) дослідження комп’ютерної 
інформації, включаючи ії пошук та вилучення; 3) виявлен-
ня ознак  та  слідів  впливу на машинні носії  інформації  і 
на саму інформацію; 4) здійснення допоміжних дій з ви-
явлення,  закріплення  і  вилучення  доказів.  Спеціаліст  у 
галузі  комп’ютерних  технологій може надати  консульта-
цію з приводу побудови комп’ютерної програми, її робо-
ти,  місцезнаходження  інформації,  яка  цікавить  слідчого, 
способах її вилучення із пам’яті електронного пристрою, 
проведення  певних  операцій  за  допомогою  комп’ютера. 
Невміле  поводження  з  комп’ютером  може  призвести  до 
того, що необхідна інформація не буде виявлена або вза-
галі буде знищена. Тому слідчому при проведенні такого 
роду дій необхідно заздалегідь організувати участь відпо-
відного спеціаліста.

В  організації  розслідування  злочину  велике  значен-
ня  має  планування.  Правильно  організоване  планування 
дає  можливість  проводити  розслідування  цілеспрямова-
но,  дозволяє  закінчити  слідство  в  установлені  законом 
строки,  дисциплінує  слідчого,  забезпечує  повноту  та 
об’єктивність слідства, сприяє одержанню максимального 
ефекту при найменшій затраті слідчим часу, сил і коштів. 
Завдяки  плануванню  упорядковується  процес  розсліду-
вання злочину [14, с. 211]. 

Недооцінка питань планування та організації розсліду-
вання на практиці призводить до цілої низки негативних 
обставин:  1)  необгрунтоване  продовження  строків  роз-
слідування;  2)  хаотичність  і  непослідовність проведення 
слідчих  (розшукових)  дій  та  оперативно-розшукових  за-
ходів;  3)  неефективне  використання  людських  і  матері-
альних ресурсів; 4) відсутність взаємодії між органами  і 
службами,  що  беруть  участь  у  розслідуванні;  5)  відсут-
ність наукової організації  роботи  і  керівництва;  6) пору-
шення процесуальних норм; 7) низька якість досудового 
слідства [18, с. 115].

Процес планування розслідування має певну структу-
ру, він складається із ряду взаємопов’язаних елементів, які 
одночасно слугують етапами цього процесу. Такими еле-
ментами є: 1) вивчення початкової інформації; 2) висунен-
ня версій; 3) визначення обставин, які необхідно довести, 
та вирішення  інших завдань розслідування; 4) визначен-
ня шляхів,  засобів  і методів  розслідування;  5)  визначен-
ня  послідовності  і  строків  вирішення  окремих  завдань 
та  виконання  окремих  дій;  6)  визначення  виконавців;  7) 
визначення організаційних заходів по залученню виконав-
ців, забезпеченню використання окремих засобів і прове-
денню тих чи інших дій; 8) складання письмового плану;  
9) корекція і розвиток плану [16, с. 15].

Під  початковою  інформацією  розуміється  весь  обсяг 
фактичних даних, якими володіє слідчий на кожен момент 
планування  розслідування.  Під  час  вивчення  та  оцінки 
інформації звертаються до зіставлення фактичних даних, 
отриманих із різних джерел, що дозволяє виявити супер-
ечності, неточності чи неповноту даних. На даному етапі 
слідчий вирішує, які дані не викликають сумніву і можуть 
бути оцінені як достовірні, які, навпаки, сумнівні і вимага-
ють перевірки; на які питання можна відповісти стверджу-
вально, а на які – не можна; які дані відносяться до справи, 
а які – ні [11, с. 222].

Крім  матеріалів,  одержаних  процесуальним  шляхом, 
при плануванні розслідування вивчається також інформа-
ція,  зібрана  за  допомогою  оперативно-розшукових  захо-
дів. У свою чергу, оперативні підрозділи правоохоронних 
органів  можуть  отримувати  інформацію  із  заяв,  повідо-
млень громадян, посадових осіб, громадських організацій, 
засобів масової  інформації, письмових доручень і поста-
нов слідчого, матеріалів інших підрозділів.

План розслідування складається в  залежності від об-
сягу інформації, яку має в розпорядженні слідчий. Однією 
із найважливіших вимог до планів розслідування злочину 
є їх максимальна обгрунтованість інформацією, яку має в 
розпорядженні слідчий і, насамперед, тією, яка міститься 
в матеріалах кримінального провадження. Однією з при-
чин низької якості розслідування є погане знання слідчим 
матеріалів провадження, не використання ним всього ар-
сеналу дозволених процесуальних дій. Процес розсліду-
вання  злочинних  посягань  на  відомості,  що  становлять 
комерційну або банківську таємницю, умовно можно роз-
поділити на два етапи: початковий та наступний. Для пла-
нування  на  початковому  етапі  розслідування  зазначених 
злочинних  дій  характерна  інформаційна  невизначеність. 
Фрагментарний  і  проблематичний  характер  початкової 
інформації  про  злочинну  подію,  особу  злочинця,  форму 
вини та інші суттєві обставини заважають розробці повно-
го та розширеного плану.

  Бідність  початкових  даних  часто  змушує  слідчого 
задовольнятися  на  початковому  етапі  лише  типовими 
версіями. Тут характерне визначення кола таких слідчих 
(розшукових) дій, які здатні усунути інформаційну неви-
значеність, розширити доказову базу. План розслідування 
на  цьому  етапі  повинен  бути  зорієнтований  на  перевір-
ку достовірності,  уточнення фактичних даних,  які  стали 
основою  для  початку  кримінального  провадження,  зби-
рання нових фактичних даних і попередження можливих 
спроб зацікавлених осіб приховати сліди злочину [19, с.7]. 
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На наступному етапі плануються не тільки дії, що до-
помагають  зібрати  докази,  але  й  ті,  за  допомогою  яких 
здійснюється перевірка доказової інформації, системати-
зація зібраного матеріалу, усуваються можливі супереч-
ності. З урахуванням зібраної інформації на даному етапі 
корегуються  існуючі  версії  і  висуваються  нові,  призна-
чаються необхідні експертизи, проводяться додаткові до-
пити. 

Висновки. Розслідування  злочинних  посягань  на  ві-
домості, що становлять комерційну або банківську таєм-

ницю,  ставить  перед  слідчим  різнорівневі  завдання,  для 
вирішення яких недостатньо виконання окремих слідчих 
дій. Це, насамперед, пов’язано із значним обсягом роботи, 
специфічністю умов  розслідування,  необхідністю прове-
дення  комплексів  слідчих  (розшукових)  дій. Найбільшої 
ефективності  у  цьому  можна  досягти  тільки  за  умови 
об’єднання зусиль слідчих та оперативних підрозділів та 
комплексному проведенні слідчих дій та оперативно-роз-
шукових заходів у рамках спільно обговорених та розро-
блених планів розслідування.
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Ця стаття присвячена дослідженню виникнення нових (нетрадиційних) напрямів дослідження в криміналістиці, що з’явилися остан-
нім часом. Також розглядаються їх прихильники, розвиток та можливі шляхи вдосконалення. Крім того, автором зазначена доцільність 
використання таких інновацій при розслідуванні кримінальних правопорушень.

Ключові слова: нетрадиційні дослідження, нові напрями в криміналістиці, поліграф, гіпноз, гомологія, психолінгвістика, біоритмо-
логія, кадаврологія.

Эта статья посвящена исследованию возникновения новых (нетрадиционных) направлений исследования в криминалистике, по-
явившихся в последнее время. Также рассматриваются их сторонники, развитие и возможные пути совершенствования. Кроме того, 
автором указана целесообразность использования таких инноваций при расследовании уголовных правонарушений. 

Ключевые слова: нетрадиционные исследования, новые направления в криминалистике, полиграф, гипноз, гомология, психолинг-
вистика, биоритмология, кадаврология.

This article investigates emergence of new (non-traditional) research directions in criminalistics that have appeared recently. Also considered 
their supporters, development and possible improvements. Moreover, author indicated feasibility of using such innovations in investigation of 
criminal offenses. 

Key words: unconventional research, new trends in criminalistics, polygraph, hypnosis, homology, psycholinguistics, biorhythmology,  
kadavrolohiya.

Актуальність теми. Необхідність  у  розробці  нових, 
нетрадиційних  напрямів  криміналістичного  наукового 
знання зумовлена істотними змінами в структурі та дина-
міці  злочинності, модифікації відомих  і появи нових ви-
дів кримінальних правопорушень, способів їх вчинення та 
профілактики.  З  цими процесами пов’язано  залучення  в 
кримінальне судочинство об’єктів, які в недалекому мину-
лому взагалі не фігурували у кримінальних провадженнях. 
Не  випадково  увагу  криміналістів  все  більше  привертає 
питання  оновлення  системи  методів  і  прийомів  бороть-
би  зі  злочинністю на основі  оснащення правоохоронних 
органів  засобами, що  будуть  відповідати  сучасному  рів-
ню розвитку  науки  і  техніки,  та  не матимуть  аналогів  у 
минулому. 

Метою даної статті є аналіз формування нових галу-
зей  криміналістичного  наукового  дослідження,  нетради-
ційних об’єктів, методів, прийомів і засобів розслідування 
кримінальних правопорушень.

Дослідження цієї теми знайшло відображення у науко-
вих працях: О.М. Васильєва, В.П. Головіної, Л.П. Грімака, 
П. Екмана, С.Г. Качуріна, М.М. Китаєва, Я.В. Комісаро-
вої,  В.О.  Коновалової,  О.О.  Леонтьєва,  В.О.  Образцова,  
В.І. Шиканова, М.П. Яблокова та інших.

Виклад основного матеріалу. Найбільш визнаним та 
розповсюдженим серед нових напрямів у криміналістиці, 
на нашу думку, є поліграфологічне дослідження. Під час 
дослідження літератури  з даного питання стало  зрозумі-
лим, що погляди вчених розділяються на дві протилежні 
думки:  одні  вважають  використання  поліграфу  нетради-
ційним  криміналістичним  методом,  який  не  заслуговує 
впровадження у практику [1, с. 3], інші, навпаки – базою, 
що дозволяє оцінити достовірність  інформації, що отри-
мує слідчий від особи, яка нею володіє [2, с. 48].

Поліграфом науковці  називають  контактний науково-
технічний  пристрій,  призначений  для  вимірювання  емо-
ційного стану опитуваної особи та  її психофізіологічних 
реакцій на поставлені запитання при проведенні відповід-
ного  дослідження,  в  тому  чисті  й  під  час  розслідування 
кримінальних правопорушень.

При  проведенні  опитування  на  поліграфних  при-
строях сам прилад є лише допоміжним технічним засо-
бом для  реєстрації фізіологічних  реакцій. Принцип по-
ліграфного  опитування полягає  в  тому, що людина,  яка 
приховує  інформацію,  відчуває  емоційний  дискомфорт, 
який виражається у фізіологічних реакціях (зміні часто-
ти і глибини дихання, пульсу, артеріального тиску тощо). 
Наявність  інформації  про  злочин  при  опитуванні  із  за-
стосуванням поліграфа активізує психофізіологічні реак-
ції організму, які можуть бути зафіксовані за допомогою 
технічних  засобів.  Цінність  результатів,  одержаних  у 
процесі  опитування  із  застосуванням  поліграфа,  прямо 
залежить від поставлених запитань. Завдання полягає в 
тому,  щоб  зміни  в  динаміці  психофізіологічних  показ-
ників випливали саме зі сформульованих у ході перевір-
ки  запитань. Підготовка  опитувальника при проведенні 
поліграфологічної перевірки є одним  із найважливіших 
елементів  проведення  опитування,  від  якого  залежать 
кінцеві результати [3, с. 25−26].

Відмітимо, що проведення перевірок на поліграфі не 
суперечить чинній правовій базі та правовим нормам за-
конодавства  України.  Одночасно  відсутність  норматив-
но-правових  актів,  які  передбачали  б  чіткий  правовий 
механізм та умови правовірності використання поліграфа 
під час кримінального провадження в Україні, чинить не-
гативний вплив на слідчо-судову практику, зокрема, вихо-
дячи  із  того, що для діяльності органів державної влади 
визначено принцип «дозволено лише те, що передбачено 
законом». Тому результати застосування в Україні полігра-
фа при розслідуванні  окремих кримінальних правопору-
шень часто визнаються неналежними та недопустимими.

До числа нетрадиційних методів подолання брехні від-
носиться  й  метод  отримання  інформації  після  введення 
особи в гіпнотичний стан. Гіпноз – це штучно викликаний 
психічний стан людини, подібний до сну, в основі якого 
лежать  явища  гальмування  перебігу  нервових  процесів 
вищих  відділів  головного  мозку  [4].  Численними  дослі-
дженнями  встановлено,  що  гіпноз  відіграє  значну  роль 
у  забезпеченні  надійності  й  точності  свідчень  очевидців 
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і  потерпілих  у  більшості  кримінальних  справ.  Оскільки 
здебільшого в слідства є можливість повторної перевірки 
інформації, одержаної під час гіпнозу, такої, наприклад, як 
опис  зовнішності  підозрюваного,  номер  автомобіля,  ха-
рактеристика транспортного засобу й  інші ключові відо-
мості, то під час подальшого розслідування ця інформація 
або одержує підтвердження, або не враховується [5, с. 94].

У  вітчизняних  правоохоронних  органів  інтерес  до 
знань про гіпноз зріс лише у останнє десятиліття. В.О. Об-
разцов зазначає, що до числа нетрадиційних методів кри-
міналістичної  методології  відноситься,  правда,  поки  що 
неофіційний, неузаконений допит особи після введення її 
у гіпнотичний стан. Неухильно, хоча й повільно, з огляд-
кою гіпноз наближається до кримінального судочинства, 
завойовуючи все більше умов невгамовних вчених-кримі-
налістів, проникаючи у діяльність творчих співробітників 
правоохоронних  органів  [6,  с.  233].  Поки  що  проблема 
використання можливостей  гіпнозу  у  справі  боротьби  зі 
злочинністю  знаходиться  у  зародковому  стані. Але  є  всі 
передумови  вважати, що  у  найближчому майбутньому  в 
рамках  криміналістики  сформується новий науковий на-
прямок  –  гіпнологія,  яка  отримає  повноправний  статус 
метода, закріпленого наукою та апробованого практикою, 
який  сприятиме  отриманню  інформації  про  обставини 
розслідуваної події [7, с. 213].

Протягом останніх двадцяти років за кордоном з’явився 
ряд публікацій з представленими в них результатами ви-
користання гіпнозу як засобу, що стимулює спогади оче-
видців про події кримінального характеру. Правоохоронні 
органи США, Великобританії, Канади, Австралії, Ізраїлю 
використовують  гіпноз  під  час  розкриття  тяжких  злочи-
нів.  Метод  гіпнозу  використовується  переважно  під  час 
допиту свідків та потерпілих, що добровільно дали на це 
згоду,  і практично не використовується до підозрюваних 
та обвинувачених, показання яких не мають сили доказу 
відповідно до положень закону. Так, у США для проведен-
ня  допиту  з  використанням  гіпнозу  необхідні:  письмова 
згода допитуваної особи; її детальний інструктаж із пояс-
ненням мети та завдання процедури, її нешкідливості для 
здоров’я, з гарантіями для допитуваного додержання кон-
фіденційності та використання одержаних під час допиту 
відомостей тільки за їх прямим призначенням; письмовий 
дозвіл ФБР; письмовий дозвіл Генеральної прокуратури; 
письмове  орієнтування  для  інтерв’юера,  з  коротким  ви-
кладом інформації у справі, що готується слідчим і дода-
ється до справи; медична ліцензія гіпнотизера (спеціаліст 
і  консультант ФБР);  спеціальний  агент  інтерв’ю – штат-
ний  співробітник ФБР  (дипломований  психолог, що  має 
знання з права, техніки інтерв’ю, методики розслідування 
та судового гіпнозу). Кількість присутніх при допиті осіб 
повинна  бути  мінімальною,  присутність  слідчого,  який 
веде справу, не допускається. Процедура допиту фіксуєть-
ся за допомогою аудіо– та відеозапису, що пізніше дає екс-
пертам та суддям змогу оцінити правильність дотримання 
процедурних вимог [8, с. 66].

Найважливіше питання, яке порушується при обгово-
ренні проблеми використання гіпнозу в юридичній прак-
тиці, стосується дотримання прав людини. Багато вчених 
ставляться  до  цієї  проблеми  скептично,  вважаючи,  що 
стан гіпнозу пов’язаний з пригніченням волі людини, гру-
бим  вторгненням  у  її  психіку  та можливим  заподіянням 
шкоди психічному здоров’ю загіпнотизованого [7, с. 212].

Саме тому умовами, яких слід дотримуватися при ви-
користанні цього методу, є такі:

1. Свідки або потерпілі, безумовно, повинні бути на-
лаштовані  позитивно щодо  співпраці  з  органами  розслі-
дування,  у  тому  числі  до  факту  гіпнотизації.  З  етичних 
міркувань і з метою захисту цивільних прав не слід допи-
тувати під гіпнозом підозрюваних. Єдиним виключенням 
із цього правила є бажання самого підозрюваного засто-
сувати  гіпноз  і,  по  можливості,  у  присутності  адвоката, 

коли підозрюваний сподівається пригадати важливий для 
встановлення істини факт.

2. У всіх випадках необхідно бути впевненим у психо-
логічному комфорті  допитуваного під  гіпнозом. Якщо ж 
такої впевненості немає, необхідно проконсультуватися з 
відповідним фахівцем.

3. Сеанси слідчого гіпнозу повинні проводити досвід-
чені психіатри або психологи, які мають спеціальну під-
готовку щодо проведення гіпнорепродукції.

4.  Фахівець,  який  проводить  допит  під  час  гіпнозу, 
повинен  бути  безпристрасним  стосовно  одержуваної  від 
суб’єкта інформації. Допитуваний не повинен навіть здо-
гадуватися про важливі для слідчого варіанти відповідей. 
Це сприяє уникненню навмисного спотворювання вислов-
люваних відомостей із метою «підіграти», догодити тому, 
хто слухає [5, с. 98−99].

Наступним напрямом є гомологія. Криміналістична го-
мологія як галузь криміналістики пов’язана з вивченням 
людей в якості структурних елементів системи реалізації 
та  відображення  досліджуваних  у  кримінальному  судо-
чинстві подій. У першу чергу, мається на увазі активність 
і ключова роль учасників відображених процесів у рамках 
подій, що містять ознаки кримінального правопорушення. 
Поряд  із  цим  у  криміналістичній  гомології  вивчаються 
учасники  інших  подій,  що  мають  правове  та  криміна-
лістичне значення. В основній своїй масі ці події так чи 
інакше  пов’язані  з  кримінальним  правопорушенням  або 
мають якесь відношення до його окремих елементів (на-
приклад, до умов життя, виховання осіб, які його вчинили, 
до  обставин  придбання  власником  якої-небудь  речі,  яка 
потім була у нього викрадена тощо) [9, с. 124−125]. 

Особливість  криміналістичної  гомології  полягає  в 
тому,  що  вона  орієнтована  на  вивчення  декількох  груп 
взаємопов’язаних  об’єктів,  а  саме,  дослідження  як  фі-
зичних  осіб-учасників  процесу  взаємодії  і  відображення 
в рамках пізнаваних подій, так і дослідження свідків цих 
подій. А кінцевою метою вивчення гомологічного матері-
алу є розробка засобів, методів, прийомів, методик і реко-
мендацій щодо їх використання в слідчій, оперативно-роз-
шуковій, експертній та судовій практиці.

Криміналістична  гомологія  як  галузь  криміналісти-
ки являє собою систему знань, по-перше, про людину як 
особистість,  як  слідоутворюючий  та  слідосприймаючий 
об’єкт-носій інформації, що має значення для вирішення 
правових  і  криміналістичних  завдань;  по-друге,  про  за-
соби, прийоми, методи  і  технології  встановлення даного 
носія  інформації  і  його  вивчення;  по-третє,  про  засоби, 
прийоми,  методи,  технології  збирання,  аналізу,  накопи-
чення, передачі і використання інформації, що міститься в 
пам’яті її носіїв, а також у матеріально фіксованих слідах 
на тілі, одязі,  інших супутніх речах та об’єктах, з якими 
носій  взаємодіяв,  реалізуючи  свою  активність  у  рамках 
пізнаваних у кримінальному судочинстві подій [9, с. 127].

Ще  одним  досить  новим  нетрадиційним  напрямом 
дослідження є криміналістична біоритмологія (хронобіо-
логія). Біоритмологи стверджують, що в організмі люди-
ни є більше ста біоритмів, пов’язаних як  із внутрішніми 
процесами  людського  організму,  циклічність  яких  може 
становити місяці і навіть роки, так і з зовнішнім середови-
щем проживання  людини,  магнітним  полем  Землі  тощо. 
На основі цього деякі вчені відзначають залежність між, 
наприклад, кількістю умисних вбивств і фазами Місяця, і 
зазначають, що знання періодів зміни психофізіологічних 
функцій певних людей і вміння використовувати ці відо-
мості в діяльності правоохоронних органів можуть вияви-
тися досить ефективними [10, с. 20].

Прихильники даного методу вважають, що досліджен-
ня  багатоденних  біоритмів  людини  показують,  що  різні 
фізіологічні  функції  мають  багатоденні  періоди  підйому 
і спаду. Послідовність щоденних значень кожного показ-
ника  при  цьому  повторюється  більш-менш  чітко  через 
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певні, майже правильні проміжки часу. Ще в 19 столітті 
з’явилася теорія «трьох біоритмів» (фізичний – з довжи-
ною періоду в 23 дня, емоційний – 28 днів та  інтелекту-
альний – 33 дня). Деякі фахівці відкидають цю теорію, але 
вчені  Болгарії,  Франції  та  Японії  отримали  переконливі 
підтверджуючі  докази.  Особливо  глибоке  обґрунтування 
дана теорія отримала в докторській дисертації Г. Швінге і 
працях японського дослідника Х. Татая [11, с. 43].

Криміналістична  психолінгвістика  –  наступний  на-
прям  –  сформувалася,  як  нова  галузь  наукового  знання 
на стику психології та лінгвістики. Об’єктами психолінг-
вістичного  аналізу  є  письмові  та  усні  повідомлення,  які 
вивчаються  за  допомогою  аналітичних методів  із метою 
встановлення ознак, що вказують на їх походження, серед-
овище проживання, психологічні та інші риси особистості 
джерел мовної інформації. Отримані результати дозволя-
ють  побудувати  портрет  невідомого  автора  письмового 
тексту  або  звукової  інформації,  який  може  містити  дані 
про вік, стать, освітній рівень, географічне та етнічне се-
редовище, рід занять встановленої особи, а також, чи на-
лежить різна мовна продукція одній  і  тій самій особі. У 
світовій практиці є факти складання портрета  (профілю) 
злочинця з дивовижною точністю. Так, у США при розшу-
ку кілера Берковіца складений профіль виявився схожим 
із оригіналом у частині росту, ваги, сімейного стану, кри-
мінальних намірів, можливості чинення опору при арешті. 

Слід зазначити, що вперше запропонував говорити про 
судово-психолінгвістичну експертизу як різновид судово-
психологічної експертизи В.І. Батов в 1974 р. на одній із 
конференцій  криміналістів,  і  був  підтриманий  в  цьому 
найбільшим її фахівцем М.М. Коченовим. Фактично при 
експертизі  документів  та  інших  письмових  текстів  тер-
мін  «судово-психолінгвістична  експертиза»  в  даний  час 
загальноприйнята.  Особливу  проблему  в  криміналістиці 

становить визначення стану автора тексту на основі його 
дослідження. Йдеться,  насамперед, про  емоційну напру-
женість. Одними з перших психолінгвістів, що займалися 
цією проблемою, були Ч. Осгуда і Г. Уокер, які аналізували 
тексти передсмертних записок самогубців [12, с. 242−243]. 

Крім  зазначених,  у  криміналістиці  розвиваються  й 
інші  напрями. Наприклад,  представляє  інтерес  розробка 
можливостей  застосування  при  допитах  психологічних 
індикаторів (музичного чи запахового фону) та лікарських 
засобів (криміналістичний наркоаналіз). А також криміна-
лістична кадаврологія – новий напрямок у криміналістиці, 
покликаний розробляти на основі вивчення відповідного 
емпіричного  матеріалу  практично  значущі  рекомендації, 
що дозволять оптимізувати процес дослідження трупа або 
його частин, як одного з найважливіших джерел інформа-
ції не тільки про сам факт смерті, але й про супутні обста-
вини. Оскільки метою таких досліджень є пошук криміна-
лістично значущих елементів, які використовуватимуться 
для  моделювання  кримінально-релевантних  ознак  осо-
бистості потерпілого  та  інших обставин, що мають кри-
мінально-процесуальний та криміналістичний аспекти, на 
основі дослідження його трупа [13, с. 135].

Висновки. З  огляду  на  все  вищесказане,  можна  зро-
бити  висновки,  що  використання  знань  і  методів  інших 
наук визначається цілями та потребами застосування  їх у 
практичній  діяльності  правоохоронних  органів щодо  роз-
слідування та профілактики кримінальних правопорушень. 
Зрозуміло, що можливості зазначених у статті напрямів ви-
магають детального вивчення, а дані, отримані за їх допо-
могою, неоднозначні та недосконалі. Однак слід пам’ятати, 
що світовою тенденцією є прискорення науково-технічного 
прогресу, а тому необхідно враховувати перспективи і на-
прями розвитку криміналістики, оскільки те, що ще вчора 
вважалося неможливим, стає реальністю вже зараз.
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Статтю присвячено висвітленню типових слідчих ситуацій під час протидії розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням правил 
дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів. Проведено класифікацію типових слідчих ситуацій в умовах протидії розслідуван-
ня зазначеного виду кримінальних правопорушень. Запропоновано ряд заходів, спрямованих на подолання як виявленої, так і можливої 
надалі протидії розслідуванню. 

Ключові слова: слідча ситуація, порушення правил дорожнього руху, розслідування, експлуатація, транспортні засоби.

Статья посвящена освещению типовых следственных ситуаций во время противодействия расследованию преступлений, связан-
ных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Проведена классификация типичных следствен-
ных ситуаций в условиях противодействия расследованию указанного вида уголовных преступлений. Предложен ряд мер, направлен-
ных на преодоление как обнаруженного, так и возможного в дальнейшем противодействия расследованию.

Ключевые слова: следственная ситуация, нарушение правил дорожного движения, расследования, эксплуатация, транспортные 
средства.

The article is devoted to coverage of the typical investigative situations during the investigation combating crimes related to violation of traffic 
rules and operation of vehicles. Classification typical investigative situations in terms of combating this type of investigation into criminal offenses. 
A number of measures to overcome identified as well as possible further counteraction to investigation.

Key words: investigative situation, traffic violations, investigation, operation and vehicles.

Актуальність теми. Характеристика протидії розсліду-
ванню, яка здійснюється за конкретних умов часу, місця, се-
редовища, що оточує його, взаємозв’язків з іншими проце-
сами об’єктивної дійсності, поведінкою осіб, які виявилися 
у  сфері  кримінального  судочинства,  і  під  впливом  інших 
чинників, що іноді залишаються невідомими для слідчого, 
була б недостатньо повною без урахування динаміки ходу 
розслідування.  Складна  система  взаємодій  утворює  зре-
штою ту конкретну обстановку, в якій діють слідчий та інші 
суб’єкти кримінального провадження і в якій протікає про-
цес розслідування кримінального правопорушення. У кри-
міналістиці  ця  обстановка  дістала  загальну  назву  слідчої 
ситуації.  Ситуаційний  підхід  у  криміналістиці  є  одним  із 
найбільш актуальних напрямків вирішення різноманітних 
завдань щодо вдосконалення та оптимізації методів, прийо-
мів і засобів виявлення та розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень. Тому дослідження типових 
слідчих ситуацій в умовах протидії розслідуванню злочи-
нів,  пов’язаних  з  порушенням  правил  дорожнього  руху  і 
експлуатації транспортних засобів, є актуальним.

Окремі  питання,  що  стосуються  розслідування  зло-
чинів  про  порушення  правил  безпеки  дорожнього  руху 
та експлуатації транспортних засобів, викладені в працях 
вчених юристів,  а  саме: М.Г.  Богатирьова, В.І. Жульова, 
Б.Л.  Зотова,  М.П.  Климчука,  В.К.  Лисиченка,  П.П.  Лу-
цюка, А.Х. Максутова, В.А. Мизнікова, В.А. Мисливого,  
С.Г. Новікова, В.А. Панюшкіна, М.С. Романова та ін.

Значний  внесок  у  дослідження  проблем  протидії  зло-
чинності,  зробили  такі  вчені,  як  О.В.  Александренко,  
В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, А.Ф. Волобуєв, А.В. Дулов, В.Г. Гон- 
чаренко, А.В. Іщенко, В.М. Карагодін, В.П. Колмаков, В.О. Ко- 
новалова,  В.С.  Кузьмічов,  В.К.  Лисиченко,  В.О.  Образ- 
цов, В.Ю. Шепітько, Р.М. Шехавцов, Б.В. Щур та ін.

Проблемам дослідження слідчих ситуацій у криміна-
лістиці присвячено роботи провідних учених: О.Я. Баєва,  
Т.С.  Балугіної,  Р.С.  Бєлкіна,  В.В.  Веліканова,  І.О.  Воз-
гріна,  Т.С.  Волчецької,  В.К.  Гавла,  І.Ф.  Герасимова,  

Л.Я.  Драпкіна,  А.В.  Дулова,  В.А. Журавля,  О.Н.  Колес-
ниченка, В.І. Комісарова, В.О. Коновалової, І.М. Лузгіна,  
Г.А.  Матусовського,  В.О.  Образцова,  О.Р.  Ратінова,  
М.О.  Селіванова,  В.Г.  Танасевича,  В.Ю.  Шепітька,  
М.П.  Яблокова  та  ін.  Проте  подекуди  їхні  дослідження 
є  загальними  або  досліджують  проблематику  вивчення 
слідчих  ситуацій  під  час  розслідування  окремих  видів 
злочинів.  Що  стосується  визначень  та  класифікації  ти-
пових  слідчих  ситуацій  під  час  розслідування  злочинів, 
пов’язаних  з  порушенням  правил  дорожнього  руху  та 
експлуатації транспортних засобів в умовах протидії роз-
слідуванню, то таких на даний час не розроблено, що під-
креслює актуальність теми дослідження. 

Метою і завданнями статті є визначення системи ти-
пових  слідчих  ситуацій  під  час  розслідування  злочинів, 
пов’язаних з порушенням правил дорожнього руху та екс-
плуатації  транспортних  засобів  та розроблення рекомен-
дацій процесуальних рішень щодо кожної з них.

Виклад основного матеріалу. Значущість ситуаційно-
го  підходу  зумовлена  самою  природою  криміналістики  і 
насамперед складністю об’єктів її пізнання, залежністю їх 
розвитку та функціонування від широкого кола внутрішніх 
та зовнішніх чинників. Основне значення ситуаційного під-
ходу  в  науці  полягає  у  спробі  теоретично  сформулювати, 
емпірично  перевірити  і  потім  практично  рекомендувати 
різні рішення щодо кожної з типових ситуацій [1, с. 4]. Як 
правильно  зауважує  Л.Я.  Драпкін:  «Ефективність  ситуа-
ційного підходу полягає не тільки в тому, що він дозволяє 
конкретизувати теоретичні та практичні узагальнення, але 
й у тому, що дає можливість використовувати у слідчій ді-
яльності додаткову інформацію узагальненого (групового) 
характеру, найадекватнішу для вибору й адаптації типових 
рішень, які направлені на подолання складних ситуацій, що 
виникають у конкретних кримінальних справах» [2, с. 13].

У загальноприйнятому значенні ситуація визначається 
як «сукупність умов та обставин, що створюють відповід-
ну обстановку, положення» [3, с. 1210]. У криміналістиці 
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ситуація  розглядається  як  об’єктивна  динамічна модель, 
що є «методологічною основою наукових криміналістич-
них досліджень» [4, с. 7]. 

Найбільш поширеною і достатньо розробленою в кри-
міналістиці категорією, що зумовлює насамперед органі-
зацію процесу розслідування певного виду кримінального 
правопорушення загалом, є слідча ситуація. 

Перше її визначення запропонував О.Н. Колесниченко 
у 1967 р. На його думку, слідча ситуація – це «певне стано-
вище в розслідуванні злочинів, що характеризується наяв-
ністю тих чи інших доказів та інформаційного матеріалу і 
конкретними завданнями, що виникають у зв’язку з цим, 
щодо його збору і перевірки» [5, с. 214]. 

І.Ф.  Герасимов  розглядав  слідчу  ситуацію  як  ознаку, 
що характеризує саме розслідування: «Слідча ситуація – 
це  динамічна  сукупність  інформаційних,  доказових,  ор-
ганізаційно-технічних і тактичних чинників, що характе-
ризують розслідування та аналіз і оцінка яких впливає на 
визначення  напрямів  розслідування,  ухвалення  рішень  і 
вибір способів дії, яка склалася» [6, с. 61].

Іншим  смисловим  змістом  наповнено  визначення  
М.О. Селіванова.  З  його  точки  зору,  поняття  слідчої  си-
туації  в  найзагальнішому  вигляді  «виражає  обстановку, 
картину розслідування, що склалася до певного моменту, 
інакше слідчу ситуацію можна визначити як суму значи-
мої для розслідування  інформації,  яка береться до уваги 
разом з джерелами її отримання» [7, с. 58].

На  думку  Р.С.  Бєлкіна,  «слідча  ситуація  –  це  сукуп-
ність умов, в яких у даний момент здійснюється розсліду-
вання, тобто та обстановка, в якій протікає процес дока-
зування». Іншими словами, це існуюча в цей конкретний 
момент реальність, в умовах якої діє слідчий. Судити про 
цю реальність він може тільки за наявністю тієї або іншої 
інформації про неї [8, с. 70].

На підставі цього О.Г. Філіппов запропонував наступне 
визначення слідчої ситуації: «...це сума значимої для роз-
слідування  інформації  (доказів, а також відомостей, отри-
маних непроцесуальним шляхом), наявної у розпорядженні 
слідчого до певного моменту розслідування» [9, с. 334]. 

Погоджуючись з ним, а також з Л.Я. Драпкіним, ми ви-
ходимо з того, що слідча ситуація – це наявна на певний 
момент  досудового  розслідування  система  криміналіс-
тично  значимої  (додамо –  і  організаційно-управлінської) 
інформації, отриманої як процесуальним, так і непроцесу-
альним шляхом [10, с. 43].

На  сьогодні  в  юридичній  літературі  запропоновано 
різні підходи щодо розподілу ситуацій. Так, Г.А. Матусов-
ський  пропонував  поділяти  ситуації  на:  1)  криміногенні 
(ситуації,  в  яких  вчинюються  злочини);  2)  кримінальні 
(ситуації,  що  викликані  вчиненням  певних  злочинів);  3) 
слідові; 4)  ситуації прояву ознак  (слідів)  злочину; 5) по-
шукові ситуації виявлення оперативно-розшуковими орга-
нами ознак (слідів) злочину; 6) слідчі ситуації проведення 
початкових дій; 7) слідчі ситуації різних етапів і відрізків 
часу розслідування; 8) ситуації судового розгляду (судові 
ситуації);  9)  післясудові  ситуації  виконання  судових  рі-
шень [11, с. 166]. В.О. Коновалова поділяє ситуації залеж-
но від характеру наявної інформації про злочин на кримі-
нальні (дослідчі) та слідчі [12, с. 50]. 

У  свою  чергу,  існує  декілька  класифікацій  слідчих 
ситуацій.  Одна  з  якнайповніших  класифікацій  описана  
Л.Я. Драпкіним ще у 1975 р. Усі слідчі ситуації він розділяє 
на прості і складні; складні – на проблемні і конфліктні, а 
вже проблемні поділяються на  типові  і  специфічні,  одно-
елементні і комплексні, кінцеві і нескінченні. Конфліктні – 
на типові і специфічні, двосторонні і багатосторонні, суво-
рого суперництва і несуворого суперництва [10, с. 43]. 

Проте  в  сучасних  умовах  з  точки  зору  здійснюваної 
протидії  розслідуванню  деякі  позиції  цієї  класифікації 
втратили свою актуальність. Так, наприклад, проста слід-
ча  ситуація,  оцінена  за  класифікацією  Л.Я.  Драпкіна,  у 

зв’язку із здійснюваною протидією розслідуванню у біль-
шості випадків може виявитися складною.

Р.С. Бєлкін поділяв слідчі ситуації на конфліктні і без-
конфліктні,  типові  та  специфічні,  початкові,  проміжні  і 
кінцеві.  При  цьому  ситуації,  що  складаються  протягом 
досудового  розслідування,  завжди  є  в  тій  чи  іншій  мірі 
конфліктними,  оскільки  цілі  та  інтереси  учасників  про-
вадження,  особливо  в  умовах  протидії  розслідуванню 
злочинів,  пов’язаних  з  порушенням  правил  дорожнього 
руху і експлуатації транспортних засобів, різні. Ситуації, 
що складаються під час проведення окремої слідчої (роз-
шукової) дії, можуть бути як конфліктними, так і безкон-
фліктними, залежно від кінцевої та етапної мети, завдань 
протиборчих сторін [8, с. 70].

Оскільки розробка проблеми слідчих ситуацій має ціл-
ком  конкретні  практичні  завдання  –  виявлення  типових 
слідчих ситуацій, що складаються під час розслідування 
кримінальних правопорушень, і на цій основі – розробку 
методичних рекомендацій із розслідування кримінальних 
правопорушень в умовах здійснюваної протидії, то, визна-
вши практичну значущість першого пункту цієї класифі-
кації, зупинимося на ньому детальніше.

Аналіз  криміналістичної  літератури  [9;  13;  14]  і  ви-
вчених нами кримінальних справ  (проваджень) дозволяє 
виділити  три  типові  слідчі  ситуації,  характерні  для  по-
чаткового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з по-
рушенням  правил  дорожнього  руху  і  експлуатації  тран-
спортних засобів:

1. Водій, винний у дорожньо-транспортній пригоді, що 
сталася,  транспортний  засіб  і потерпілий  знаходяться на 
місці  дорожньо-транспортної  пригоди,  або,  якщо  з  яки-
хось причин на місці події  їх не виявилось, є достовірні 
відомості про них та їх місцезнаходження.

Практика  розслідування  злочинів,  пов’язаних  з  по-
рушенням  правил  дорожнього  руху  і  експлуатації  тран-
спортних засобів, показує, що ця ситуація є найпоширені-
шою (зустрічається у 55% вивчених кримінальних справ 
та проваджень) і виникає в основному при наїзді на люди-
ну або при зіткненні транспортних засобів. Вона дозволяє 
отримати найбільшу  інформацію про обставини події  як 
від його учасників, так і за результатами огляду місця по-
дії та транспортного засобу.

Проте наявність найрізноманітнішої та досить супер-
ечливої  інформації про те, що трапилося загалом, у ряді 
випадків не дозволяє успішно виявляти і долати здійсню-
вану  протидію  на  цьому  етапі  розслідування.  Учасники 
події, знаходячись в шоковому стані, в окремих випадках 
можуть  адекватно  реагувати  на  подію;  відсутність  прак-
тичного досвіду дій в ситуації, що склалася, не дозволяє з 
необхідною повнотою і точністю аналізувати наявні фак-
ти  та  робити  відповідні  висновки,  виробляти  необхідну 
їм лінію поведінки. Деякі ознаки протидії можуть почати 
проявлятися тільки після закінчення певного часу. У ряді 
випадків  протидія, що  здійснюється на цьому  етапі  роз-
слідування, відразу носить явний характер, але не підкрі-
плена будь-якими додатковими діями, прийомами і спря-
мована на затягування термінів розслідування.

На момент огляду місця дорожньо-транспортної при-
годи характер наявної інформації дозволяє визначити вид 
та  послідовність  слідчих  (розшукових)  дій  як  загалом, 
так і з урахуванням чинника протидії, тобто провести ряд 
слідчих оглядів (огляд місця події: огляд місцевості, огляд 
транспортного засобу, огляд трупа), допитати свідків, по-
терпілих, водія, винного в події, що трапилася, провести 
освідування безпосередніх учасників події.

Аналіз  отриманої  інформації  з  урахуванням  негатив-
них обставин, протиріч і неточностей у показаннях учас-
ників події, що трапилася, дозволяє виробити певну лінію 
розслідування, врахувати слабкі місця в доказуванні, ви-
явити ознаки протидії розслідуванню, що передбачається, 
і виробити заходи з її подолання та попередження надалі.
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2.  Потерпілий  знаходиться  на  місці  події,  а  водій  і 
транспортний засіб відсутні, достовірних відомостей про 
них немає.

Ця  ситуація  зустрілася  у  34%  вивчених  нами  кримі-
нальних  справ  (проваджень)  і  характерна  для  наїзду  на 
людину та зіткнення транспортних засобів, внаслідок яко-
го транспортний засіб, що зник з місця наїзду чи зіткнен-
ня, отримав незначні ушкодження. 

Є інформація про час, місце вчинення кримінального 
правопорушення та його наслідки. Вже на момент повідо-
млення в правоохоронні органи про дорожньо-транспорт-
ну пригоду факт вчинення протидії стає очевидним. При 
цьому злочинець розраховує на те, що з часом не можна 
буде встановити факт керування ним транспортним засо-
бом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або 
він має намір заявити, що у момент події за кермом не зна-
ходився, а його автомобіль незадовго до цього викрали.

Ми  встановили,  що  для  цієї  типової  ситуації  харак-
терне вчинення протидії розслідуванню в певних умовах: 
темний час доби, умови туману, снігопаду, дощу, а також в 
умовах неочевидності (за винятком випадків, коли очевид-
ці – родичі, знайомі, товариші зі служби).

У цій ситуації необхідно розробити і здійснити комп-
лекс заходів, спрямованих на подолання як виявленої, так 
і  можливої  надалі  протидії,  а  саме:  організувати  пошук 
особи, яка вчинила зазначене діяння; провести огляд міс-
ця події і допитати свідків, потерпілих, передусім з метою 
отримання відомостей, необхідних для встановлення во-
дія, що переховується,  і  транспортного  засобу. Після  за-
тримання водія, винного в дорожньо-транспортній приго-
ді, та виявлення транспортного засобу необхідно провести 
допит  і огляд водія, огляд транспортного  засобу,  а потім 
пред’явити водія і автомобіль для впізнання, а при необ-
хідності провести одночасний допит двох чи більше вже 
допитаних осіб, тобто між свідками, потерпілим і водієм, 
для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях.

Прикладом  може  слугувати  кримінальне  проваджен-
ня, розпочате за фактом наїзду на пішохода Г., який помер 
на місці події, водієм Ч., який керував автомобілем марки 
«ВАЗ 2106» в стані алкогольного сп’яніння  і  який втік  з 
місця події на зазначеному автомобілі. Під час огляду міс-
ця події були вилучені дзеркало заднього виду і частки ла-
кофарбового покриття транспортного засобу. На підставі 
показань  свідків-очевидців  був  складений  суб’єктивний 
портрет ймовірного злочинця, встановлені марка, колір  і 
фрагменти реєстраційного знаку автомобіля. За цими да-
ними в процесі проведення слідчих (розшукових) та інших 
процесуальних дій водій Ч. і його автомобіль були встанов-
лені та затримані. Під час огляду зазначеного транспорт-
ного  засобу  було  вилучено  сліди пальців  рук. Упродовж 
досудового розслідування винний водій Ч. неодноразово 
змінював  свої  показання,  висував  різні  версії  вчинен-
ня  дорожньо-транспортної  пригоди,  заявляв  неправдиве 
алібі.  Результати  проведених  експертиз  (автотехнічної, 
трасологічної,  дактилоскопічної)  разом  із  показаннями 
свідків  дозволили  спростувати  неправдиві  показання  Ч.,  

довести його вину у вчиненому злочині, успішно виявити 
та подолати здійснювану протидію розслідуванню злочи-
нів, пов’язаних з порушенням правил дорожнього руху  і 
експлуатації транспортних засобів.

3.  На  місці  дорожньо-транспортної  пригоди,  окрім 
водія  і  транспортного  засобу,  відсутній  і  сам потерпілий 
(наприклад, або труп потерпілого був переміщений з про-
їжджої частини, де був  здійснений наїзд,  в придорожній 
кювет чи  за межі дороги,  або потерпілий без  свідомості 
доставлений в лікарню, і немає відомостей про особу, яка 
доставила його туди). 

Ця типова ситуація зустрілася у 11% вивчених кримі-
нальних справ та проваджень. Для неї характерне встанов-
лення справжніх обставин вчиненого злочину тільки після 
деякого  проміжку  часу,  що  істотно  затрудняє  виявлення 
здійснюваної протидії.

Наглядним прикладом можна назвати кримінальне про-
вадження,  розпочате  за фактом  порушення  правил  безпе-
ки дорожнього руху або експлуатації  транспорту особою, 
яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпі-
лій пішоходові Т.  середньої  тяжкості  тілесне ушкодження 
внаслідок наїзду на неї автомобіля марки «ВАЗ 21099» під 
керуванням водія С. Після наїзду винний водій С., скорис-
тавшись шоковим  станом потерпілої Т.,  посадив  її  у  свій 
автомобіль і з місця дорожньо-транспортної пригоди утік. 
Водій С. відвіз потерпілу Т. додому та про подію, що тра-
пилася,  в правоохоронні органи не повідомив. Через дея-
кий час потерпіла відчула себе погано і була доставлена в 
лікарню каретою швидкої допомоги. Тільки після цього був 
встановлений сам факт вчиненого наїзду та розпочате кри-
мінальне провадження. Внаслідок проведення ряду слідчих 
(розшукових)  та  інших  процесуальних  дій  вищевказаний 
автомобіль і винний у дорожньо-транспортній пригоді во-
дій С. все-таки були затримані, в ході досудового розсліду-
вання вина водія С. доведена повністю.

Відзначимо,  що  в  практиці  розслідування  злочинів, 
пов’язаних з порушенням правил дорожнього руху і екс-
плуатації  транспортних  засобів,  складаються  конкретні 
ситуації,  характерні  для  певного  кримінального  прова-
дження. Вони можуть як співпадати з типовими (як прави-
ло), так і не співпадати з ними, тобто бути атиповими. За 
наявності атипової ситуації методичні рекомендації, роз-
роблені криміналістами для типових випадків, не завжди 
можуть використовуватися.

Висновки. Таким  чином,  слідча  ситуація  обумовлює 
передусім зміст планування розслідування і тактику кон-
кретних  слідчих  (розшукових) дій. Щоб бути  ефективно 
використаними  в  розслідуванні,  слідчі  ситуації  потребу-
ють типізації, оскільки конкретні окремі методики розра-
ховані саме на типові слідчі ситуації, подібно до того, як 
вони враховують типові слідчі версії, містять типову по-
слідовність слідчих  (розшукової) дій. Тому типові слідчі 
ситуації  відіграють найважливішу роль в побудові мето-
дики  розслідування  злочинів,  пов’язаних  з  порушенням 
правил дорожнього руху  і експлуатації  транспортних за-
собів, в умовах здійснюваної протидії.
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ГЕНЕЗиС ІНСТиТУТУ СУДОВих ВиТРАТ В КРиМІНАЛьНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

gENESIS Of INSTITuTE Of LEgALEx PENSES IN CrIMINAL rEALIZATION

Поліщак Н.І.,
аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики

Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті розкрито історичний розвиток інституту процесуальних витрат у кримінальному провадженні, виокремлено основні риси 
цього інституту у різні історичні періоди. Досліджено закріплення інституту процесуальних витрат у нормативно-правових актах певних 
історичних періодів.

Ключові слова: інститут судових витрат, історичний розвиток інституту судових витрат.

В статье раскрыто историческое развитие института процессуальных расходов в уголовном производстве, выделены основные 
черты этого института в разные исторические периоды. Исследовано закрепление института процессуальных расходов в нормативно-
правовых актах определенных исторических периодов.

Ключевые слова: институт судебных расходов, историческое развитие института судебных расходов.

The article reveals the historical development of the institution of procedural costs in criminal proceedings, highlights the main features of 
this institution in different historical periods. Studied the binding of the Institute of procedural costs in the legal acts of certain historical periods.

Key words: institute of legal costs, historical development of the institute of court costs.

Актуальність теми. Інститут судових витрат, як і будь-
який інший інститут чи явище, має довгий шлях становлен-
ня,  на  кожному  етапі  якого йому характерні  певні  риси  та 
особливості. Власне,  питання  дослідження  генезису  інсти-
туту судових витрат є актуальним і має велике значення, зо-
крема, для вирішення питань, які пов’язані з удосконаленням 
чинного  законодавства,  що  регулює  ці  питання.  Розвиток 
цього інституту залежить від розвитку системи судочинства 
на  певному  етапі,  починаючи  із  першого  нормативно-пра-
вового закріплення в «Руській правді» й подальшого закрі-
плення його в наступних пам’ятках права, які діяли на тери-
торії України в різні періоди. Видається, що метою існування 
цього інституту в різні періоди було наповнення державної 
казни, забезпечення здійснення судочинства, а також відшко-
дування учасникам понесених витрат. 

Взагалі  історія становлення  інституту процесуальних 
витрат відноситься ще до часів римського права. Проте в 
даній статті розглядається інститут процесуальних витрат, 
виходячи із періодів перебування України у складі різних 
держав, зокрема Польщі, Російської імперії, Австро-Угор-
щини, коли на її території діяли різні правові системи. Так, 
термін «судові витрати» почав вживатись у другій поло-
вині XVIII ст.  [1, с. 354–358]. Тоді як в період існування 
Київської Русі (Х–ХІІІ ст.) основним джерелом права була 
«Руська правда», за якою процес носив змагальний харак-
тер, а розмежування між кримінальним і цивільним про-
цесами не було,  так  званий прообраз  «кримінально-про-
цесуальних  витрат»  у  ній  таки  існував.  Так,  наприклад, 
у  ст.  86  «Руської  правди» передбачено  розміри  судового 
мита  при  застосуванні  заліза,  зокрема:  40  куп  залізного  
(в державну казну); 5 куп мечнику (судовому чиновнику) 
і половину чривнидетському (тобто судовому виконавцю, 
який проводить випробування) [2, с. 86]. 

У  період  Литовсько-Руської  доби  (XIV–XVII  ст.),  як 
зазначив  відомий  вчений Ярослав Падох  (Босняк),  «роз-
суджуючи  cпір,  суд  водночас  накладав  на  сторону,  що 
програла,  обов’язок  заплатити  судові  кошти.  Був  це  пе-
редовсім «пересуд»,  або «пам’ятне», плачене судові  сто-
роною, що виграла. «Пам’ятне» – це  залишок того часу, 
коли вирок не списувано і не записувано в книги, і тягар 
майбутнього  доказування  його  змісту  лежав  на  суддях  і 
на їх пам’яті. До судових коштів належали ще: «вижове» 
або «вижоване» – оплата вижем за оглядини слідів пору-
шення права;  «оглядне» –  за  оглядини  іншими особами; 
помильне возному і вижове за подорожі з урядовими до-
рученнями та оплати, пов’язані з ув’язненням: «потюрем-
не»,  «поланцюжне»,  «поколодне»  [3,  с.  62–63].  Зокрема, 
цей науковець вживає термін «судові кошти», охоплюючи 
ним перелічені вище витрати. У Статуті Великого Князів-
ства Литовського 1588 р. такі витрати були передбачені у 
Розділі 4, ст. ст. 12, 18, 31 [4, с. 102]. Крім того, судовий 
процес того часу носив приватно-правовий характер, і не 
було  розмежування  між  цивільним  і  кримінальним  про-
цесами, тому до кримінально-процесуальних витрат варто 
було б віднести і витрати на порушення справи, а також за 
безпідставне порушення кримінальної справи [4, с. 133]. 

У  період  Козацько-Гетьманської  держави,  зокрема,  у 
першій половині XVIII ст., з’являються «Права, за якими 
судиться малоросійський народ» 1743 р. Зокрема, у цьо-
му Кодексі, а саме у главі 7, артикулі 7 п. 1 визначено по-
рядок  оплати  послуг  писарів,  канцеляристів  за  виписки 
із судових документів. В артикулі 9 цієї ж глави детально 
врегульовано  порядок  оплати  праці  возного  за  вручення 
різного роду судових документів (якщо це пов’язано з ви-
їздом за межі населеного пункту) з визначенням суми ви-
трат за кожну «верету» дороги; огляд; винагороди свідка, 
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який прибув свідчити у суді [5, с. 94]. Тоді як в артикулі 22  
п. 2 глави 7 визначено порядок і розміри тюремної плати за 
«ланцюгове», «колодочне», «ручне», «ніжне» ув’язнення, 
на свічки, дрова, замки та інші потреби. Передбачено ви-
падок, що у разі виправдання засудженого тюремну плaтy 
оплачує той, за чиєю скаргою він був засуджений [5, с. 105].  
Врегульовано також порядок тюремної плати у разі втечі 
засудженого та після його розшуку. У главі 8 Кодексу, зо-
крема, в артикулах 2 п. 2 [5]; арт. 35 п. 8 [5, с. 151]; арт. 36 
і 38 [5, с. 155], визначено розмір витрат за безпідставний 
виклик до суду, за безпідставне порушення справи чи без-
підставну  апеляцію,  причому  у  двох  останніх  випадках 
визначався  розмір  витрат  як  суду,  так  і  обвинуваченого.  
В артикулі 40 цієї глави окремо закріплено обов’язок обви-
нуваченого повернути стороні, яка виграла справу, витра-
ти на харчування за час, коли розглядалася справа, витра-
ти на папір, на плату писарям, возним та іншим судовим 
службовцям у розмірі, передбаченому в главі 7. Сторона, 
яка виграла справу, повинна була подати до суду заяву з 
перерахованими витратами, а суд мав їх розглянути, пере-
вірити і присудити ці витрати з винного [5, с. 151–156]. 

У період перебування українських земель у складі Ро-
сійської імперії, питання про судові витрати регулювалось 
у Законах «Про судочинство у справах про злочини і про-
ступки»,  зокрема,  у  главі  3,  яка  називалася  «Про  витра-
ти у зв’язку з провадженням кримінальних справ». Тобто 
тут  вперше  було  присвячено  окремий  розділ  витратам, 
пов’язаним  із  здійсненням  провадження  у  кримінальній 
справі.  У  ст.  25  цього Кодексу  закріплювалося  правило, 
згідно з яким досудове слідство й судовий процес у кримі-
нальних справах є безкоштовними. Разом з тим у ст. 26 за-
значалося, що всі витрати на розслідування кримінальних 
справ, як наприклад: а) кошти, витрачені на перевезення 
й утримання в дорозі осіб, відряджених губернським на-
чальством для розслідування; б) витрат свідкам на дорогу 
і за відрив від звичайних занять; в) інші подібні витрати, 
повинні бути стягнуті з винних. З цього переліку виклю-
чалися  і  приймалися на рахунок казни кошти,  витрачені 
на харчування засуджених, на їх перевезення та інші ви-
трати у зв’язку з провадженням слідства, якщо такі спра-
ви закривались, не доходячи до суду. Згідно ст. ст. 27–29 
цієї  глави  передбачено  обов’язок  особи,  яка  проводить 
слідство, чітко визначати розміри витрат у справі і під час 
направлення справи до суду інформувати останнього про 
них. Ст. ст. 30–33 визначали порядок вирішення у вироку 
питання про витрати, порядок звернення такого вироку до 
виконання та про звільнення виправданого від обов’язку 
покрити кримінально-процесуальні витрати [6, с. 7–9]. 

Щодо норм, викладених у Законах «Про судочинство 
у справах про злочини і проступки», то, як зазначали на-
уковці Н.О. Сидорова і Ю.В. Мещеряков, вони були недо-
статньо визначеними, і така невизначеність призводила до 
неправильного  застосування норм про  кримінально-про-
цесуальні витрати слідчим і судом, до нехтування правом 
незаможних  учасників  кримінального  процесу  на  від-
шкодування  понесених  ними  витрат  у  зв’язку  з  участю 
у  провадженні  кримінальної  справи,  а  іноді  навіть  і  до 
цілеспрямованих  зловживань  з  метою  особистої  вигоди  
[7, с. 61–63]. 

Згідно судово-правової реформи 60-х років ХІХ ст. у 
Російській  Імперії  (у  складі  якої  перебувала  більша час-
тина  території  сучасної  України),  можна  назвати  чоти-
ри кодекси: 1) Статут цивільного судочинства; 2) Статут 
кримінального  судочинства;  З)  Статут  діяльності  судо-
вих  установ  4)  Статут  про  покарання, що  накладаються 
мировими суддями, котрі були затверджені 20 листопада 
1864  р.  Власне,  як  слушно  відзначали  науковці  Т.У.  Во-
робейнікова  і  А.Б.  Дубровіна,  статути  проголосили  ряд 
буржуазно-демократичних принципів:  незалежність  суду 
від адміністрації, гласність, змагальність, усність процесу 
[8,  с.  44]. У Статуті  кримінального  судочинства  не  було 

системи формальних доказів  і розмежування підсудності 
за станами, вводився інститут судових слідчих та судових 
виконавців  –  судових  приставів.  Що  стосується  кримі-
нально-процесуальних витрат, то в Статуті кримінально-
процесуальним витратам окрема увага (самостійна глава) 
приділялася у книзі першій, яка визначала порядок здій-
снення судочинства в мирових судових установах, кримі-
нально-процесуальним  витратам  була  присвячена  глава 
11, яка називалася «Про судові витрати» і включала вісім 
статей (192–199) [9, с. 2З6]. У ст. 192 цієї глави закріплю-
валося право експерта на винагороду  (шляхові  витрати); 
виклик повісткою для участі у справі, а ст. 19З передба-
чала  право  свідка  на  відшкодування  витрат,  пов’язаних 
з  явкою,  якщо  він  подолав шлях  понад  50  верст,  розмір 
такої винагороди (так звані шляхові – З копійки «на кож-
ну  версту  і  25  копійок  добових).  Розмір  винагороди  пе-
рекладачів,  експертів  і  спеціалістів,  які  залучалися  до 
участі  у  процесі,  визначався  правилами,  передбаченими 
Статутом  цивільного  судочинства.  Згідно  зі  ст.  194 Ста-
туту  кримінального  судочинства,  оплата  судових  витрат 
покладалася:  1)  на  обвинувача,  якщо  обвинувачення  ви-
знані необґрунтованими; 2) на обвинуваченого, якщо він 
визнаний винним. У наступних статтях визначалася доля 
кримінально-процесуальних витрат. У випадках, коли зло-
чин вчинено декількома особами, у співучасті, у випадку 
невстановленості  винних чи  їх матеріальної неспромож-
ності; пpo витрати, які утворилися в результаті неявки од-
нієї із сторін в судове засідання. У ст. 198 закріплювався 
принцип безкоштовності кримінального процесу в миро-
вих судових установах. Так, в примітці до ст. 199 перед-
бачалося, що стягнення, які накладалися за неявку за ви-
кликом мирового судді без поважних причин, зверталися 
на облаштування місць ув’язнення в мирових дільницях. 
Останнє положення, як видається, було особливо позитив-
ним і заслуговує уваги з міркувань підвищення ефектив-
ності  застосування  норм  про  кримінально-процесуальні 
витрати на практиці. 

Також  положення  про  кримінально-процесуальні  ви-
трати  міститься  у  книзі  другій  Статуту  кримінального 
судочинства,  у  якій  визначався  порядок  провадження  в 
загальних судових установах, зокрема у розділі 6, главі 4 
«Про судові витрати», яка налічувала 24 статті (976–999) 
[9,  с.  280–282].  Так,  у  статті  977  уже  чітко  визначалася 
структура  кримінально-процесуальних  витрат.  Зокрема, 
до  них  входили:  1)  кошти  на  дорожні  витрати  осіб,  які 
відправлялися для проведення слідчих дій; 2) винагорода 
експертів, перекладачів, свідків та інших осіб, які залуча-
лися до участі у процесі; 3) витрати на зберігання, пере-
силання і дослідження речових доказів; 4) на проведення 
хімічних і технічних досліджень; 5) на друк у відомостях 
різних оголошень. У ст. ст. 978–985 детально регламенту-
вався порядок і розміри відшкодування витрат, пов’язаних 
з явкою (дорожніх і добових), і винагороди експертам, пе-
рекладачам, фотографам за  їхню працю; порядок оплати 
витрат, пов’язаних з явкою, свідків та інших осіб, які залу-
чаються до процесу, а також поліцейських та інших осіб, 
на  яких  покладено  обов’язок  виявляти  злочинні  діяння, 
військовослужбовців,  священників;  порядок  відшкоду-
вання витрат за використання хімічних реактивів під час 
проведення досліджень; на упакування речовин, які підля-
гають хімічному дослідженню; на друкування оголошень 
у пресі. 

Варто зазначити, що окрему увагу слід приділити і по-
ложенню, закріпленому у ст. ст. 986  і 987, за яким вина-
города експертам, свідкам та іншим особам виплачувалася 
за рішенням того суду, на розгляд якого надійшла справа, 
не  інакше  як  за  вимогою особи,  яка має  право  на  вина-
городу. Якщо ж така особа до оголошення вироку не за-
явила вимоги про відшкодування витрат, то вважалося, що 
вона відмовилася від винагороди. У ст. ст. 990–993 регу-
лювався  порядок  стягнення  кримінально-процесуальних 
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витрат з кількох винних при співучасті у злочині. Окрім 
того, допускалася солідарна відповідальність, якщо голо-
вні винуватці були неспроможні відшкодувати криміналь-
но-процесуальні  витрати.  Також  зазначалося,  що  хоча  й 
розмір витрат і хто їх зобов’язаний був відшкодувати мав 
визначатися у вироку, детальний розрахунок кримінально-
процесуальних витрат, із вказівкою на які цілі вони прове-
дені, мав робитися в окремій ухвалі, що приймалася після 
проголошення вироку. В інших статтях визначався поря-
док  оскарження  рішення  про  кримінально-процесуальні 
витрати, випадки,  за яких кримінально-процесуальні ви-
трати не стягувалися, а також коли вони зараховувались на 
рахунок казни. Крім того, визначався порядок відшкоду-
вання кримінально-процесуальних витрат за умови, якщо 
судом було постановлено рішення стягнути із винної осо-
би винагороду за заподіяну нею шкоду, збитки або обра-
зу. У ст. 776 зазначалося, що суд, крім вирішення питан-
ня про винність і покарання, повинен вирішити ще деякі 
інші питання,  зокрема, про відшкодування кримінально-
процесуальних  витрат. У  ст.  ст.  121–122  говорилось про 
кримінально-процесуальні витрати у разі неявки однієї із 
сторін, а у ст. ст. 592, 643, 676 – у разі неявки обвинуваче-
ного, свідка чи присяжного засідателя. Отже, аналізуючи 
норми Статуту,  вбачаємо, що питання  регулювання про-
цесуальних витрат мало системний характер і є більш на-
ближеним до сучасного. 

Певні  особливості  мало  кримінальне  процесуальне 
законодавство, що  застосовувалося в  західноукраїнських 
землях.  Зокрема,  у  зв’язку  із  поступовим  поширенням 
на  їх територію чинності австрійського права закономір-
но цей процес охопив  і  законодавче забезпечення кримі-
нального  судочинства.  Так,  Кримінально-процесуальний 
кодекс 1873 р., який складався із 27 розділів та налічував 
474  статті,  поширював  свою чинність  на  всю  територію 
імперії [10, с. 152]. Згідно цього Кодексу, виплата судових 
витрат у кримінальних справах зазвичай покладалася су-
довим вироком на  засуджену особу  (§389 КПК 1873 р.). 
Так, засуджений мав право, вносячи заяву про відкликання 
вироку до Вищого крайового суду, клопотати про перегляд 
пункту про судові витрати. Водночас пункт про судові ви-
трати міг  бути  оскарженим  окремою  заявою  до Вищого 
крайового суду (§392 КПК 1873 р.) [11, c. 627–628].

Що  стосується  інституту  кримінально-процесуаль-
них витрат у радянські часи, то він регулювався різними 
нормативно-правовими  актами.  Зокрема,  можна  назвати 
Інструкцію  для  народних  слідчих,  затверджену  Міжна-
родним комісаром юстиції у 1919 р. у Житомирі. Зокрема, 
кримінально-процесуальним  витратам  була  присвячена 
глава  4  розділу  ІІІ  [12,  с.  252–257],  де  визначалася  доля 
кримінально-процесуальних витрат під час провадження 
досудового  слідства.  Зокрема,  параграф  209  Інструкції 
встановлював,  що  судовими  витратами,  пов’язаними  із 
провадженням досудового слідства, визнаються: 1) вина-
города  свідків,  спеціалістів,  перекладачів  та  інших  осіб; 
2) витрати на зберігання речових доказів та на проведення 
хімічних досліджень. У наступних параграфах містилася 
деталізація норм, викладених у параграфі 209, а саме, згід-
но з параграфом 21, винагорода свідків визначалася із роз-
міру дійсної вартості проїзду до місця виклику для допиту 
і добових. Відповідно до параграфів 211 і 212, винагорода 
спеціаліста, перекладача та інших осіб визначалася залеж-
но від часу, затраченого на експертизу, переклад чи іншу 
роботу, а також розміру дійсної їх вартості, проїзду і добо-
вих. Крім того, параграф 213 уточнював, що винагорода за 
проїзд і добові вищевказаним особам визначалися лише у 
випадку їх виклику на відстань понад 10 верст. Тоді як па-
раграфи 214 і 215 регулювали порядок визначення розміру 
винагороди і добових за проїзд до місця виклику і назад. 
Параграф 216 закріплював положення,  згідно з яким ви-
трати на упакування і пересилання речовин, які підлягали 
хімічному  дослідженню,  а  також  на  пересилання  інших 

речових доказів сплачувалися за місцевими цінами на ви-
трачені для цього матеріали, вози та робітників. Відповід-
но до параграфа 219, після отримання вимоги про вина-
городу  або  відшкодування  кримінально-процесуальних 
витрат слідчий складав: 1) мотивовану постанову про ви-
нагороду даної особи на підставі відповідних документів 
і власного міркування про кількість грошей, які підлягали 
видачі; 2) розрахунок про кримінально-процесуальні ви-
трати  у  справі,  не  чекаючи  закінчення  досудового  слід-
ства  і  рішення  народного  судді. Параграф  220  визначав, 
що кількість винагороди, яка підлягала видачі даній осо-
бі,  за  поданням  слідчого  визначалася  народним  суддею  
із  спеціального  кредиту,  який  передбачався  на  такі  цілі 
[12, с. 255–257]. 

Вже  у  1920  р.  в Харкові  було  прийнято  «Положення 
про народний суд Української Радянської Соціалістичної 
Республіки»,  у  якому містився  розділ  «Про  судове мито 
і судові витрати» [13, с. 272]. Відповідно до ст. 82 цього 
Положення, ніяке мито і судові збори у цивільних і кри-
мінальних  справах  не  стягувалися,  але  судам  належало 
право накладати на сторони штраф на користь держави за 
недобросовісний позов або недобросовісний спір, а також 
присуджувати  на  користь  виправданої  сторони  понесені 
нею збитки і витрати. Тоді як у 1921 р. приймається нова 
Інструкція  для  народних  слідчих,  в  якій  кримінально- 
процесуальним  витратам  була  присвячена  глава  4  
[14,  с.  299–300].  Норми  цієї  глави  майже  повністю  по-
вторювали правила, викладені в Інструкції для народних 
слідчих 1919 р., проте в них було розширено склад витрат 
на проведення досліджень (крім хімічних і технічних, до-
давались  медичні  та  ін.).  Змінювався  порядок  визначен-
ня розміру добових: вони визначалися з розрахунку 1/30 
мінімальної тарифної ставки в день за весь час, протягом 
якого викликана особа була відірвана від своїх звичайних 
занять, якщо вона не перебувала на службі. Для осіб, котрі 
перебували  на  службі,  добові  визначалися  з  розрахунку 
1/30  отримуваного ними у місяць окладу  (ст.  194). Крім 
того, згідно зі ст. 198 нової Інструкції, кримінально-про-
цесуальні витрати оплачувалися вже не народним суддею, 
а слідчим із спеціально виділеного для цієї мети кредиту. 

Перший  кримінально-процесуальний  кодекс  Україн-
ської  Соціалістичної  Радянської  Республіки  прийнятий 
13  вересня  1922  р.,  де  інститут  кримінально-процесу-
альних  витрат  регламентувався  у  главі  VI  «Про  строки 
і  судові кошти»,  зокрема, у ст.  ст. 93–95. Згідно зі  ст. 93 
цього Кодексу, судові кошти складалися: 1)  із сум, вида-
них свідкам, експертам  і перекладачам; 2)  із  сум, витра-
чених на зберігання, пересилання і дослідження речових 
доказів; 3) з  інших непередбачених витрат, що  їх зробив 
суд по даній справі. Отже, у цьому Кодексі вже чітко ви-
значався  перелік  осіб,  які  мали  право  на  відшкодування 
кримінально-процесуальних витрат. Додалися також інші 
непередбачені  витрати  суду  на  дану  справу,  що  давало 
право розширити перелік витрат на дослідження доказів 
та долучати до них інші витрати на проведення судового 
розгляду [15, с. 31–32]. Ст. 94 передбачала, що суд, ухва-
люючи вирок, вирішував у ньому питання про стягнення 
із засудженого судових коштів. Якщо у справі було засу-
джено декілька осіб, то суд, встановлюючи розмір судових 
коштів, що їх належало стягти з них, брав до уваги також 
їхній матеріальний стан. Відповідно до ст. 95 КПК 1922 
р., у разі закриття справи або виправдання підсудного та 
коли особа, на яку належить покласти судові кошти, була 
малозабезпеченою,  ці  кошти  покладалися  на  державну 
скарбницю. У разі закриття справи за примиренням сторін 
суд вправі був покласти судові кошти на обидві сторони. 
Звільняючи  підсудного  від  застосування  до  нього  пока-
рання, суд теж міг стягнути з нього судові кошти. 

У КПК УСРР, прийнятому 20 липня 1927 р., увага кри-
мінально-процесуальним витратам приділялася у розділі 
6, в ст. ст. 85–87 [16, с. 24]. Загалом можна зазначити, що 
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положення цього Кодексу практично повністю повторю-
вали  положення КПК 1922  р.,  проте,  у  п.  1  ст.  85  серед 
осіб, які мали право на відшкодування витрат, пов’язаних 
з явкою, називались ще потерпілі і поняті, а у п. 2 ст. 85 до 
сум, витрачених на зберігання, пересилання і досліджен-
ня  речових  доказів,  додавалися  інші  витрати  на  вчинен-
ня дізнання  і досудового слідства. 5  травня 1931 р. була 
прийнята примітка до ст. 85 КПК 1927 р., відповідно до 
якої було зазначено, що «визначаючи кримінально-проце-
суальні витрати у справах, в яких участь захисника була 
обов’язковою,  якщо  член  колегії  захисників  виступає  за 
призначенням суду, а підзахисний не був таким, що не мав 
коштів, суд встановлює розмір оплати праці захисника за 
таксою оплати послуг колегії захисників. Ці кошти стягу-
ються із засудженого для колегії захисників як судові ви-
трати» [17, с. 21]. 

В  той же період, на  території  Західної України діяло 
польське законодавство. Що стосується  інституту кримі-
нально-процесуальних витрат у цій правовій  системі,  то 
він  детально  регламентувався  книгою Х Кодексу  кримі-
нального провадження Республіки Польської, яка назива-
лася «Кошти судові» і вміщувала 29 статей [18, с. 571–599],  
Правилами про судові кошти від 24 жовтня 1934 р.  [19], 
які були викладені на 94 сторінках [20, с. 244–245]. 

Власне,  у  польському  кримінально-процесуальному 
законодавстві  усі  судові  кошти  складалися  з  «судових 
оплат»,  які  детально  були  регламентовані  у  розділі  V 
Правил про судові кошти, та «коштів кримінального про-
вадження»,  склад  яких  вичерпно  подавався  у  КПК  РП. 
Відповідно  до  ст.  587  КПК  РП,  до  коштів  провадження 
належали:  1)  витрати на доставлення  викликів  та  інших 
судових  повідомлень;  2)  витрати,  пов’язані  з  переїздом 
суддів та інших осіб, з приводу слідчих дій; З) кошти су-
проводу, перевезення і конвоювання обвинувачених, свід-
ків і втікачів; 4) витрати, пов’язані з явкою, та винагорода 
свідків,  спеціалістів  (експертів)  і  перекладачів;  5)  кошти 
судових оглядів та  інших досліджень, проведених у ході 
провадження, кошти на пересилання і зберігання доказів 
і вилучених предметів, а також їх продажі; 6) кошти судо-
вих оголошень у пресі; 7) кошти утримання заарештова-
ного; 8) кошти на оплату послуг захисників і представни-
ків сторін; 9) кошти виконання вироку.

Щодо судових оплат, то, відповідно до розділів II та V 
«Правил про кошти судові», до них відносились: 1) оплата 
за проведення записів і виписок; 2) оплата за внесення по-
дань і заяв; З) оплата канцелярська; 4) оплата за апеляцію 
і касаційну заяву; 5) оплата за покарання у вигляді позбав-
лення волі. У кримінальному процесі, крім того, було роз-
межування усіх витрат залежно від справ приватного чи 
публічного обвинувачення, відповідно і визначався поря-
док відшкодування і стягнення цих витрат. Зокрема, згід-
но зі ст. 574 КПК РП, приватний обвинувач під час подачі 
акту обвинувачення сплачував на рахунок коштів прова-
дження грошовий завдаток. Розмір завдатку визначався за-
лежно від рівня судової інстанції, до якої він звертався. У 
зв’язку з цим передбачалося, що до сплати такого завдатку 
справа не розглядалася. У разі засудження обвинувачено-
го з нього стягувались кошти провадження на користь об-
винувача (параграфи 2, З ст. 578), а якщо обвинуваченого 
було виправдано або справу закрито – кошти провадження 
ніс приватний обвинувач (ст. 581).

Стосовно справ публічного обвинувачення, то у ст. 572 
КПК РП закріплювалося правило, згідно з яким усі витра-
ти у  зв’язку  з  провадженням покривала державна  казна, 
якщо кодекс не передбачав іншого. У кодексі також було 
детально  регламентовано порядок  відшкодування  витрат 

різним учасникам кримінального процесу. Так,  у  ст.  588  
визначено порядок відшкодування  витрат  свідка:  витрат, 
пов’язаних з явкою (вартість проїзду  і харчування, якщо 
відстань  до  суду  перевищувала  25  км),  винагороди  за 
відрив  від  звичайних  занять.  Враховувались  навіть  такі 
особливості,  як  використання  кількома  свідками  одного 
транспортного засобу, виклик особи як свідка у декількох 
кримінальних  справах.  Ст.  599  визначала  порядок  від-
шкодування  витрат  експерта  і  перекладача,  включаючи 
винагороду за роботу, вартість роботи, витрати, пов’язані 
з  явкою. У  ст.  ст.  590–593  встановлювалися  особливості 
визначення розміру витрат, які підлягали відшкодуванню 
свідкам,  експертам  і  перекладачам  залежно  від  конкрет-
них умов та порядок їх виплати. П’ять наступних статей 
регулювали порядок визначення, розмір інших витрат, які 
входили до складу коштів провадження. У ст. ст. 578–586 
КПК РП також детально врегульовано порядок стягнення 
кримінально-процесуальних витрат у справах публічного 
обвинувачення. 

За загальним правилом, усі кошти провадження стягу-
валися із засудженого на користь державної казни. Якщо 
ж підсудний виправдовувався, то витрати відносились на 
рахунок державної казни. Крім того, враховувалися такі 
особливості, як вчинення обвинуваченим декількох зло-
чинів,  визнання обвинуваченого  винним лише у певній 
частині  пред’явленого  йому  обвинувачення;  вчинення 
злочину декількома особами (допускалася солідарна від-
повідальність  обвинувачених);  смерть  обвинуваченого 
до  набрання  вироком  законної  сили.  Ст.  598  визначала 
порядок  звільнення  підсудного  від  сплати  коштів  про-
вадження  та  порядок  відстрочки  чи  розстрочки  їхньої 
оплати. Що  стосується  порядку  і  розміру  покриття  су-
дових оплат, то він детально був визначений у розділі V 
«Правил  про  кошти  судові»,  з  урахуванням  специфіки 
того чи іншого виду оплат, категорії кримінальної спра-
ви,  особливостей  провадження  у  ній.  Щодо  цивільних 
осіб, котрі залучалися до участі у процесі, то розмір ко-
штів, які мали бути виплачені, визначався за правилами 
для загальних кримінальних судів. У цілому за Кодексом 
військового  кримінального  процесу  кошти  процесу  по-
вністю несла державна казна, і вони не стягувалися із за-
суджених [20, с. 244–245]. 

У 1960 р. внаслідок правової реформи був прийнятий 
Кримінально-процесуальний  кодекс.  Кримінально-про-
цесуальним витратам у ньому був присвячений ряд норм 
глави 7 «Строки і судові витрати» [21]. Склад криміналь-
но-процесуальних  витрат  у  цьому  КПК  залишився  фак-
тично таким самим, як і за КПК 1927 р. за тим лише ви-
нятком, що до нього вже не включалися витрати на оплату 
праці  адвоката,  який  брав  участь  у  справі  за  призначен-
ням. З’явилася також нова ст. 92, яка визначала порядок 
відшкодування  витрат  свідкам,  потерпілим,  експертам, 
перекладачам  і  понятим,  встановлюючи  ту  особливість, 
що  за переліченими особами зберігався середній  заробі-
ток за місцем основної роботи протягом часу, витраченого 
у зв’язку з явкою за викликом. Щодо порядку стягнення 
кримінально-процесуальних витрат із засудженого, то він 
залишався таким же, як і в попередньому кодексі. Вже у 
чинному  КПК України,  прийнятому  у  2012  р.,  питанню 
процесуальних витрат присвячено главу 8 (ст. ст. 118–126), 
де розкриваються види процесуальних витрат, їх розподіл, 
визначення розміру  та рішення щодо процесуальних ви-
трат.  Проте,  звичайно,  навіть  на  даному  етапі  розвитку 
суспільства, чинний КПК містить недоліки, які стосують-
ся регулювання питання судових витрат у кримінальному 
провадженні і потребують вдосконалення. 
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ПРОЦЕСУАЛьНиЙ СТАТУС ОСІБ, ЯКІ БЕРУТь УЧАСТь НА СТАДІЇ  
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНих ЗЛОЧиНІВ

ThE PrOCEdurAL STATuS Of PErSONS PArTICIPATINg AT ThE STAgE  
Of PrE-TrIAL INVESTIgATION Of INTErrELATEd CrIMES

Проданик І.В., 
здобувач кафедри кримінального процесу та криміналістики

Національного університету державної податкової служби України

У статті розглянуто положення щодо процесуального статусу учасників кримінального провадження, подано їх правову характе-
ристику. Досліджено особливості процесуального статусу учасників кримінального провадження на стадії досудового розслідування 
взаємопов’язаних злочинів.

Ключові слова: кримінальне провадження, учасники провадження, досудове розслідування, взаємопов’язані злочини, кримінальне 
правопорушення.

В статье рассматриваются положения относительно процессуального статуса участников уголовного судопроизводства, подается 
их правовая характеристика. Исследованы особенности процессуального статуса участников уголовного производства на стадии до-
судебного расследования взаимосвязанных преступлений.

Ключевые слова: уголовное производство, участники производства, досудебное расследование, взаимосвязанные преступления, 
уголовное правонарушение.

In article the situation with respect to the procedural status of parties to criminal procedure and their legal characterization are discusses.  
The features of the procedural status of participants in criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation of related crimes.

Key words: criminal proceedings, parties to such proceedings, pre-trial investigation, interrelated crimes, criminal offense.

Демократичне  суспільство  держави  базується  на  за-
садах  верховенства  закону  й  забезпечення  прав  людини. 
Проте  проголошення  людини  найвищою  соціальною 
цінністю  та  закріплення  в  Конституції  України  її  осно-
вних  прав  і  свобод  не  може  мати жодного  значення  без 
реальних  гарантій  здійснення  цих  прав  [1,  с.  202].  Так, 
ще у французькій Декларації прав людини та громадяни-
на (1789 р.), зокрема в ст. 16, зазначено: «Суспільство, у 

якому  не  забезпечуються  гарантії  прав  і  відсутній  поділ 
влади, не має конституції» [2]. Отже, необхідність реаль-
ного забезпечення проголошуваних прав обумовлює під-
вищений інтерес до проблем правових гарантій, зокрема у 
сфері кримінальної процесуальної діяльності.

Проблема гарантій прав особи є предметом постійної 
уваги  юристів-процесуалістів.  Це  пояснюється  тим,  що 
справжньою цінністю права особи стають лише тоді, коли 
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вони знаходять постійне й повне втілення в реальних сус-
пільних відносинах.

Саме  тому  в  цьому  аспекті  на  основі  багаторічного 
історичного  досвіду  сформувалася  чітко  визначена  сис-
темна  діяльність  у  сфері  розслідування  кримінальних 
правопорушень, здійснення правосуддя в кримінальному 
провадженні  та виконання судових рішень,  захисту прав 
та інтересів учасників кримінального процесу.

Кримінальну  процесуальну  діяльність  переважно 
здійснюють спеціально уповноважені державні органи й 
посадові особи: суд (суддя), слідчий суддя, прокурор, ке-
рівник органу досудового розслідування, слідчий, опера-
тивні підрозділи. Саме вони надають їй цілеспрямованого 
характеру, визначають її напрями, тобто здійснюють кри-
мінальне провадження.

У  кримінальному  провадженні  також  беруть  участь 
представники  інших  державних  і  громадських  організа-
цій,  а  також  посадові,  юридичні  та  приватні  особи,  які 
займають у ньому чітко визначене процесуальне станови-
ще: підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, цивільний 
позивач, цивільний відповідач, захисник, свідок, понятий, 
експерт, спеціаліст та інші [3, с. 150].

Основними  завданнями  кримінального  провадження 
є такі: 1) захист особи, суспільства й держави від кримі-
нальних правопорушень; 2) охорона прав, свобод і закон-
них  інтересів  учасників  кримінального  провадження;  3) 
забезпечення  швидкого,  повного  й  неупередженого  роз-
слідування та судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 
вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 
відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не 
був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була 
піддана  необґрунтованому  процесуальному  примусу  та 
щоб  до  кожного  учасника  кримінального  провадження 
була застосована належна правова процедура [4, ст. 2].

Перераховані  завдання кримінального провадження є 
загальними для  всіх  його  стадій. Водночас  кожна  стадія 
має  й  свої  спеціальні  безпосередні  завдання. Виконання 
всіх цих завдань покладено на державні органи та посадо-
вих осіб, які ведуть процес.

Проблеми  визначення  процесуального  статусу  учас-
ників кримінального провадження працях розглядали такі 
вчені: В.І. Бояров, Л.В. Брусніцин, В.І. Галаган, О.О. Зай- 
цева,  В.С.  Зеленецький,  М.В.  Новікова,  Т.І.  Панасюк,  
Д.П. Письменний, Л.Д. Удалова  та  інші. Проте до цього 
часу багато питань, які постають перед досудовим розслі-
дуванням, захистом і судом, залишаються невирішеними.

Конституція  України  містить  положення,  відповідно 
до якого права й свободи людини та  їх гарантії визнача-
ють  зміст  і  спрямованість  діяльності  держави,  а  утвер-
дження та забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави [5, ч. 2 ст. 3]. Особливої актуальності 
цей  конституційний  припис  набуває  в  галузі  криміналь-
них процесуальних відносин, де виникають і проявляють-
ся найсуттєвіші  обмеження конституційних прав  та  сво-
бод громадян, де відносини особи й держави дуже часто 
супроводжуються  інтенсивним  примусовим  впливом  із 
боку останньої (затримання, тримання під вартою, відсто-
ронення від посади тощо).

Отже, права, якими наділені учасники кримінального 
провадження, не можуть самі по собі автоматично забез-
печити  своє  існування.  Роль  чинників, що  забезпечують 
їх  реалізацію,  виконує  система  законодавчо  закріплених 
положень (норм, принципів, вимог тощо), завдяки яким у 
кримінальному процесі має бути забезпечено перехід від 
передбачених законом можливостей до реальної дійснос-
ті. Крім того, гарантії прав особи виконують роль засобів, 
завдяки яким  забезпечується можливість  виключення чи 
принаймні мінімізації професійних помилок із боку орга-
нів розслідування та правосуддя щодо громадянина.

Усі  без  винятку  суб’єкти  кримінального  процесу 
зобов’язані  дотримуватися  чинного  законодавства,  пова-

жати  честь  і  гідність  інших  учасників  процесу  й  мають 
право на забезпечення особистої безпеки.

За  характером  виконуваних  функцій,  завдань  і  свого 
процесуального статусу вони поділяються на чотири групи.

1) державні органи й посадові особи, які ведуть кри-
мінальний процес  і залучають до його сфери всіх  інших 
суб’єктів  кримінальної  процесуальної  діяльності  (суд, 
слідчий суддя, прокурор, слідчий, органи досудового роз-
слідування,  керівник  органу  досудового  розслідування)  
[4, п. 25 ст. 3];

2) особи, які  захищають свої  або представлені  інтер-
еси в кримінальному процесі. Вони можуть здійснювати 
функцію  приватного  обвинувачення  або  функцію  захис-
ту від підозри, обвинувачення й захисту інших законних 
інтересів. Зокрема, це потерпілий, цивільний позивач і їх 
представники;  підозрюваний;  особа,  щодо  якої  вирішу-
ється  питання  про  початок  досудового  розслідування  з 
нереабілітуючих  обставин;  обвинувачений  (засуджений, 
виправданий), його законний представник; захисник; ци-
вільний відповідач і його представник; особа, яка вчини-
ла  діяння  в  стані  неосудності  або  захворіла  на  душевну 
хворобу після вчинення кримінального правопорушення, 
щодо  якої  розслідуються  матеріали  кримінального  про-
вадження  й  вирішується  питання  про  застосування  при-
мусового  заходу  медичного  характеру  [4,  ст.  ст.  42,  45,  
55, 61, 62];

3)  представники  громадських  організацій  і  трудо-
вих колективі:  громадський обвинувач  і  громадський за-
хисник,  а  також  усі  інші  представники  громадськості, 
спеціально уповноважені для участі  в  судовому розгляді 
справи; представники органів, які відають виконанням по-
карання [4, ст. 383];

4) особи, які відіграють допоміжну роль у криміналь-
ному  процесі:  заявник  про  злочин;  особа,  яка  дає  пояс-
нення органу досудового розслідуванні, слідчому, проку-
рору, слідчому судді; свідок; експерт, керівник експертної 
установи; спеціаліст; перекладач; особа, яка розуміє зна-
ки  німого  або  глухого;  поняті;  поручителі;  заставодав-
ці;  педагог;  лікар,  батьки  або  інші  законні  представни-
ки  неповнолітнього  свідка,  разом  із  якими  впізнаваний 
пред’являється для впізнання; особи, які беруть участь у 
відтворенні  обстановки  й  обставин  події;  обшукуваний, 
освідуваний; особа, у якої беруть зразки для експертного 
дослідження;  особи,  що  займають  приміщення,  у  якому 
проводяться обшук, огляд або опис майна; особи, присут-
ні під час провадження обшуку; особа, якій передано пра-
во на зберігання майно, на яке накладено арешт; секретар 
судового засідання [6, с. 98].

На  нашу  думку,  відповідно  до  глави  3 Кримінально-
го процесуального  кодексу України,  яка має назву  «Суд, 
сторони  та  інші  учасники  кримінального  провадження», 
найбільш доцільною є така класифікація суб’єктів кримі-
нальної процесуальної діяльності:

1) суд;
2)  сторона  обвинувачення:  прокурор,  органи  досудо-

вого розслідування, керівник органу досудового розсліду-
вання, слідчий, оперативні підрозділи;

3) сторона захисту: підозрюваний, обвинувачений і їх 
законні  представники,  виправданий,  засуджений,  захис-
ник;

4) потерпілий і його представник;
5)  інші  учасники  кримінального  провадження  (заяв-

ник,  цивільний  позивач  і  відповідач  та  їх  представники, 
свідок, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового 
засідання, судовий розпорядник).

Проте  всі  розглянуті  в цьому  аспекті питання можна 
було б умовно диференціювати на більш або менш вивче-
ні. До останніх буде правильним віднести положення про 
дотримання прав і законних інтересів осіб, які представля-
ють протилежні сторони в кримінальному провадженні в 
справах про взаємопов’язані злочини.
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Справа в тому, що саме під час розслідування та роз-
гляду  подібних  матеріалів  кримінального  провадження 
процесуальний статус окремих суб’єктів може піддавати-
ся вимушеним кардинальним змінам. При цьому виникає 
питання про законне й обґрунтоване співвідношення про-
цесуальних прав, наприклад, свідка або потерпілого, який 
потім  став  обвинуваченим.  Розглянемо  кілька можливих 
варіантів.

Припустимо, що в рамках одного кримінального про-
вадження  може  проводитися  розслідування  одного  або 
декількох взаємопов’язаних злочинів, вчинених кількома 
особами (наприклад, дача й одержання хабара (ст. ст. 368, 
369 Кримінального кодексу України)). Як відомо, вчинен-
ня одного  із  зазначених діянь  тягне  за  собою виконання 
об’єктивної сторони й іншого складу злочину, що дозво-
ляє відносити їх до категорії зв’язкових вторинних право-
порушень.

Однак,  як  свідчить  судово-слідча  практика,  подібні 
злочини  (незважаючи  на  взаємозв’язок  між  ними)  часто 
розслідуються в окремих провадженнях.

Тому  постає  питання  про  причини  подібної  обереж-
ності органів досудового розслідування й суду, що напо-
легливо прагнуть до збереження статусу учасників кримі-
нального провадження.

Потрібно визнати, що на цьому ще не вичерпуються ва-
ріанти суперечливих судово-слідчих ситуацій, зумовлених 
змінами  та  суміщенням  процесуального  статусу  учасни-
ків. Якщо однією можливою передумовою для цього може 
бути розслідування й розгляд справи в рамках одного кри-
мінального провадження декількох взаємопов’язаних зло-
чинів, то інша може скластися під час з’єднання розгляду 
справ в одному провадженні про взаємопов’язані діяння 
[7, с. 149].

Наприклад,  на  думку Д.В. Дробиніна,  не  є  винятком 
об’єднання  матеріалів  кримінального  провадження  про 
заподіяння  винними  тілесних  ушкоджень  один  одному 
або про взаємне порушення правил дорожнього руху, що 
спричинило суспільно-небезпечні наслідки [8, с. 182, 183].  
Нагадаємо,  що,  дотримуючись  класифікації  вторинних 
злочинів, наведені види діянь можна віднести до категорії 
зв’язкових.

Як зазначає Д.В. Дробинін, об’єднання однією особою 
процесуального статусу декількох учасників відбувається 
таким  чином:  «Під  час  об’єднання  кримінальних  справ 
вказаної категорії <...> виникла нерозв’язна процесуальна 
ситуація, коли в одній особі акумулюються дві, а деколи й 
три процесуальні фігури. Одна особа одночасно є й обви-
нувачуваним, оскільки звинувачується в скоєнні злочину, 
і потерпілим, оскільки їй заподіяно фізичну або майнову 
шкоду,  а  також цивільним позивачем  і  цивільним  відпо-
відачем» [8, с. 182].

Подібною  до  поглядів Д.В.  Дробиніна  про  недоціль-
ність  об’єднання матеріалів  кримінального провадження 
взаємопов’язаних злочинів (за наявності формальних пе-
редумов)  є  думка Ю.І.  Стецовського,  який  із  метою  ви-
ключення  будь-яких  несприятливих  для  обвинуваченого 
преюдицій пропонує усунути можливі суперечності в ци-
вільних і кримінальних провадженнях шляхом їх розгляду 
в  порядку  нагляду  або  за  нововиявленими  обставинами  
[9, c. 71].

Як результат, постає питання про те, чи не сприяють 
такі погляди процесуальним «захаращенням» і тяганині в 
органах досудового розслідування та в суді. Як виявилося, 
опозицію складають не тільки окремі вчені-процесуаліс-
ти, а й вищі судові інстанції.

Під  час  розгляду  матеріалів  кримінального  прова-
дження взаємопов’язаних злочинів законодавець не побо-
ювався жодних можливих  колізій щодо  визначення  про-
цесуального становища його учасників. Більше того, під 
час тлумачення закону виділено категорію кримінальних 
проваджень,  за  якими  допускається  об’єднання  зустріч-

них скарг в одному провадженні, які розпочаті за скаргою 
потерпілого, тобто провадження у формі приватного обви-
нувачення [7, с. 148].

Суперечності щодо процесуального статусу учасників 
кримінального провадження у взаємопов’язаних злочинах 
не  є  рідкістю.  Важко  сказати,  чи  очікував  законодавець 
будь-яких предметних рекомендацій щодо цього. Можна 
лише  констатувати, що  зі  вступом  в  дію Кримінального 
процесуального кодексу України нічого не змінилося.

Тому  доцільно  розглянути  ситуації,  які  здатні  при-
звести до суперечностей під час визначення обсягу про-
цесуальних  прав  та  обов’язків  учасників  кримінального 
провадження: 1) початкове розслідування одного або де-
кількох взаємопов’язаних злочинів, вчинених декількома 
особами, у рамках одного провадження; 2) об’єднання в 
одному провадженні обвинувачення, де на початку окре-
мо  розслідуються  взаємопов’язані  діяння;  3)  об’єднання 
слідчим  суддею  зустрічних  заяв  під  час  розслідуван-
ня  взаємопов’язаних  злочинів;  4)  кримінальна  проце-
суальна  преюдиційність  судових  рішень  у  справах  про 
взаємопов’язані злочини [8, с. 187].

Кримінальний процесуальний кодекс України не тіль-
ки не має жодних обмежень щодо розглядуваного питання, 
а його ст. 217 навіть допускає об’єднання в одному кримі-
нальному провадженні взаємопов’язаних діянь щодо:

– кількох осіб, які вчинили одне або декілька злочинів 
у співучасті;

– однієї особи, яка вчинила декілька злочинів;
–  особи,  обвинуваченої  в  заздалегідь  не  обіцяному 

приховуванні злочинів [4, ст. 217].
Провадження  за  цими  категоріями  справ  послідовно 

здійснюється  в  різних  стадіях  кримінального  процесу, 
тому треба враховувати відмінність між специфікою про-
ведення процесуальних дій на стадіях досудового прова-
дження й особливостями судового розгляду. Так, у ході до-
судового розслідування може виникнути ситуація спільної 
участі  в  якій-небудь  слідчій  дії  (наприклад,  у  слідчому 
експерименті або на очній ставці) осіб, залучених до кри-
мінальної  відповідальності  за  взаємопов’язаними  злочи-
нами. При цьому кожен з учасників може мати подвійний 
статус, будучи в одному з епізодів потерпілим, а в іншо-
му – обвинуваченим. Виникає питання щодо того, як за-
безпечити належний обсяг прав учасників кримінального 
провадження.

Зокрема,  на  нашу  думку,  доцільним  є  застосування 
таких положень щодо правового статусу учасників кримі-
нального провадження:

1) під час розслідування в одному кримінальному про-
вадженні  обвинувачення  у  взаємопов’язаних  злочинах 
допускається  наявність  осіб,  що  беруть  участь  у  прова-
дженні як потерпілий, обвинувачений, цивільний позивач, 
цивільний відповідач;

2)  у  ході  розслідування  й  розгляду матеріалів  прова-
дження  розглядуваної  категорії  судові  органи  забезпечу-
ють подолання колізій у визначенні обсягу процесуальних 
прав та обов’язків учасників. Усунення зазначених колізій 
здійснюється  шляхом  послідовного  складання  відповід-
них  процесуальних  актів  про  визнання  кожного  з  видів 
статусу учасників із роз’ясненням передбачених законом 
прав та обов’язків;

3) допит осіб, які брали участь у вчиненні кожного з 
розслідуваних злочинних діянь, проводиться за правила-
ми допиту обвинуваченого, а осіб, яким у результаті цих 
злочинів була завдана шкода, – за правилами допиту по-
терпілого.

4) за необхідності проведення будь-якої процесуальної 
дії за одночасною участю осіб, що мають декілька видів 
процесуальних статусів, органи досудового розслідування 
та суд залучають кожного з таких учасників у тому з видів 
їх  статусу,  який передбачає  для них  за  законом найбіль-
ший обсяг прав.



406

№ 4 2015
♦

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Скакун О.Ф. Теория государства и права / О.Ф. Скакун. – Х. : Консум ; Университет внутренних дел Харьков. – Х, 2000. – 704 с.
2. Декларація прав людини і громадянина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://constituanta.blogspot.com/2011/02/1789.html.
3. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (загальна частина) / за ред.  

В.В. Рожнова, Я.Ю. Конюшенко, І.В. Чурікова, О.Є. Омельченко. – К., 2012. – 398 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
5. Конституція України від 28 червня 1996 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
6. Удалова Л.Д. Суб’єкти кримінально-процесуального доказування : [навчальний посібник] / Л.Д. Удалова, О.В. Рибалка. – К. : КНТ, 

2012. – 160 с.
7. Хорищенко Ю.Г. Особенности уголовного судопроизводства по делам о взаимосвязанных преступлениях : дисс. … кан. юрид. наук :  

спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Ю.Г. Хорищенко, 
2003. – Екатеренбург. – 198 с.

8. Дробинин Д.В. Некоторые проблемы соединения уголовных дел в одно производство / Д.В. Дробинин // Правовые формы и 
эффективность доказывания по уголовным делам : межвузовский сборник научных статей. – Самара, 1996. – С. 27–29.

9. Стецовский Ю.И. Судебная власть : [учебное пособие] / Ю.И. Стецовский. – M., 2000. – 400 с.

УДК 343.98

КРиМІНАЛІСТиЧНиЙ ТА ПРАВОВиЙ АНАЛІЗ  
ЗЛОЧиННОЇ ДІЯЛьНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

KrIMINALISTIChNIy ANd LEgAL ANALySIS  
Of CrIMINAL TO ACTIVITy IN ThE INTErNET

Самойленко О.А.,
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри конституційного, міжнародного та кримінального права 
Донецького національного університету

Статтю присвячено визначенню криміналістично значущих ознак злочинної діяльності в мережі Інтернет. Проведено правовий аналіз 
різних точок зору, висловлених в юридичній літературі, і законодавства щодо характеру злочинної діяльності у мережі Інтернет. Наго-
лошується на тому, що у криміналістичному сенсі злочинна діяльність у мережі Інтернет має міжнародний та дистанційний характер, 
оскільки полягає у використанні останньої для віддаленого протиправного впливу на програмно-технічні засоби, інформаційні системи 
тощо. Доводиться, що характер злочинної діяльності в мережі Інтернет повинен бути покладений в основу розроблення відповідних ді-
євих методик розслідування злочинів, учинених із використанням всесвітньої інформаційної мережі.

Ключові слова: дистанційний характер, мережа Інтернет, міжнародний злочин, міжнародний характер, місце злочину, транснаціо-
нальний злочин.

Статья посвящена определению криминалистически значимых признаков преступной деятельности в сети Интернет. Проведен пра-
вовой анализ разных точек зрения, выраженных в юридической литературе, и законодательства относительно характера преступной 
деятельности в сети Интернет. Отмечается, что в криминалистическом смысле преступная деятельность в сети Интернет имеет между-
народный и дистанционный характер, поскольку заключается в использовании последней для отдаленного противоправного влияния на 
программно-технические средства, информационные системы. Утверждается, что характер преступной деятельности в сети Интернет 
должен быть положен в основу разработок соответствующих действенных методик расследования преступлений, совершенных с ис-
пользованием всемирной информационной сети.

Ключевые слова: дистанционный характер, сеть Интернет, международное преступление, международный характер, место пре-
ступления, транснациональное преступление.

The article is devoted to the determination of criminal signs of criminal activity in the Internet. The legal analysis of different points of view, pre-
sented in legal literature, and legislation in relation to the character of criminal activity is conducted in the Internet. It is marked that in criminalistics 
sense the criminal activity in the Internet has an international and remote character, as consists in the use of last one for the remote influence on 
programmatic hardwares, informative systems, etc. It becomes firmly established that character of criminal activity in the Internet must be fixed 
in basis of developments of the proper effective methods of investigation of crimes, accomplished with the use of world informative network.

Key words: remote character, the Internet, international crime, international character, scene of the crime, transnational crime.

Актуальність теми. У ХХІ  ст.  люди  в  пошуках  ре-
сурсів розвитку орієнтовані на опанування нових  інфор-
маційно-комунікаційних  технологій.  Виникнення  інфор-
маційного  суспільства  зумовило  бурхливий  розвиток 
усесвітньої  комп’ютерної  мережі  Інтернет.  Саме  вона 
забезпечує існування нових, спрямованих на швидкий та 
універсальний  доступ  до  інформації,  форм  традиційних 
сфер життєдіяльності суспільства – дистанційних освіти, 
торгівлі, благодійності, комерції та навіть інформаційних 
війн. Відтак, віртуальний простір не існує окремо від фі-
зичного  світу,  заснованого  на  пересічних  географічних 
категоріях. Усі дії, пов’язані з використанням мережі  Ін-

тернет, мають цілком реальні наслідки (зокрема, це стосу-
ється наслідків злочинної діяльності в мережі).

  Праці  багатьох  українських,  російських  та  закор-
донних  дослідників,  які  здійснювали  криміналістичний 
та  кримінально-правовий  аналіз  Інтернет-злочинів,  за-
слуговують на особливу увагу. Йдеться, зокрема, про до-
робки  Р.О.  Бєлєвського,  П.Д.  Біленчука,  В.М.  Бутузова,  
В.О. Голубєва, М.В. Гуцалюка, Р.Л. Дремлюги, А.І. Жур-
би,  К.  Корнілса,  Т.В.  Михальчука,  Л.П.  Паламарчука, 
С.В. Самойлова, К.В. Тітуніної, В.С. Цимбалюка. Однак 
більшість авторів розглядає означені злочини як різновид 
«комп’ютерних злочинів», передбачених ст.ст. 361–363-1 
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Кримінального  кодексу  (КК)  України  або  як  вид  транс-
національного злочину, приділяючи увагу лише окремим 
видам  Інтернет-злочинів  (шахрайство чи поширення по-
рнографічної продукції через мережу). У криміналістич-
ному плані розглянуто лише певні аспекти використання 
злочинцями мережі Інтернет. Відтак, метою даної статі є 
здійснення  аналізу  злочинної  діяльності  в мережі  Інтер-
нет та визначення криміналістично значущих ознак такої 
діяльності.

 Виклад основного матеріалу. Нині  Інтернет  стано-
вить собою найцікавіший приклад того, наскільки вдало 
та ефективно може розвиватися складна технічна система 
практично за відсутності формального правового регулю-
вання традиційними методами. Більше того, в теоретично-
му плані практично не розроблено проблему системного 
дослідження  Інтернет-права  як  комплексного  інституту, 
що пов’язаний та взаємодіє не лише з інформаційним пра-
вом, а й із міжнародним приватним правом, міжнародним 
публічним  правом,  кримінальним  та  іншими  галузями 
права [1, с. 105]. Це, зрештою, має наслідком невдалі спро-
би людства підпорядкувати віртуальний простір правовим 
нормам. Тому й у криміналістичній науці можна конста-
тувати багатоаспектність поглядів на характер злочинної 
діяльності через мережу Інтернет.

Закцентуймося  на  окремих  термінах  інформатики. 
Системоутворювальний  комплекс  засобів  телекомуні-
кацій,  що  надає  територіально  розгалуженим  об’єктам 
можливість  інформаційної взаємодії шляхом обміну сиг-
налами  (електричними,  оптичними  або  радіо-),  назива-
ється  телекомунікаційною  мережею.  Методи  і  способи 
накопичення,  обробки,  зберігання,  відображення,  пошу-
ку  й  забезпечення  цілісності  інформації  отримали  назву 
інформаційних  технологій.  Автономні  інформаційно-об-
числювальні  системи  досить  швидко  трансформувалися 
в децентралізовані, призначені для розподіленої обробки 
інформації  за  допомогою  ЕОМ,  об’єднаних  телекомуні-
каційною мережею, що, відповідно, мають назву «інфор-
маційні мережі» [2, c. 33–35]. У технічному сенсі мережа 
Інтернет  становить  глобальну  сукупність  інформаційних 
ресурсів і систем, з’єднаних за допомогою електрозв’язку, 
де обмін інформацією здійснюється на базі єдиної систе-
ми стандартів і протоколів. Тут власники Інтернет-ресур-
сів  мають  можливість  розміщувати  власну  інформацію 
або  інформацію третіх осіб за допомогою різноманітних 
технологій  і  систем,  а  користувачі  можуть  одержувати 
цю інформацію різними методами, серед яких переважа-
ють доступ до інформаційних ресурсів (сайтів) у мережі 
Інтернет і використання електронної пошти [3]. З 1992 р. 
було задіяно так звану WWW (word – з англ. «світ», wide – 
«широко», web – «павутиння»), або Всесвітню павутину, 
створену  як  інформаційну  технологію  Тімом  Бернесом-
Лі, фахівцем Європейського  центру  ядерних  досліджень 
у м. Женева. Власне, це засіб доступу до інформаційних 
ресурсів  Інтернет,  тобто  мережа  пов’язаних  між  собою 
сторінок, що є веб-вузлами всього світу з гіпертекстовими 
посиланнями [4, c. 75].

З урахуванням глобального (міжнародного) характеру 
мережі Інтернет злочинній діяльності з її використанням 
завжди буде притаманною невідповідність місця безпосе-
реднього вчинення протиправного діяння з використанням 
мережевих технологій (місце, де вчинено дії об’єктивної 
сторони складу злочину) й місця настання шкідливих на-
слідків (місце, де настав результат протиправного діяння). 

Обстановка як сукупність матеріальних об’єктів на міс-
ці будь-якого злочину відбиває механізм злочинної події, 
особливості дій злочинця та  інших учасників [5, с. 259].  
Обставини  місця  злочину  завжди  відносять  до  розряду 
просторових обставин. Утім учинення злочину через ме-
режу  Інтернет  зумовлене  найбільш  характерними  скла-
довими конкретної комп’ютеризації суб’єкта; особливос-
тями  організації  інформаційної  безпеки;  можливостями 

порушення  цілісності  комп’ютерної  інформації;  рівнем 
кваліфікації  фахівців,  що  забезпечують  захист  інфор-
мації,  а  також  адміністрування  комп’ютерів  та  їх  мереж  
[6,  c. 168]. Отже,  територіально місце вчинення злочину 
й місце настання наслідків  злочинної діяльності можуть 
перебувати в різних державах, імовірно, з різними право-
вими системами. 

У літературі криміналістичного спрямування  злочин-
ну  діяльність  у  мережі  Інтернет  досить  часто  наділено 
ознаками «транснаціональних злочинів» [7, с. 8], «злочи-
нів міжнародного характеру» [8, с. 615; 9; 10, с. 12–16] або 
«злочинів з міжнародного права» [7, с. 25], «транскордон-
них злочинів» [11, с. 91]. 

Розглянемо ці види злочинної діяльності докладніше. 
Згідно  зі  ст.  3  Конвенції  Організації  Об’єднаних  Націй 
проти  транснаціональної  організованої  злочинності  від 
15 листопада 2000 р., злочин, пов’язаний із діяльністю ор-
ганізованої  злочинної  групи,  має  транснаціональний  ха-
рактер, якщо: а) його вчинено в більш ніж одній державі;  
б) його вчинено в одній державі, але переважна більшість 
його  підготовки,  планування,  керівництва  або  контролю 
відбувалася в іншій державі; в) його вчинено в одній дер-
жаві,  але  за  участю  організованої  злочинної  групи,  що 
здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній державі; 
г) його вчинено в одній державі, але істотні наслідки цього 
вчинення наявні в  іншій державі  [12]. 04 лютого 2004 р. 
був прийнятий Закон України про ратифікацію цієї Кон-
венції  та  протоколів, що  її  доповнюють  (Протоколу  про 
попередження  і  припинення  торгівлі  людьми,  особливо 
жінками і дітьми,  і покарання за неї та Протоколу проти 
незаконного ввозу мігрантів суходолом, морем і повітрям). 
Загалом Україна визнала положення наведеної Конвенції, 
хоча в національному законодавстві нашої держави термін 
«транснаціональний злочин» не застосовується. 

У п. 4.4.3 Положення про порядок ведення Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 2012 р. наведено аналогічні 
ознаки злочинів транснаціонального характеру, але в обігу 
термін «організовані групи та злочинні організації з транс-
національними зв’язками» [13]. Така позиція щодо визна-
чення злочинів пов’язана з тим, що організовану злочинну 
групу  в  Конвенції  трактовано  як  структурно  оформлену 
групу в складі трьох чи більше осіб, що  існує впродовж 
визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою вчинен-
ня одного або декількох серйозних злочинів чи злочинів, 
визнаних  такими  Конвенцією,  щоб  одержати  (прямо  чи 
опосередковано) фінансову або  іншу матеріальну вигоду 
(ст. 2). Як «серйозний злочин» в Україні у ратифікації Кон-
венції варто було розуміти «тяжкий» і «особливо тяжкий 
злочин»  [14,  с.  552].  Тож,  із  позиції  законодавчої  регла-
ментації,  в  Україні  термін  «транснаціональний  злочин» 
застосовують відносно визнаних національними законами 
держав (інтереси яких порушено), тяжких і особливо тяж-
ких злочинів, учинених організованими групами з метою 
отримання матеріальної та фінансової вигоди. 

У науковій літературі зміст терміна «транснаціональ-
ний  характер  злочину»  залишається  дискусійним.  Уза-
гальнюючи  підходи щодо  цієї  проблеми,  можна  виокре-
мити три самостійних підходи до проблеми. 

По-перше, транснаціональний злочин є національним 
за характером кримінальної заборони й міжнаціональним 
(міжнародним)  за  своєю поширеністю  [7,  с. 8]. В.П. Па-
нов зазначає, що в різних джерелах злочини міжнародного 
характеру мають різну назву, серед іншого й «транснаці-
ональні  злочини»,  а  отже,  відмінності мають  терміноло-
гічний характер [15, с. 67]. «Транснаціональний» та «між-
народний» злочин фактично є тотожними. 

По-друге, боротьба з транснаціональними правопору-
шеннями  може  перебувати  під  міжнародним  контролем, 
але відповідальність за них не встановлено безпосередньо 
міжнародним правом. На думку О.В. Київця, коли йдеться 
про ці два поняття, мають на увазі злочини, що є ширши-
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ми за межі держави і з якими держава неспроможна боро-
тися самостійно. Транснаціональні злочини – це злочини, 
щонайперше, вчинювані організованими групами з умис-
лом. Водночас  злочини міжнародного  характеру можуть 
бути вчинені як групою осіб, так і окремою особою; як із 
умислом (прямим чи опосередкованим), так і без такого. 
Логічним  видається  висновок, що  транснаціональні  зло-
чини  є  складовою  та  невід’ємним  елементом  злочинів 
міжнародного характеру, що визначають його об’єктивну 
й суб’єктивну сторони [16]. І.В. Пшеничний вважає транс-
національний  організований  злочин  формою  діяльності 
міжнародних організованих злочинних груп (організацій) 
із  застосуванням різних методів,  у  їх числі примусового 
характеру, шляхом використання у своїй діяльності забо-
ронених товарів і послуг [17, с. 4].

По-третє,  як  обґрунтовано  доводить  Ю.М.  Чорноус, 
злочини  міжнародного  характеру  є  вагомою  складовою 
міжнародної  злочинності  як  негативного  соціального 
явища, але за умови їх учинення організованими злочин-
ними групами, що відповідають визначеним у Конвенції 
ООН проти транснаціональної організованої злочинності 
2000 р. ознакам, зміст злочинів міжнародного характеру й 
транснаціональних злочинів може збігатися [18]. Ми при-
стаємо  до  останньої  позиції,  адже  до  категорії  злочинів 
міжнародного  характеру  загальновизнано  відносять  ді-
яння,  протиправність  яких  закріплено  на  міжнародному 
рівні, тобто відповідальність за  їх учинення передбачена 
міжнародними договорами універсального або регіональ-
ного значення [8, с. 615]. Міжнародний злочин може бути 
чи не бути транснаціональним – це залежить від наявності 
ознак транснаціональної організованої злочинності.

Тож, злочинна діяльність у мережі Інтернет може 
мати транснаціональний характер, але за наявності 
певних ознак: 

1) здійснення її організованою групою; 2) кваліфікація 
за національним кримінальним законодавством як тяжко-
го та особливо тяжкого злочину; 3) наявність умислу щодо 
отримання матеріальної та фінансової вигоди; 4) відповід-
ність визначеним у Конвенції ООН проти транснаціональ-
ної організованої злочинності 2000 р. ознакам трансаціо-
нальності. У разі відсутності комплексу наведених ознак 
не можна казати про транснаціональний характер злочину.

Ю.М.  Чорноус,  узагальнюючи  міжнародні  договори, 
ратифіковані  Україною  станом  на  травень  2013  р.,  від-
значила  багато  видів  злочинів  міжнародного  характеру, 
назвавши:  тероризм;  легалізацію  (відмивання)  доходів, 
одержаних  злочинним  шляхом;  фальшивомонетництво; 
контрабанду;  незаконний  обіг  наркотичних  засобів,  пси-
хотропних  речовин  і  прекурсорів;  нелегальну  міграцію; 
корупційні злочини; посягання на культурні цінності; по-
ширення  порнографії;  створення  організованих  злочин-
них  організацій;  корупційні  злочини;  піратство  та  інші 
злочини, серед яких і кіберзлочини [18, с. 81]. 

Конвенція  ООН  про  кіберзлочинність  2001  р.  із  До-
датковим  протоколом,  ратифікована  із  застереження-
ми  і  заявами  Законом  України  від  07  вересня  2005  р.  
№ 2824-IV, дійсно використовує цей термін на позначення 
міжнародної  протиправності  правопорушень  проти  кон-
фіденційності,  цілісності  та  доступності  комп’ютерних 
даних і систем. Зі змісту Конвенції слід розуміти, що по-
няттям кіберзлочинів охоплено також інші види злочинів 
міжнародного характеру – наприклад, поширення дитячої 
порнографії,  шахрайство  з  використанням  комп’ютерів, 
злочини проти авторських прав і традиційні комп’ютерні 
злочини. 

  Питання  щодо  співвідношення  термінів  «комп’ю- 
терний» злочин (відповідальність за які передбачено роз-
ділом  ХVІ  КК)  та  «кіберзлочин»  досі  є  дискусійним  у 
колах  криміналістів.  Обґрунтованою  видається  позиція  
В.М. Бутузова, який вважає, що це різні за змістом злочини 
у сфері високих інформаційних технологій. Ознакою від-

несення певних злочинів у сфері високих інформаційних 
технологій до кіберзлочинів є специфічне середовище їх 
учинення – кіберпростір (середовище комп’ютерних сис-
тем та мереж) [19, c. 118]. Причому об’єктом злочинного 
посягання можуть бути суспільні відносини будь-якої га-
лузі людської діяльності, що набуває прояву в кіберпросто-
рі. Перелік протиправних діянь, що можуть бути віднесені 
до кіберзлочинів, міститься у Конвенції Ради Європи про 
кіберзлочинність та Додатковому протоколі до неї. Отже, 
кібернетичними можуть бути будь-які злочини, вчинені у 
кіберпросторі, а комп’ютерними можна вважати кіберзло-
чини, що посягають на суспільні відносини у сфері авто-
матизованої  обробки  інформації  [19,  с.  118–119]. Термін 
«кіберпростір» у  криміналістичній літературі  ототожню-
ють із так званим «віртуальним», або Інтернет-простором. 
Отже, можна вважати, що злочинна діяльність у мережі 
Інтернет має ознаки злочинів міжнародного характе-
ру, оскільки навіть у разі вчинення відповідного злочину 
через Інтернет у межах однієї держави його суспільна не-
безпечність полягає в заподіянні шкоди суспільним відно-
синам із різних сфер міжнародного правопорядку.

Як  ми  вже  зауважили,  на  позначення  злочинів  у  ме-
режі Інтернет використовують  і термін «транскордонний 
злочин». Це явище характеризується тим, що особа здій-
снює  протиправне  діяння,  перебуваючи фізично  в  одній 
державі, тоді як предмет злочинного посягання наявний у 
іншій [20, c. 38]. Для визначення юрисдикції в юридичній 
практиці прийнято оперувати територіальними принципа-
ми дії національного кримінального закону. Відповідно до  
ч. ч. 2, 3 ст. 6 КК, злочин визнається вчиненим на території 
України, якщо його було почато, продовжено, завершено 
або припинено на території України чи якщо його вико-
навець або хоча б один із співучасників діяв на території 
України. У кримінально-правових колах науковців загаль-
новизнано, що місцем учинення злочинів, зокрема й тран-
скордонних, є місце, де були вчинені особливо небезпечні 
дії (незалежно від місця настання наслідків). 

Однак під час розслідування злочинної діяльності че-
рез мережу Інтернет досить складно визначити юрисдик-
цію  інформаційної,  телекомунікаційної мережі,  викорис-
таної для вчинення злочину, або власника інформаційного 
ресурсу, який необхідно захищати від протиправного по-
сягання. 

Законодавство  інших держав може передбачати  інак-
ші  підходи  до  цього  питання.  Так,  законодавство  окре-
мих  штатів  Америки  допускає  переслідування  хакерів, 
які не є американськими громадянами, але потрапили до 
комп’ютерних систем відомств США [20, c. 39], тож тер-
мін «транскордонний» відносно злочину в мережі Інтер-
нет  є  неоднозначним,  адже  будучи  вчиненим  за межами 
державного кордону, злочин може потрапити в поле зору 
національного кримінального законодавства цієї держави, 
наприклад, коли злочинець навмисно як один  із проміж-
них  засобів  учинення  злочину  застосовує  інформаційну 
або  телекомунікаційній мережу, що  підлягає юрисдикції 
іншої держави, на території якої він фактично не перебу-
ває. 

На нашу думку, з позиції етимологічного значення слів 
досліджувана  опосередкована  (або  віддалена)  злочинна 
діяльність, що полягає у використанні глобальної мережі 
Інтернет для протиправного впливу на програмно-техніч-
ні засоби, інформаційні системи тощо, має дистанційний 
характер.  Термін  «дистанційно»  (лат.  –  distantia)  озна-
чає «на відстані» чи «віддалено». Нині він застосовуєть-
ся  навіть  у  кримінально-процесуальному  законодавстві 
України. Так, відповідно до ст. ст. 232, 381 Кримінального 
процесуального  кодексу  України,  визнається  дистанцій-
не  досудове  та  судове  провадження.  Дистанційне  досу-
дове  розслідування  передбачає  можливість  проведення 
окремих  слідчих  (розшукових)  дій  за  умови,  що  учас-
ники  таких  дій  на  момент  їх  проведення  перебувають  у 
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різних місцях, географічно віддалених одне від одного на 
відстань,  що  створює  неможливість  їх  безпосереднього 
спілкування. Таке спілкування відбувається завдяки вико-
ристанню спеціального обладнання зв’язку і в режимі ві-
деоконференції з обов’язковою трансляцією зображення і 
звуку до місць, де перебувають особи, котрі беруть участь 
у слідчій (розшуковій) дії. 

Висновки. Таким  чином,  у  криміналістичному  сенсі 
злочинна діяльність у мережі Інтернет має міжнародний та 
дистанційний  характер,  оскільки  полягає  у  використанні 
останньої  для  віддаленого  протиправного  впливу  на  про-
грамно-технічні  засоби,  інформаційні  системи  тощо.  По-
при те, що багато криміналістів таку  злочинну діяльність 

називають транснаціональною, ми вбачаємо, що злочин у 
мережі Інтернет може й не мати транснаціонального харак-
теру  в  разі  відсутності  таких  ознак  злочинної  діяльності: 
1)  здійснення  її організованою групою; 2) кваліфікація  за 
національним кримінальним законодавством як тяжкого та 
особливо тяжкого злочину; 3) наявність умислу щодо отри-
мання матеріальної та фінансової вигоди; 4) відповідність 
визначеним  у  Конвенції  ООН  проти  транснаціональної 
організованої злочинності 2000 р. ознакам трансаціональ-
ності. Ці характеристики злочинної діяльності в мережі Ін-
тернет повинні бути покладені в основу розроблення відпо-
відних дієвих методик розслідування злочинів, учинених із 
використанням всесвітньої інформаційної мережі.
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У статті аналізується порядок та спосіб реалізації норм кримінального процесуального права, що стосується інституту угод у кримі-
нальному провадженні. Розкриваються позитивні моменти втілення даного інституту на практиці. Зосереджується увага на тих положен-
нях, які породжують певні проблемні та спірні ситуації при їх реалізації.
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В статье анализируется порядок и способ реализации норм уголовного процессуального права, касающегося института соглашений 
в уголовном производстве. Раскрываются положительные моменты воплощения данного института на практике. Сосредотачивается 
внимание на тех положениях, которые порождают определенные проблемные и спорные ситуации при их реализации.

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное производство, соглашения, соглашение о признании виновности, соглашение о 
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The article analyzes the procedure and manner of implementation of the criminal procedure law, which concerns the agreements in criminal 
proceedings. Positive aspects of implementation of this institution in practice are revealed. This article focuses on the provisions that give rise to 
certain problematic and controversial situations in their implementation.

Key words: criminal procedure, criminal proceedings, agreements, agreement on the recognition of guilt, agreement on reconciliation,  
mediation, interest of society.

Актуальність теми. З моменту закріплення інститу-
ту угод у кримінальному процесі на законодавчому рівні 
положення  останнього  досить  часто  аналізуються  на-
уковцями та практиками.  Інститут угод у кримінальних 
провадженнях дуже добре відомий англо-американській 
правовій  системі,  а  також  застосовується  у  ряді  країн 
континентальної правової сім ї. Для науки кримінально-
го процесуального права України угоди у кримінальному 
процесі – новий правовий  інститут,  який ще не відпра-
цьований  в  повній  мірі  судовою  практикою  та  достат-
ньою мірою не досліджений науковою доктриною. Тому 
говорити про те, що даний інститут повністю втілений у 
практичну діяльність, ще досить рано, оскільки практи-
ка застосування його норм на разі триває. Не дивлячись 
на те, що тривалість застосування норм даного інституту 
становить приблизно три роки, останній здобув ряд при-
хильників та критиків серед науковців та окреслив пози-
тивні та спірні моменти при його втіленні у практичній 
діяльності.  Здійснення  судочинства  у  розумні  строки  – 
одна із засад кримінального процесуального права Украї-
ни. Укладення угод у кримінальному провадженні можна 
розглядати як процедуру, яка сприяє спрощенню, а отже, 
і  пришвидшенню процедури правосуддя. Крім  того,  ін-
ститут угод у кримінальному процесі покликаний спрос-
тити процедуру розгляду певної категорії кримінальних 
проваджень, скоротити строки тримання осіб під вартою, 
а  також  зменшити  навантаження  на  систему  судових  і 
правоохоронних органів.

Проблеми удосконалення кримінального процесуаль-
ного  законодавства,  пошук  оптимальних  кримінально-
процесуальних форм,  які  б  надавали можливість  більш 
раціонально  та  економічно  використовувати  бюджетні 
видатки, що асигнуються на здійсненні правосуддя, зня-
ти надмірне навантаження з правоохоронних та судових 
органів привертали увагу багатьох відомих дослідників: 
Ю.В. Бауліна, Р. Веннігера, В.Г. Гончаренка, Ю.М. Гро-
шевого, О.Б. Комарницької, В.Т. Маляренка, В.Т. Нора, 
І.Д.  Перлова,  М.В.  Руденка,  В.Я  Тація,  Л.Д.  Удалової,  
І.Я. Фойницького, М. Філлі та ін.

Усі  ці  дослідження  створили  наукове  підґрунтя  для 
подальшого розвитку та удосконалення інституту угод у 
кримінальному процесуальному праві України та розро-
блення єдиного механізму реалізації даних норм.

Мета і задачі даної  статті  полягають  у  здійсненні 
аналізу норм чинного законодавства й процедури засто-
сування останніх органами досудового розслідування та 
судовими  органами  під  час  здійснення  кримінального 
провадження, виявлення складних та спірних питань, що 
виникають на практиці при реалізації інституту угод.

Виклад основного матеріалу. Досить прогресивним 
положенням  Кримінального  процесуального  кодексу 
України  є  закріплення  порядку  здійснення  криміналь-
ного  провадження  на  підставі  угод.  Запровадження  ін-
ституту  угод  породило  серед  вітчизняних  науковців  та 
практиків  різні  думки  та  твердження щодо  позитивних 
і  негативних  положень,  що  стосуються  впровадження 
даного інституту на практиці та його продуктивності та 
значення в системі кримінального процесуального права 
України.

Інститут  угод  у  кримінальному  провадженні  за-
кріплений  на  законодавчому  рівні  та  застосовується  на 
практиці  вже  певний  період  часу.  Напрацювання  прак-
тики застосування його норм на разі  триває. Достатньо 
складним є процес впровадження в практичну діяльність 
певних новацій, які не були відомі науці кримінального 
процесуального  права  України,  та,  як  результат,  виро-
блення єдиних шляхів щодо їх практичної реалізації.

Формування  практики  застосування  інституту  угод 
у  кримінальних  провадженнях  та  аналіз  позитивних  та 
негативних моментів триває, однак важливим моментом 
при реформуванні вітчизняного законодавства є викорис-
тання зарубіжного досвіду країн, в яких відповідні інсти-
тути права, перевіренні часом, довели свою ефективність 
на практиці. Так,  наприклад,  інститут «угод про  визна-
ння  провини»  достатньо  на  високому  рівні  розвинений 
у  державах  класичного  обвинувального  кримінального 
процесу, зокрема, в США та Англії. Крім того, процеду-
ри спрощеного розгляду кримінальних проваджень часто 
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застосовуються і отримали позитивну оцінку в державах 
Європи, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі та ін.

 Запровадження у кримінальне судочинство України 
процедур примирення є одним з елементів застосування 
в нашій державі відновного правосуддя, на необхідності 
якого було акцентовано увагу у Конвенції реформування 
кримінальної юстиції від 8 квітня 2008 р. [1].

Основною метою впровадження глави 35 КПК «Кри-
мінальне провадження на підставі угод» було спрощення 
процедури розгляду певної категорії кримінальних про-
ваджень,  скорочення  строків  тримання  осіб  під  вартою 
та загальних процесуальних строків розгляду криміналь-
них  проваджень,  а  також  зменшення  навантаження  на 
систему судових та правоохоронних органів. Враховую-
чи дані ВССУ, результати реалізації цих положень КПК 
України підтвердили дані очікування. 

Однак незважаючи на позитивну динаміку ухвалення 
вироків на підставі угод, механізм реалізації даного  ін-
ституту на практиці ще не в повній мірі відпрацьований 
та достатньою мірою не досліджений науковою доктри-
ною. Аналізуючи норми КПК України та механізм реалі-
зації даного інституту на практиці, потребують певного 
уточнення деякі положення. Про деякі з них докладніше.

Так,  зокрема,  згідно  ч.1  ст.  469  КПК  України,  уго-
да  про  примирення може  бути  укладена  за  ініціативою 
потерпілого,  підозрюваного  або  обвинуваченого.  До-
мовленості  стосовно  угоди  про  примирення  можуть 
проводитися  самостійно  потерпілим  і  підозрюваним 
чи  обвинуваченим,  захисником  і  представником  або  за 
допомогою  іншої  особи,  погодженої  сторонами  кримі-
нального  провадження  (крім  слідчого,  прокурора  або  
судді) [2].

Згідно  вищенаведеного  положення,  для  укладення 
даного виду угоди можуть залучатися фахівці з цієї спра-
ви, так звані медіатори, основною метою діяльності яких 
повинно  бути  надання  допомоги  сторонам  при  досяг-
ненні  домовленості  та  складанні  проекту  угоди.  Однак 
положення  щодо  закріплення  процесуального  статусу 
медіатора, чіткого визначення його прав та обов’язків не 
знайшли свого  законодавчого  закріплення, що дозволяє 
на науковому та практичному рівнях висувати різні твер-
дження щодо основної мети діяльності вищезазначених 
осіб при укладенні угоди про примирення.

Варто погодитись з думкою С. Слинька, згідно з якою 
запровадження інституту медіації у кримінальному про-
цесі потребує подальшого законодавчого врегулювання з 
уточненням вимог до самих медіаторів як учасників про-
вадження, а також порядку та підстав їх участі у кримі-
нальному провадженні [3].

Поняття  медіації  сформульовано  в  рамках  рішення 
Ради ЄС «Про положення жертв у кримінальному судо-
чинстві» [4]. Медіація розглядається як посередництво, в 
процесі якої сторони обговорюють злочин, його наслідки 
та приймають спільне рішення про відшкодування шко-
ди жертві та громаді, а також заходи щодо виправлення 
особи злочинця [ 5, с. 211–215]. Основним завданням ме-
діації є складання сторонами взаємоприйнятої угоди про 
умови примирення та порядок виконання взятих на себе 
зобов’язань [6, с. 166–171].

Доречною є думка А.В. Лапкіна про позитивні риси 
введення  інституту медіації  до норм українського  зако-
нодавства,  однак  є  ряд  невирішених  питань щодо  про-
цедури  укладення  угоди  про  примирення  [7],  тому  до-
речними  залишаються  пропозиції  науковців:  прийняти 
спеціальний закон «Про медіацію у кримінальних справах»  
[6, с. 170], увести до кола суб’єктів кримінально-проце-
суальної  діяльності медіатора,  визначити його  права  та 
обов’язки, встановити окремі строки для проведення дій 
по примиренню, розробити організаційні та матеріально-
технічні заходи щодо забезпечення діяльності медіаторів 
[8, с. 139–142].

Згідно з ч. 1 ст. 469 КПК України, домовленості сто-
совно  угоди  про  примирення  не  можуть  проводитись 
слідчим, прокурором або суддею. Не дивлячись на дане 
положення, А.В. Лапкін висловлює думку, що більшість 
проблем, які виникають при запровадженні інституту ме-
діації,  на  практиці можуть  бути  розв’язанні  за  допомо-
гою залучення органів прокуратури до процесів медіації. 
На його думку, прокурори цілком здатні успішно реалізо-
вувати право потерпілих на примирення з винними само-
стійно, без залучення будь-яких третіх осіб. Здійснюючи 
посередництво у вирішенні питань про примирення сто-
рін, прокурор не виступає на боці якоїсь із них, оскільки 
принцип публічності унеможливлює його особисту заці-
кавленість у справі чи залежність від якоїсь із сторін [7]. 
Враховуючи досвід зарубіжних країн, така думка дійсно 
має право на  існування, однак, на нашу думку, не в по-
вній  мірі  на  позитивному  рівні  може  зарекомендувати 
себе  на  практиці.  Дотримання  принципу  об’єктивності 
при укладенні  угоди про примирення можна досягнути 
у більш повному обсязі, якщо після того, як потерпілий 
або  підозрюваний  чи  обвинувачений  виявили  бажання 
примиритися  з  протилежною  стороною,  до  процедури 
примирення залучити фахівця в даній справі, тобто ме-
діатора.

Крім того,  відповідно до ст.  469 КПК України,  суди 
також включені до переліку органів, які не можуть прова-
дити домовленості стосовно угоди про примирення. Слід 
пам’ятати, що суди виступають незалежними арбітрами 
при  розгляді  кримінальних  проваджень.  Суд,  відповід-
но  до  гл.  35  КПК України,  не  є  суб’єктом  доказування 
винуватості  обвинуваченого  у  вчиненні  кримінального 
правопорушення.  Основним  завданням  суду  у  випадку 
здійснення кримінального провадження на підставі угод 
про визнання винуватості є перевірка відповідності укла-
дення угоди про визнання винуватості вимогам закону та 
з’ясування наявності підстав для твердження про вину-
ватість обвинуваченого. З аналізу вироків, ухвалених на 
підставі угод, вбачається, що судам інколи властиво ви-
ходити за межі своїх процесуальних повноважень. Згідно 
з узагальненням ВССУ, вирок, у якому констатовано факт 
повного доведення судом винуватості особи, слід визна-
вати  таким,  що  суперечить  вимогам  закону.  Доведення 
вини обвинуваченого в загальному порядку не здійсню-
валось, судове засідання в повному обсязі в даному ви-
падку не проводилося. Тому також не зовсім доречним у 
мотивувальній частині вироків є вжиття формулювання: 
«Суд  вважає  доведеним  у  підготовчому  судовому  засі-
данні те, що О. вчинив таємне викрадення чужого майна 
(крадіжка), а тому кваліфікує його дії за ч. 1 ст. 185 КК 
України» [9].

У ст. 470 КПК України передбачається перелік обста-
вин, що враховуються прокурором при укладенні угоди 
про  визнання  винуватості. Притягнута  до  кримінальної 
відповідальності  особа  повинна  чітко  розуміти, що  ви-
знання  винуватості  та  укладення  такого  виду  угоди  у 
кримінальному  провадженні  має  супроводжуватись  її 
співпрацею з правоохоронними органами. З аналізу зміс-
ту угоди про визнання винуватості наведеного в ст. 472 
КПК України зрозуміло, що угода укладається за певної 
сукупності  підстав  і  не  повинна  укладатися  тільки  на 
основі беззастережного визнання підозрюваним чи обви-
нуваченим  своєї  винуватості  у  вчиненні  кримінального 
правопорушення.

 Тобто угода про визнання винуватості фактично по-
винна  бути  угодою про  співпрацю,  яка має  подвійне  за-
вдання:  вирішуючи  наперед  питання  про  покарання  за 
інкриміноване діяння, вона має розширити доказову базу 
того чи іншого звинувачення та обґрунтовано піддати кри-
мінальному переслідуванню всіх винних осіб [10, с. 13].

Однією  з  достатньо  важливих  та  основних  вимог 
при укладенні такого виду угоди повинно бути активне 
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сприяння з боку особи, яка притягнута до кримінальної 
відповідальності, досудовому розслідуванню криміналь-
ного  правопорушення,  а  також  викриття  кримінальних 
правопорушень  вчинених  іншими  особами,  викриття 
більшої кількості кримінальних правопорушень, а також 
виявлення більш тяжких кримінальних правопорушень. 
Однак  якщо  проаналізувати  зміст  більшості  укладених 
угод, то більше половини угод про визнання винуватос-
ті  укладаються прокурором лише  з  однією умовою для 
підозрюваного – беззастережно визнати свою провину в 
суді, і серед них переважну більшість становлять прова-
дження за ст. 309 КК України. При цьому завдання щодо 
викриття осіб, які збувають наркотичні засоби, не вирі-
шуються, так як такі умови в угоді відсутні. Крім того, 
поширеною є практика використання прокурором в уго-
дах  про  визнання  винуватості  неконкретних  формулю-
вань  при  визначенні  зобов’язання  підозрюваному,  які  в 
подальшому останнім неможливо буде виконати [9].

Тобто було б доречно у випадку закріплення обов’язку 
щодо  співпраці  з  правоохоронними  органами  навести 
приклад  викладу  прокурором  відповідного  обов’язку, 
для того щоб було чітко зрозуміло, які саме дії повинна 
вчинити  особа,  яка  підозрюється  чи  обвинувачується  у 
вчиненні  кримінального  правопорушення,  у  випадку 
укладення даного виду угоди.

Аналіз  норм  чинного  законодавства  привертає  увагу 
до п. 2 ч. 7 ст. 474 КПК України, відповідно до положень 
останнього суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо умо-
ви угоди не відповідають інтересам суспільства. З аналізу 
практики перегляду судами апеляційної інстанції вироків 
районних судів, ухвалених на підставі угод, простежуєть-
ся тенденція скасування останніх на підставі невиконання 
судом вимог, встановлених п. 2 ч. 7 ст. 474 КПК України, 
зокрема,  невідповідності  умов  угоди  інтересам  суспіль-
ства. «Інтерес суспільства» – поняття, що фігурує у нормах 
чинного  законодавства,  однак  офіційного  законодавчого 
визначення останнього не закріплено. В свою чергу, така 
ситуація призводить до того, що в науковій доктрині та на 
практиці  можна  знайти  досить  різні  трактування  даного 
поняття, які лягають в основу прийняття судових рішень. 
Для вироблення однорідної практики прийняття судових 
рішень на даній підставі та недопущення помилок було б 
доречно на законодавчому рівні закріпити визначення «ін-
терес суспільства» або хоча б окреслити його межі. 

Особливу  увагу  необхідно  також  звернути  на  поло-
ження щодо дотримання права на  захист при  здійсненні 
кримінального провадження на підставі угод. Якщо мож-
ливість  участі  захисника  при  проведенні  домовленостей 
щодо укладення угоди про примирення прямо  зазначена 
у ч. 1 ст. 469 КПК України, то про положення щодо учас-
ті захисника під час укладення угоди про визнання вину-
ватості  не  йдеться.  В  даному  випадку  варто  погодитись 
з  думкою  науковців,  що,  відповідно  до  п.  3  ч.  3  ст.  42,  
ст.  48  КПК України,  враховуючи  загальні  засади  кримі-
нального  провадження,  підозрюваний  (обвинувачений) 
може  скористатися  правовою  допомогою  захисника  на 
будь-якому  етапі  кримінального  провадження  на  свій 
власний розсуд, залучивши його особисто або за участю 
інших осіб, які діють в його інтересах, надавши на це від-
повідну згоду. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КПК України, 
слідчий, прокурор компетентні за необхідності самостій-
но прийняти рішення щодо обов’язкової участі захисника 
у кримінальному провадженні. Зважаючи на особливості 
провадження  на  підставі  угод,  які  стосуються  обмежень 
конституційних  прав  громадян  у  зв’язку  з  відмовою  від 
презумпції  невинуватості,  а  також  ураховуючи  можли-
вість недостатньої обізнаності сторін із наслідками укла-
дення угоди, її формою та змістом, на практиці у кожному 
випадку ініціювання сторонами укладення угоди про ви-
знання винуватості, залучення захисника слідчим, проку-
рором визнається обов’язковим [10, с. 13].

Ще одним достатньо актуальним моментом у чинному 
законодавстві є положення ст. 394 КПК України, які стосу-
ються особливостей апеляційного оскарження окремих су-
дових рішень. В КПК України чітко визначено суб’єктний 
склад осіб, які мають право подати апеляційну скаргу на 
вирок суду, ухвалений на підставі угоди та підстави, з яких 
дана апеляційна скарга може бути подана. 

Аналіз  практики  перегляду  судами  апеляційної  ін-
станції  рішень  судів,  ухвалених  на  підставі  угод,  свід-
чить про те, що інколи особи подають апеляційні скарги 
з  підстав,  не  визначених  нормами  чинного  законодав-
ства.  Відповідно  до  ч.  2  ст.  474  КПК України,  розгляд 
щодо угоди проводиться судом під час підготовчого су-
дового  засідання  за  обов’язковою  участю  сторін  угоди 
з  повідомленням  інших  учасників  судового  проваджен-
ня. Суд перевіряє  угоду на  відповідність  вимогам КПК 
України та відмовляє у затвердженні угоди за наявності 
підстав, перелічених у ч. 7 ст. 474 КПК України. З ана-
лізу  практики  перегляду  судами  апеляційної  інстанції 
судових рішень, прийнятих на підставі угод, вбачається, 
що існують випадки, коли органи прокуратури, не пого-
джуючись з рішенням, прийнятим районним судом щодо 
відмови у затвердженні угоди, подають на таке рішення 
апеляційну скаргу. Однак, згідно з п. 3 ч. 3 ст. 394 КПК 
України,  вирок  суду першої  інстанції  на  підставі  угоди 
про примирення між потерпілим та підозрюваним, обви-
нуваченим може бути оскаржений у апеляційному поряд-
ку прокурором виключно з підстав затвердження судом 
угоди  у  кримінальному  провадженні,  в  якому,  згідно  з 
ч. 3 ст. 469 КПК України, угода не може бути укладена. 
Крім того, згідно з п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК України, вирок 
суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором 
та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винува-
тості може бути оскаржений прокурором виключно з під-
став: призначення судом покарання, менш суворого, ніж 
узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у 
провадженні, в якому, згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України 
угода не може бути укладена. Враховуючи вищенаведену 
ситуацію, органи прокуратури подають апеляційну скар-
гу, фактично не маючи на це, згідно з нормами чинного 
законодавства, права. Крім того, звертаючись до Єдино-
го  державного  реєстру  судових  рішень,  можна  знайти 
такі  ухвали  судів  апеляційної  інстанції,  згідно  з  якими 
такі апеляційні скарги приймаються до розгляду  і на  їх 
основі  відкривається  апеляційне провадження, що явно 
суперечить нормам чинного  законодавства. Аналізуючи 
такі підстави, враховуючи основну мету здійснення кри-
мінального провадження на підставі угод, серед практи-
ків все частіше починає панувати думка про необхідність 
розгляду  питання  про  збільшення  переліку  підстав,  на 
основі яких може бути подана апеляційна скарга на ви-
рок суду першої інстанції на підставі угод. Адже трапля-
ються  такі  випадки,  коли  підстава,  згідно  якої  сторона 
бажає оскаржити вирок суду, ухвалений на підставі уго-
ди, є досить актуальною, однак не внесеною до переліку 
підстав, визначених п. 3 ч. 4 ст. 394 КПК України.

Висновки. Аналіз теоретичних положень та практи-
ки  застосування  інституту  угод  є  досить  актуальним  в 
умовах сьогодення. Спектр поглядів на роль та значення 
інституту угод у кримінальному провадженні України ко-
ливається від повного заперечення до повного визнання 
останнього. Необхідно зазначити, що закріплення в КПК 
України процедури провадження на підставі  угод  – по-
зитивний крок до спрощення процедури розгляду певної 
категорії  кримінальних  проваджень,  зменшення  наван-
таження на систему судових та правоохоронних органів. 
Враховуючи  той  факт,  що  даний  інститут  є  новим  для 
науки  кримінального  процесуального  права  України, 
останній потребує подальшого вивчення з метою удоско-
налення  норм  чинного  законодавства  та  напрацювання 
єдиної практики застосування.
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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

У статті розглядаються питання організації та діяльності правових систем надання безоплатної правової допомоги в країнах Євро-
пейського Союзу. Автор аналізує основні моделі надання безоплатної правової допомоги, діючі в даний час у країнах ЄС. На основі про-
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странах Европейского Союза. Автор анализирует основные модели предоставления бесплатной правовой помощи, действующие в дан-
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The article is regarded with the organization and operation of the legal system of providing free legal aid in the European Union. The author 
analyzes the basic model of free legal aid, currently operating in the EU. On the grounds of research author suggests the main directions of 
improvement of the system of free legal aid in Ukraine.
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РОЗДІЛ 10. 
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Однією із умов інтеграції України до Європейського 
Союзу є побудова такої системи адвокатури та створен-
ня законодавства щодо її організації і діяльності, норми 
якого відтворювали б модель демократичного правового 
інституту адвокатури, оскільки лише за умови належно-
го функціонування цього  інституту можливий розвиток 
демократії  та  верховенства  права,  що,  у  свою  чергу,  є 
одним із головних критеріїв набуття Україною членства 
у  Європейському  Союзі  (далі  –  ЄС).  Євроінтеграційні 
прагнення України потребують узгодження системи пра-
вових норм України та ЄС, зокрема, в сфері прав людини. 
Так, реальне просування України у напрямі інтеграції в 
Європу потребувало глибокої політичної та економічної 
трансформації,  тобто  її  перетворення  у  демократичну, 
правову, дієздатну державу з відповідними стандартами 
внутрішньої та зовнішньої стабільності [1, с. 19]. За та-
ких умов дослідження проблем організації та функціону-
вання  систем  безоплатної  правової  допомоги  у  країнах 
ЄС  є  актуальним  саме  у  контексті  відповідності  націо-
нального законодавства європейським стандартам.

Проблеми  організації  інституту  безоплатної  право-
вої допомоги (далі – БПД) досліджувалися багатьма ві-
тчизняними  науковцями.  Це,  зокрема,  Є.Ю.  Бова  [2],  
Р.С.  Титикало  [3],  А.В.  Козьминих  [4],  Л.В.  Тацій  [5], 
М.М. Антонович  [6], А.В.  Богма  [7]  та  ін.,  а  також  за-
рубіжні вчені: Роджер Сміт [8], Рене Кассен [9], М. Кіку 
[10], М. Кузінс [11], Бланкенбург [12], Ф. Рейган [13] та 
ін. Але окремого дослідження, яке було б присвячено до-
слідженню характеристик систем БПД у країнах ЄС, на 
цей час немає, тому обрана тема статті уявляється акту-
альною та своєчасною.

Філософія,  що  визначила  створення  систем  юри-
дичної  допомоги, фактично  застована на обгрунтуван-
ні  невід’ємності  прав  людини,  продиктованому  між-
народними  стандартами  [10,  с.  45]. У  всіх  країнах ЄС 
розвиток  програм  доступу  до  правосуддя  потягнув  за 

собою  ускладнення  і  вдосконалення  нормативно-пра-
вової  бази,  що  стосується  права  на  отримання  такої 
допомоги, а також форм  і методів  її надання. Якщо на 
ранніх етапах розвитку програми юридичної допомоги 
регулювалися лише фрагментарно, окремими положен-
нями процесуальних кодексів і законів, що визначають 
діяльність  юридичної  професії  (правове  регулювання 
такого типу збереглося, наприклад, у Польщі, Австрії та 
Чехії), то на даний час в багатьох країнах ЄС прийняті 
спеціальні закони, що детально описують систему юри-
дичної  допомоги,  у  тому  числі  –  безоплатної.  Такі  за-
кони діють у Бельгії, Болгарії, Німеччині, Нідерландах, 
Словаччині, Словенії, Франції  та  в  інших  країнах ЄС.  
У  них  встановлюються  основні  характеристики  про-
грам з надання безоплатних (або частково безоплатних) 
правових послуг.

Положення  даних  Законів  здебільшого  узгоджені  з 
Європейською  конвенцією  про  захист  прав  людини  та 
основних свобод і з резолюціями Комітету міністрів Ради 
Європи: Резолюція (76) 5 від 18.02.1976 «Про юридичну 
допомогу  у  цивільних,  комерційних  і  адміністративних 
справах» і Резолюція № (78 ) 8 від 02.03.1978 «Про юри-
дичну допомогу  і  консультаціях»,  а  також  з рекоменда-
ціями,  прийнятими  Комітетом  міністрів  Ради  Європи: 
Рекомендація № (81) 7 від 14.05.1981 «Про заходи щодо 
розширення  доступу  до  правосуддя»  і  Рекомендація  
№ (93) 1 «Про ефективний доступ до закону і правосуддя 
для найбідніших верств населення» та ін.

Системи  надання  безоплатної  допомоги  є  майже  у 
всіх країнах ЄС. Але вони відрізняються  за критеріями 
відбору одержувачів допомоги, а також процедурам і спо-
собам організації процесу її надання. Розвиток і масштаб 
систем надання юридичної допомоги обумовлений наці-
ональними особливостями кожної  країни ЄС.[14] У ба-
гатьох країнах закон про юридичну допомогу описує як 
послуги, що надаються  затриманим,  підозрюваним,  об-
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винуваченим і підсудним в рамках провадження у кримі-
нальних справах, так і юридичну допомогу по іншим ка-
тегоріям справ. Наприклад, єдиний закон регулює обидві 
згадані сфери юридичної допомоги у Великобританії і в 
Словенії. Тим не менш в окремих державах, наприклад у 
Словаччині, схеми юридичної допомоги у кримінальних 
справах  та  допомоги  по  іншим  категоріям  справ  вста-
новлюються окремими комплексами законодавчих актів  
[15, с. 217]. Як зазначає Є.Ю. Бова, сучасні правові сис-
теми різних держав передбачають цілу низку механізмів 
надання безоплатної правової допомоги. В окремих дер-
жавах  така  допомога  надається  виключно  у  криміналь-
них  справах,  в  інших –  у  кримінальних  та цивільних у 
межах одного механізму чи з утворенням окремих меха-
нізмів для окремих категорій справ [2].

Вивчення національних систем безоплатної правової 
допомоги  у  країнах  ЄС  передбачає  наявність  загальної 
основи (критеріїв)  їхньої класифікації. При всьому роз-
маїтті кола суб’єктів, що залучаються для надання БПД у 
різних країнах, виділяють, як правило, такі моделі:

1) Модель  «pro bono». Юридична  допомога  бідним 
і особливо нужденним надається безкоштовно  і часто є 
обов’язковою  для  адвокатів.  Практика  надання  послуг 
системі  «pro  bono»  широко  використовується  велики-
ми юридичними фірмами,  які  розглядають  роботу  «pro 
bono» як частину своїх зобов’язань перед суспільством, 
а  також як можливість для фірми  і  адвокатів  займатися 
благодійністю,  а молодим адвокатам – отримати досвід 
роботи. Багато фірм вимагають від адвокатів певної кіль-
кості годин роботи з надання безкоштовних юридичних 
послуг  на  місяць/рік,  а  в  деяких  з  них  надання  безко-
штовних послуг  є  одним  із  критеріїв  оцінки діяльності 
юриста, яка враховується при просуванні по службі або 
збільшенні оплати. Разом з тим у жодній з європейських 
країн  не  передбачений  обов’язок  адвокатів  надавати 
юридичну допомогу на громадських засадах.

Наприклад,  послуги  БПД  у  Франції представлені 
у  вигляді  «pro bono»  і  надаються  в  основному в облас-
ті  l’access au droit – у вигляді консультацій з метою за-
безпечення доступу громадян до правової інформації та 
для того, щоб вони могли приймати зважені з юридичної 
точки  зору  рішення  [16,  с.  21].  Послуги  «pro  bono»  не 
надаються  з  питань,  пов’язаних,  наприклад,  з  судовим 
представництвом  або  представництвом  у  кримінальних 
справах, тобто у тих сферах, де послуги адвокатів опла-
чуються в рамках державної системи субсидованої юри-
дичної допомоги.

У Німеччині надання юридичної допомоги на безо-
платній основі було встановлено законним тільки в січні 
2014 року. До цього відповідний закон допускав неодноз-
начне тлумачення. Однак це не перешкоджало розвитку 
практики надання БПД, головним чином, завдяки впливу 
міжнародних фірм, що мають представництва в Німеччи-
ні. В Угорщині  практика  надання юридичної  допомоги 
на громадських засадах розвивається дуже активно, голо-
вним чином, завдяки створенню у 2007 році Угорського 
Центру координації юридичної допомоги pro bono Інсти-
тутом «Право суспільних інтересів» (PILnet). Юридична 
допомога на принципах pro bono надається громадським 
організаціям, головним чином, великими національними 
або  міжнародними  компаніями.  Надання  таких  послуг 
регулюється договором або контрактом, укладеним між 
клієнтом і адвокатом.

Практика  надання  юридичної  допомоги  на  громад-
ських  засадах  найбільш  розвинена  в  Об’єднаному Ко-
ролівстві, зокрема в Англії та Уельсі існує безліч неко-
мерційних організацій, які сприяють розвитку практики 
надання  юридичної  допомоги  на  громадських  засадах 
або управляють роботою центрами координації. Надання 
такого типу юридичної допомоги (соліситорами, барис-
терами  і юрисконсультами) підпадає під дію тих самих 

норм професійної етики, які діють щодо надання оплат-
ної юридичної допомоги.

В Об’єднаному Королівстві, Іспанії  та в деяких  ін-
ших країнах ЄС адвокатів заохочують до надання тако-
го  типу  юридичної  допомоги.  Стимулами  до  надання 
юридичної  допомоги  на  громадських  засадах  в  Англії 
та Уельсі  є:  низка  премій, що  присуджуються юристам 
та  юридичним  фірмам,  які  надають  юридичні  послу-
ги  на  громадських  засадах;  високий  рівень  конкуренції 
між юридичними фірмами, який обумовлює можливість 
оцінки їх діяльності з точки зору виконаної ними роботи 
на  громадських  засадах;  вплив  даних про надання фір-
мою  безкоштовних  юридичних  послуг  на  вибір  потен-
ційних клієнтів; встановлені усередині юридичних фірм 
норми виконання роботи на громадських засадах; облік 
виконаної  роботи  на  громадських  засадах  при  оцінці 
ефективності праці та / або прийнятті рішень про випла-
ту премій [17].

 2) Контрактная модель (модель judicare) – систе-
ма,  при  якій  спеціальний  державний  орган  укладає  до-
говір  (контракт)  з  адвокатом,  юридичною  фірмою  про 
надання БПД по певній кількості справ або за певними 
категоріями  справ,  оплата  за  яку  здійснюється  за  раху-
нок державного бюджету. Така модель застосовується в 
Австрії, Англії та Уельсі, Бельгії, Норвегії, Нідерландах, 
Шотландії, Швеції,  Франції,  Данії  та  Німеччини.  Дану 
модель  залежно  від  методів  виплати  гонорарів  приват-
ним адвокатам поділяють на  judicare у чистому вигляді 
(pure judicare) і «черговий адвокат» (duty counsel): [18]

а) Модель judicare у чистому вигляді («pure judicar»), 
суть якої полягає в тому, що адвокати отримують оплату 
за надану юридичну допомогу від держави через місцеві 
адміністрації, або колегії адвокатів або іншу організацію. 
У  деяких  випадках  суди  направляють  осіб,  які  мають 
право на отримання БПД, до адвокатів, які беруть участь 
у програмі з надання субсидованої державою юридичної 
допомоги.  У  таких  випадках  адвокати  представляють 
свої рахунки суду для  їх перевірки  і подальшої оплати. 
Виплати з бюджетних коштів  здійснюються або за кон-
кретний вид юридичної допомоги (наприклад, фіксована 
сума за розлучення з спільної згоди), або у вигляді пого-
динної оплати, або з розрахунку максимального платежу 
за послугу незалежно від тривалості її надання [19, с. 7]. 
Досвід зарубіжних країн показує, що така модель значно 
дорожче, ніж модель, при якій адвокат отримує фіксова-
ну заробітну плату [20];

б)  Модель «черговий адвокат» (duty counse),  суть 
якої полягає в тому, що адвокати працюють на неповну 
ставку та оплата наданої ними БПД здійснюється за кож-
ний день їх участі в якості захисника або представника у 
випадках, коли необхідно забезпечити надання безоплат-
ної юридичної допомоги.

У  французькій  системі  дана  юридична  допомога 
отримала  подальший  розвиток:  на  допомогу  в  особливо 
важливих  справах  можуть  розраховувати  будь-які  особи 
незалежно від свого доходу. У системі «judicare» важли-
во  те, що  вона  спрямована проти  ігнорування  бідних  як 
соціального класу. Складність полягає в тому, що система 
«judicare» долає фінансові бар’єри, однак не  здатна впо-
ратися з іншими бар’єрами: низьким рівнем знань про свої 
права, а також певними сферами, в яких особа має право 
на захист. Система «judicare» використовується також різ-
ними специфічними організаціями як один з методів робо-
ти в юридичних центрах (зазвичай існують при приватних 
фірмах),  радами  юридичної  допомоги  з  надання  послуг 
неурядовим організаціям тощо [21, с. 182].

Модель публічного (громадського, державного) за-
хисника  характеризується  тим,  що  держава  чи  орган, 
керуючий системою БПД,  створює постачальника юри-
дичної допомоги – систему офісів (бюро, ради, служби, 
центри, комісії тощо) за територіальним принципом, що 
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забезпечує  малозабезпеченим  категоріям  населення  до-
ступність до юридичної допомоги. Ця модель найбільш 
ефективна  тоді,  коли  громадянам  необхідно  отримати 
консультацію,  пораду  чи  представництво  своїх  інтер-
есів по типовим нескладним справам [22]. Така робота, 
як правило, побудована за такою схемою: з клієнтом, що 
звернувся за юридичною допомогою, черговий співробіт-
ник проводить первісну співбесіду для з’ясування харак-
теру правової проблеми. У разі її нескладності юридична 
допомога може бути надана відразу ж шляхом правового 
інформування  або  консультування,  або  направлення  за-
явника  в  орган  або  організацію,  де  зазначена проблема 
може бути вирішена без участі юристів. У разі ж,  коли 
вирішення проблеми вимагає більш тривалого часу, клі-
єнт направляється до конкретного юриста офісу, що спе-
ціалізується в певній галузі права [20]. Така модель існує 
у Великобританії та Уельсі, Шотландії, Литві та дея-
ких інших країнах.

Модель  публічного (громадського, державного) за-
хисника відрізняється від системи  judicare тим, що дер-
жава  організовує  мережу  спеціалізованих  закладів  для 
надання БПД малозабезпеченим [23, с. 14; 24, с. 39-41]. 
Як правило, такі заклади орієнтовані на надання найпро-
стіших послуг (базових консультацій та роз’яснень). Ви-
моги  до  кваліфікації  таких  співробітників можуть  бути 
істотно  нижче,  ніж  вимоги, що  пред’являються,  напри-
клад, до особи, що бажає отримати допуск до судового 
представництва. Наприклад, у Нідерландах до роботи в 
так званих «вікнах юридичної допомоги» часто залуча-
ються особи, юридична освіта яких є недостатньою для 
отримання статусу адвоката (рівень бакалавра) [16, с. 20].

3) Модель «еx оfficio»,  суть якої полягає в  тому, що 
держава в особі органів, що ведуть кримінальне судочин-
ство (прокурора, слідчого, поліції, суду), призначає через 
професійні організації  адвокатів у  якості  захисників чи 
представників для надання юридичної допомоги та опла-
чує їхню роботу з коштів державного бюджету. Для пев-
ної частини адвокатів, які не мають клієнтури, або тільки 
вступили в адвокатську спільноту, або здійснюють адво-
катську  діяльність  у  регіонах,  де  чисельність  адвокатів 
перевищує  попит  на  юридичну  допомогу,  призначення 
на такі справи є основним джерелом їх доходу. Що сто-
сується  висококваліфікованих  адвокатів,  які  мають,  як 
правило, обширну клієнтуру і, як наслідок, завжди забез-
печені роботою, то їх переважна частина, як правило, не 
веде такі справи. Дана модель характерна для більшості 
колишніх  соціалістичних  країн Центральної  та  Східної 
Європи [25].

4) Змішана модель – являє собою таку систему, яка 
поєднує  елементи  перших  двох  вищезазначених  та  ін-
ших моделей: надання БПД здійснюється через незалеж-
ну державну організацію – бюро, ради, служби, центри 
тощо (тобто модель публічного захисника) із залученням 
приватно практикуючих адвокатів на основі укладеного 
з ними договору по окремих справах (тобто контрактна 
модель), а також з використанням інших моделей (юри-
дичних клінік, моделі «pro bono», пара-юристів та інших 
різновидів моделей. Наприклад,  система БПД являє  со-
бою  змішану модель,  якщо  вона  складається  з  надання 
державної (перший етап) та приватної (другий етап) без-
оплатної правової допомоги.

Змішана модель використовується в багатьох країнах. 
Експерти  пояснюють  це  тим, що  «прихильність  до  тієї 
чи  іншої моделі без використання переваг протилежної 
моделі призводить до того, що система юридичної допо-
моги стикається з великою кількістю проблем, яких вона 
могла  б  уникнути.  Будучи  обмеженим  тільки  моделлю 
judicarе  або  тільки  моделлю штатних  юристів,  орган  з 
управління системою БПД буде стикатися з усіма недо-
ліками, не приділяючи належної уваги перевагам і ком-
пенсуючим можливостям другой модели. … Комбинация 

моделей  –  це  кращий  вибір  для  забезпечення  незамож-
них громадян юридичними послугами [19, с. 11].

Є.  Джонсон  проводить  відмінність  між  змішаними 
моделями,  заснованими  на  можливості  вибору  для  клі-
єнта, поділі за предметними галузями і функціональному 
виборі.  Можливість  вибору  дозволяє  клієнту  визначи-
тися, хто представлятиме його інтереси у кожному кон-
кретному випадку – штатний юрист чи адвокат у рамках 
системи judicarе. У змішаній системі, з поділом за пред-
метними галузями, справи ведуться штатними юристами 
або адвокатами в рамках системи judicare залежно від їх 
кваліфікації та досвіду. Нарешті, останній тип являє со-
бою функціональний розподіл обов’язків між штатними 
юристами й адвокатами, при якому і штатні юристи, і ад-
вокати в рамках системи judicare виконують певні функ-
ції при веденні одних і тих же категорій справ [26].

Правові  системи  в  країнах  ЄС  різняться,  але  на  всі 
країни  значний  вплив  здійснює  модель,  яку  можна  на-
звати  «державно-слідчою»  [27].  Як  зазначає  Роджер 
Сміт,  майже  усі  системи  успадкували  модель  адвоката  
«ex officio». При цьому існує відмінність моделей, які ді-
ють у змагальній і в слідчій системах країн Європи [8].

З  метою  забезпечення  рівного  доступу  кожного  до 
отримання БПД, багато держав ЄС покладають на  себе 
обов’язок  по  оплаті  такої  допомоги  або  встановлюють 
знижені тарифи з оплати юридичної допомоги і створю-
ють  для  цього  спеціальні  системи  БПД,  у  рамках  яких 
створюють  спеціальні  органи  управління  цією  систе-
мою, тісно пов’язані з урядом, але формально незалежні 
[20].  Ефективність  систем  БПД  досягається  лише  тоді, 
коли усі функції по  їх організації, контролю та коорди-
нації  зосереджені  в  одному органі,  особливостями пра-
вового  статусу  якого  є його незалежність. Широко роз-
повсюдженими механізмами  управління  БПД  у  країнах 
ЄС є комісії, бюро, ради, центри, які здійснюють адміні-
стративні (управлінські) функції з питань надання БПД. 
Ці структури, як правило, є державними і створюються 
зазвичай  при Міністерстві  юстиції  [25].  Практика  дер-
жавного адміністрування у сфері БПД застосовується у 
багатьох країнах ЄС – в Австрії, Бельгії, Великобританії, 
Голландії,  Німеччини,  Данії,  Нідерландах,  Португалії, 
Північної  Ірландії,  Фінляндії,  Франції, Швеції,  країнах 
Балтії та в інших країнах.

Закон  України  «Про  безоплатну  правову  допомогу» 
зробив чинну  систему безоплатної  правової  допомоги  в 
Україні більш ефективною, оскільки він створив правову 
базу та механізм для реалізації права кожного на правову 
допомогу у випадках, коли вона повинна надаватися без-
оплатно. Закон відповідає низці міжнародних угод, учас-
ницею яких є наша держава, зокрема Європейській кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 р. та Міжнародному пакту про громадянські та по-
літичні права 1966 р., які зобов’язують держав-учасниць 
надавати кваліфіковану безоплатну правову допомогу ма-
лозабезпеченим  особам при  обвинуваченні  їх  у  вчинен-
ні кримінальних правопорушень. Разом з тим вважаємо, 
що напрямами подальшого вдосконалення системи БПД 
в України повинні визначатися: 1) розширення кола осіб, 
які мають право на отримання безкоштовної юридичної 
допомоги; 2) розширення переліку випадків надання без-
оплатної правової допомоги в рамках державної системи 
БПП; 3) створення процедур надання БПП в екстреному 
порядку. Наприклад, в екстреному порядку БПП можуть 
отримати постраждалі  від  пожеж  і  стихійних  лих,  ката-
строф, терористичних актів. Крім того, можливе складан-
ня списків адвокатів, які повинні бути доступні 24 години 
на добу (за прикладом Нідерландів), що є у першу чергу 
важливим  по  кримінальним  справам;  4)  спрощення  по-
рядку перевірки та посвідчення права на отримання БПП; 
5) більш широке використання можливостей інформуван-
ня  громадян,  які  мають  право  на  БПП,  про  можливості 
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отримання допомоги та порядок звернення за нею. Зокре-
ма, Центри  можуть  укладати  угоди  про  сприяння  у  по-
ширенні  інформації про БПД з судами, органами влади, 
службами соціального захисту, медичними установами та 
іншими  структурами;  6)  введення  системи  страхування 
ризику при наданні БПД; 7) встановлення взаємозв’язку 
безоплатних юридичних послуг та  інших видів соціаль-
ної  допомоги  з  тим, щоб  забезпечити нужденним комп-

лексну підтримку; 8) розвиток співпраці між суб’єктами 
державної та недержавної систем БПП: слід передбачити 
більш широку участь у програмі БПД громадських орга-
нізацій та юридичних клінік вищих навчальних закладів, 
розвиток  програми  самодопомоги  (підготовки  громадян 
до  самостійного представництва  своїх  інтересів  у  суді); 
9) модернізація програми БПД у зв’язку із розвитком ін-
формаційних технологій тощо.
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У статті досліджується конституційно-правовий статус адвокатури в Україні. Робиться висновок про те, що адвокатура є одним з 
основних елементів механізму забезпечення права, свобод та законних інтересів людини, рівень розвитку якої в суспільстві безпосеред-
ньо вказує на рівень розвитку демократії в ньому. В статті вказується на те, що Конституція України приділяє адвокатурі важливу роль, 
перетворюючи її на ключову правозахисну інституцію у сучасній правовій системі України.

Ключові слова: адвокат, адвокатура, правова держава, правозахисний інститут, право на правову допомогу. 

В статье исследуется конституционно-правовой статус адвокатуры в Украине. Делается вывод о том, что адвокатура является одним 
из основных элементов механизма обеспечения прав, свобод и законных интересов человека, уровень развития которой в обществе 
непосредственно указывает на уровень развития демократии в нем. В статье указывается на то, что Конституция Украины уделяет адво-
катуре важную роль, превращая ее в ключевой правозащитный институт в современной правовой системе Украины.

Ключевые слова: адвокат, адвокатура, правовое государство, правозащитный институт, право на правовую помощь.

In this paper, an analysis constitutional and legal status of advocacy in Ukraine. The conclusion is that advocacy is a key element of a mecha-
nism to ensure rights, freedoms and lawful interests of people, development of a society which directly indicates level of democracy in it. In this 
paper points to fact that Constitution of Ukraine pays advocacy role, making it a key human rights institution in modern legal system of Ukraine.

Key words: advocate, advocacy, rule of law, human rights institutions, right to legal assistance.

Актуальність теми. Для формування демократичної 
та правової держави в Україні необхідним є існування ін-
ститутів,  які  б  були безпосередньо покликані  захищати 
права людини. Така необхідність полягає в тому, що не-
можливо побудувати  державу,  яка  б  відповідала міжна-
родним стандартам розвитку демократії та верховенства 
права і закону без існування відповідного механізму за-
безпечення права, свобод та законних інтересів людини. 
Актуальність статті в даному випадку полягає в тому, що 
адвокатура  є одним  із основних елементів  такого меха-
нізму, а її рівень розвитку безпосередньо вказує на рівень 
розвитку демократії в суспільстві. Актуальність проявля-
ється й у тому, що правовий статус адвокатури врегульо-
ваний, у тому числі й на рівні Основного Закону, норми 
якого дають можливість дійти висновку, що держава де-
легувала адвокатурі взятий на себе обов’язок гарантува-
ти забезпечення прав і свобод людини як найголовніших 
її життєвих цінностей.

Окремі  проблеми  конституційно-правового  регулю-
вання  статусу  адвокатури  були  предметом  досліджень 
ряду  науковців.  Серед  учених,  які  досліджували  окре-
мі  аспекти  даної  проблеми,  доцільно  виокремити  праці  
Т.В. Варфоломеєвої, С.В. Гончаренко, І.І. Зайцевої, А.В. Козь- 
міних,  В.В.  Нікітченко,  С.Ф.  Сафулько,  Є.В.  Семеня-
ко,  О.Д.  Святоцького,  М.Б.  Смоленського,  І.Л.  Трунова,  
Д.П. Фіолевського,  П.В.  Хотенець,  І.С.  Яртих  та  інших. 
Разом  із  тим  і  сьогодні  залишається  достатня  кількість 
дискусійних питань у даній сфері.

Метою даної статті є аналіз окремих аспектів консти-
туційно-правового  регулювання  статусу  адвокатури  як 
основної  правозахисної  організації,  за  якою  закріплена 
особлива  роль  щодо  забезпечення  прав,  свобод  та  за-
конних інтересів людини. Основними завданнями автор 
ставить  перед  собою:  проаналізувати  рівень  правового 
регулювання  статусу  адвокатури  в  Основному  Законі 
України;  визначити  роль,  яку Конституція України  від-
водить  адвокатурі  як  одному  з  основних  елементів  ме-
ханізму забезпечення прав, свобод та законних інтересів 
людини; та на основі проведеного аналізу виявити про-
галини та недоліки в такому правовому регулюванні.

Виклад основного матеріалу. В  ст.  1  Конституції 
України  зазначено, що Україна  є  суверенна  і  незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава. Тобто на рівні 
Основного Закону України закріплено положення, за яким 
вона визнається правовою державою. Слід відмітити, що 
серед науковців немає єдиного розуміння поняття «право-
ва держава»,  але ми розділяємо позицію М.В. Баглая,  за 
якою  «правова  держава  –  це  високий  рівень  авторитету 
державності, реальний режим панування права,  який  за-
безпечує  всі  права  людини  і  громадянина  в  економічній 
та духовній сферах» [1, с. 132]. Крім цього, він зазначає, 
що правовою характеризується держава, яка в усій своїй 
діяльності підпорядковується праву і головною своєю ме-
тою вважає забезпечення прав і свобод людини.

Однією з основних ознак, яка свідчить про існування 
правової держави, є створення державою механізму, який 
має  реальну можливість  забезпечити  права,  свободи  та 
законні інтереси людини. Тож ми повністю погоджуємо-
ся з твердженнями тих науковців, які вважають, що «пра-
вову державу не можна уявити без адвокатури» [2, с. 67], 
«правова держава без висококваліфікованої і незалежної 
адвокатури – фікція, вона не лише не здатна забезпечити 
пріоритет прав і свобод людини, але й не в змозі забез-
печити собі елементарного існування» [3, с. 6]. У даному 
випадку  заслуговує на увагу думка  І.І.  Зайцевої про те, 
що «однією з ознак, що характеризують правову держа-
ву, є правова захищеність громадян, що включає в себе, 
зокрема, наявність надійних гарантій прав і свобод осо-
бистості.  Громадяни  повинні  мати  «набір»  юридичних 
засобів для захисту своїх інтересів, спираючись на різні 
організації. Особливо важливе значення в цьому аспекті 
набуває діяльність адвокатів, покликаних надавати кож-
ному кваліфіковану юридичну допомогу» [4, с. 18].

Отже, одним із основних елементів механізму забез-
печення права, свобод та законних інтересів людини, без 
сумніву є адвокатура, рівень розвитку якої в цивілізова-
ному світі «розглядається як індикатор демократії в сус-
пільстві» [4, с. 3]. Все це свідчить про особливу роль, яка 
має бути відведена адвокатурі в правовій державі. Така 
особлива  роль  обумовлена  тим,  що  «головна  соціаль-
на місія, фундаментальне  призначення  адвокатури  –  це 
захист  прав  людини»  [6,  с.  12,13]. Слушною  є  й  думка 
д. ю.  н.  І.Л.  Трунова,  який  відмічає  те, що  «адвокат  за 
своїм  статусом  –  основна  персона  в  механізмі  надання 
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кваліфікованої юридичної допомоги. Якщо лікар відпо-
відає за здоров’я пацієнта, то адвокат може вплинути на 
все подальше життя людини – долю, професію, добробут 
тощо» [7, с. 11].

Як ми уже відмічали, закріпивши в ст. 1 Конституції 
України  положення,  за  яким Україна  визнається  право-
вою  державою,  слід  врахувати  й  положення  ч.  2  ст.  59 
Конституції (для забезпечення права на захист від обви-
нувачення та надання правової допомоги при вирішенні 
справ у судах та інших державних органах в Україні діє 
адвокатура). Все це свідчить про те, що за адвокатурою 
в Україні на рівні Конституції закріплена особлива роль 
по забезпеченню прав, свобод та законних інтересів лю-
дини, що автоматично перетворює її на ключову право-
захисну інституцію у сучасній правовій системі України. 
Таке  конституційне  врегулювання  статусу  адвокатури 
дає можливість науковцям доходити висновку про те, що 
адвокатура як інститут отримала конституційну пропис-
ку [8, с. 11]. 

Про особливу роль,  яка  відведена  адвокатурі  за Кон-
ституцією  України,  свідчить,  за  твердженням  О.А.  Ко-
валь, й те, що «стаття про адвокатуру міститься в розді-
лі  II Конституції «Права, свободи та обов’язки людини  і 
громадянина»,  чим  підкреслюється  особливий  характер 
цього правового інституту, діяльність якого спрямована на 
допомогу  державі  у  виконанні  нею  певних функцій,  ви-
значених Основним Законом»  [9,  с.  121]. У подальшому 
автор,  аналізуючи  положення  ст.  3  Конституції  України 
(утвердження  і  забезпечення прав  і  свобод людини є  го-
ловним обов’язком держави), вказує на те, що для реалі-
зації  цього  обов’язку  створюються  відповідні  інститути.  
О.А. Коваль зазначає, що покладення саме на адвокатуру 
визначених вище завдань пов’язане з проголошеним упер-
ше  на  конституційному  рівні  правом  кожного  на  право-
ву допомогу, в тому числі й безоплатну  (у передбачених 
законом  випадках),  а  також  правом  кожного  на  вільний 
вибір захисника своїх прав [9, с. 121]. Ми розділяємо по-
зицію О.А. Коваль, оскільки аналіз положень ст. 3 та 59 
Конституції України  дає можливість  дійти  висновку, що 
саме держава взяла на себе обов’язок гарантувати забезпе-
чення прав і свобод людини, як найголовніших життєвих 
цінностей особи. Проте вона, в свою чергу, передала (де-
легувала) вже адвокатурі виконання функції щодо надання 
правової допомоги особам. У даному випадку слушною є 
думка А.В. Козьміних, що «через адвокатуру як інститут 
громадянського  суспільства  правова  держава  забезпечує 
своїм громадянам можливість реально відчувати їх права 
і свободи» [10, с. 8]. Все це дає змогу нам погодитися із 
твердженням Є.В. Семеняко, який відмічає, що «адвока-
тура – це інститут, покликаний забезпечити конституційні 
гарантії громадян» [11] на правову допомогу.

Щодо  особливостей  конституційно-правового  регу-
лювання  правового  статусу  адвокатури,  то  слід  відмі-

тити,  що  хоча  положення  ст.  59  Конституції  України  є 
фактично єдиним, направленим на врегулювання такого 
статусу  в  цілому,  проте ще декілька норм  статей  «Кон-
ституції в тому чи іншому аспекті торкаються діяльності 
української  адвокатури  з  надання  правової  допомоги» 
[12,  с.  101].  Такою  нормою,  зокрема,  є  положення  ч.  4 
ст. 29, за якою кожному заарештованому чи затриманому 
має  бути  невідкладно  повідомлено  про  мотиви  арешту 
чи затримання, роз’яснено його права та надано можли-
вість із моменту затримання захищати себе особисто та 
користуватися  правовою  допомогою  захисника.  Окремі 
аспекти діяльності адвокатури закріплені й у положенні 
ч.  2  ст.  63 Конституції України,  за  яким підозрюваний, 
обвинувачений чи підсудний має право на захист. У да-
ному випадку заслуговує на увагу твердження, наведене 
Т.В. Варфоломеєвою та С.В. Гончаренко, які відмічають, 
що  «права  і  свободи,  передбачені  статтями  29,  59,  63, 
не можуть бути обмежені навіть в умовах воєнного або 
надзвичайного  стану  (ст.  64  Конституції),  тобто  право 
на  захист,  згідно  з Конституцією України,  є правом аб-
солютним, і тому будь-яке втручання у здійснення цього  
права  з  боку  держави має  визнаватися  неправомірним» 
[13, с. 19].

У цілому, розділяючи наявне конституційно-правове 
регулювання правового статусу адвокатури, слід відміти-
ти й  те, що воно, на жаль, не позбавлене недоліків. На 
нашу думку, слушним є зауваження С.Ф. Сафулька, який 
відмічає, що «редакція ч. 2 ст. 59 Конституції України: «...
при вирішенні справ у судах та інших державних органах» 
мимоволі перетворює адвокатуру й адвокатів у «рішал», 
а не правозахисників, позаяк адвокати «справ не вирішу-
ють»,  а  представляють  (захищають)  інтереси,  права  та 
свободи суб’єктів, щодо яких уповноваженими органами 
справи розглядаються і вирішуються. Тому, на нашу дум-
ку,  редакція  цього  речення  має  бути  такою:  «...при  ви-
рішенні справ судами та  іншими державними органами 
адвокатами  надається  правова  допомога»»  [14,  с.  134].  
Одним  із  недоліків  такого  регулювання  правового  ста-
тусу  адвокатури  є  й  те,  що  на  конституційному  рів-
ні  не  закріплений  правовий  статус  адвокатури  в  якості 
невід’ємного інституту громадянського суспільства, пра-
возахисної інституції, яка займає незалежне та самостій-
не місце в механізмі здійснення правосуддя.

Висновки. Адвокатура  в Україні  –  це  один  із  осно-
вних елементів механізму забезпечення прав, свобод та 
законних інтересів людини. Рівень розвитку адвокатури в 
суспільстві безпосередньо вказує на рівень розвитку де-
мократії в ньому. Статус адвокатури в Україні врегульо-
ваний, у тому числі й на рівні Конституції, яка закріплює 
за нею особливу роль по  забезпеченню прав,  свобод та 
законних інтересів людини, що автоматично перетворює 
її на ключову правозахисну інституцію в сучасній право-
вій системі України.
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ВиКОРиСТАННЯ ФАхОВих ПСихОЛОГІЧНих ЗНАНь  
У ВихОВНІЙ РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРи

ThE uSINg Of PrOfESSIONAL PSyChOLOgICAL KNOwLEdgE IN ThE EduCATIONAL 
wOrK wITh PErSONNEL Of PuBLIC PrOSECuTOr’S OffICE’S OrgANS
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У статті висвітлено окремі теоретичні та організаційні питання щодо використання фахових психологічних знань у виховній роботі з 
персоналом органів прокуратури як суттєвого засобу оптимізації кадрової та управлінської функції, а також належної форми психологіч-
ного супроводу оперативно-службової діяльності прокурорсько-слідчих працівників та осіб, що здобувають вищу освіту в Національній 
академії прокуратури України. Розглянуто основні тенденції реалізації виховної функції в кадровому менеджменті органів прокуратури.  
У контексті означеного виокремлено позитивні вектори застосування виховного впливу та його практичності на ґрунті психолого-право-
вих механізмів задіяних у цьому процесі. 

Ключові слова: виховна робота, виховний вплив, персонал органів прокуратури, психолог, прокурор, слухач-кандидат на посаду 
прокурора.

В статье освещены отдельные теоретические и организационные вопросы относительно использования профессиональных пси-
хологических знаний в воспитательной работе с персоналом органов прокуратры Украины как существенного средства оптимизации 
кадровой и управленческой функции, а также надлежащей формы психологического сопровождения оперативно-служебной деятель-
ности прокурорско-следственных работников и соискателей висшего образования в Национальной академии прокуратуры Украины. 
Рассмотрены основне тенденции применения воспитательной функции в кадровом менеджменте органов прокуратуры. В контексте 
указаного выделены положительные аспекты применения воспитательного воздействия и его практичности на почве психолого-право-
вых механизмов, задействованых в этом процессе. 

Ключевые слова: воспитательная работа, воспитательное влияние, персонал органов прокуратуры, психолог, прокурор,  
слушатель – кандидат на должность прокурора.

There are separate theoretical and organizational questions are lighted up in relation to the using of professional psychological knowledge 
in educational work with the personnel of public’s organs of office prosecutor as substantial means of optimization of skilled and administrative 
function, and also proper form of psychological accompaniment of operatively-official activity of public prosecutor’s-inquisitional workers and 
persons that get the higher education in the National academy of public’s office prosecutor of Ukraine in this scientific work. There are the basic 
tendencies of realization of educator function are considered in the skilled management of organs of office of public prosecutor in the presented 
work. In the context we marked the positive vectors of application of educator influence and his practicality on the soil of psychological and legal 
mechanisms of involved in this process. 

Key words: educational work, educational influence, personnel of organs of public prosecutor’s office, psychologist, public prosecutor,  
student, listener-candidate, which is on position of public prosecutor.

Актуальність теми. На нашу думку, ефективне вико-
ристання фахових психологічних знань у виховній роботі 
з персоналом органів прокуратури дозволить покращити 
міжособистісні  зв’язки  у  прокурорському  колективі,  ор-
ганізацію його ефективної роботи, оптимізацію управлін-
ського впливу керівників різного рівня органів прокурату-
ри та запобіганню конфліктів, суїцидів серед працівників 
тощо. Погоджуючись з позицією О. Кретчак [1, с. 13, 14], 
вважаємо, що  для  більш  ефективного  вирішення  профе-
сійних завдань доцільно використовувати професійні пси-
хологічні знання в двох основних напрямах: по-перше, це 
професійно-психологічний  відбір  кандидатів  на  службу, 
по-друге  –  професійно-психологічне  вдосконалення  фа-
хівця, формування та розвиток професійних знань, умінь, 
навичок і якостей особистості та їх підтримка, які забезпе-
чують готовність і орієнтацію на якісне виконання служ-
бової  діяльності.  На  жаль,  використання  психологічних 

знань  саме  у  виховній  діяльності  з  персоналом  органів 
прокуратури ще  знаходиться  на  «первісному»  рівні  роз-
витку, оскільки ця функція залишається у повноваженнях 
працівників кадрових апаратів прокуратури.

Як слушно зауважує Г. Копилова, недостатнє розумін-
ня керівниками правоохоронних органів ролі і можливос-
тей психологічного забезпечення веде до нераціонального 
використання ними відповідних спеціалістів та засобів їх 
психологічної роботи [2, с. 2]. Цієї ж думки дотримується 
і М. Якимчук, стверджуючи, що керівники органів проку-
ратури не усвідомлюють значення і можливості фахівців-
психологів у прокурорській діяльності [3, с. 310], зокрема 
службовій. 

Метою цієї наукової праці є окреслення меж психоло-
гічного  опосередкування  виховної  діяльності  в  органах 
прокуратури України, що, у свою чергу, дозволить суттєво 
оптимізувати засоби та методи виховної роботи з персо-
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налом  органів  прокуратури,  зокрема  в  сфері  кадрового 
менеджменту,  що  неминуче  пов’язаний  з  його  психоло-
гічним супроводженням, зважаючи на задіяний людський 
ресурс – прокурори та слідчі, слухачі та студенти.

Окремим  організаційно-правовим  аспектам  пробле-
ми  використання  та  застосування  психологічних  знань 
у кадровій роботі правоохоронних органів,  зокрема про-
куратури України, присвячено роботи вітчизняних та за-
рубіжних  вчених: М. Ануфрієва,  В. Анушкевича,  В.  Ба-
хіна, В. Барка, А. Дулова, Л. Казміренко, Я. Кондратьєва,  
В.  Коновалової,  М.  Костицького,  М.  Кроза,  О.  Кобця,  
В. Кощинця, О. Литвака, В. Марчака, В. Медведєва, В. На-
зарова, О. Ратінова, Я. Радзивидла, О. Столяренка, Г. По-
пова, О. Тімченка, В. Шепітька, М. Якимчука та ін. Проте 
на сьогодні не можна стверджувати про ґрунтовне теоре-
тико-прикладне  дослідження  означених  питань  у  межах 
виховної діяльності органів прокуратури України, зважа-
ючи на прийняття нового Закону України «Про прокура-
туру» (2014 р.) та внесення змін чи оновлення галузевих 
нормативно-правових  актів. У  зв’язку  з  наведеним  є  ак-
туальною необхідність дослідження правових та психоло-
гічних аспектів використання спеціальних психологічних 
знань для оптимізації виховної роботи НАПУ та практич-
них підрозділів прокуратури.

Виклад основного матеріалу. Невипадково  психоло-
гічна  підтримка  прокурорської  діяльності  передбачена  й 
міжнародними  стандартами,  зокрема  в  «Декларації  міні-
мальних стандартів безпеки і захисту прокурорів та членів 
їх сімей» (2008 р.), що прийнята Міжнародною асоціацією 
прокурорів у Гельсінкі (Фінляндія) від 1 березня 2008 р. [4]. 
Так, в п. IV ч. 8 означеного документу виписано, що у разі 
насильства або погроз насильства, залякування, пересліду-
вання, образ прокурора держава має вжити заходів для по-
передження будь-якого повторного прояву таких інцидентів 
та надати такому прокурору та членам його сім’ї необхідні 
консультації або психологічну підтримку. Такий міжнарод-
ний стандарт відображений і в Наказі Генерального проку-
рора України № 2г від 12 грудня 2014 р. «Про організацію 
роботи з кадрами в органах прокуратури України» де в п. 
31.1 надавати прокурорам необхідну практичну допомогу 
(п. 31.1.) [5], що у нашому разі, окрім іншого, передбачає й 
психологічну підтримку, наприклад, у формі психологічно-
го консультування чи психореабілітації.

Про психологічний чинник як засіб профілактично-ви-
ховної роботи йдеться мова й в п. 2.6. «Положення про поря-
док стажування в органах прокуратури України» (2009 р.),  
в якому визначено наступні форми відбору в органи про-
куратури  України,  а  саме:  психологічне  тестування;  ви-
вчення ділових і моральних якостей за характеризуючими 
даними  вузів,  результатами  психологічного  дослідження 
[6].  Психологічний  критерій  відображений  також  й  при 
відборі  на  навчання  в  НАПУ,  оскільки  згідно  до  п.  2.1. 
Наказу Генерального прокурора України № 8 від 31 січня 
2011  р.  «Про  організацію  взаємодії  органів  прокуратури 
України з Національною академією прокуратури України» 
(2011 р.), до кандидатів на навчання застосовувати психо-
логічне тестування [7].

Окрім цього, в п. 3.4. «Положення про порядок замі-
щення посад помічників прокурорів  і слідчих у міських, 
районних та прирівняних до них прокуратурах» (2009 р.) 
наголошено, що особи, які претендують на зайняття посад 
прокурорів і слідчих, повинні мати необхідні для роботи 
на  заміщуваній посаді  такі ділові  якості,  як  старанність, 
почуття  відповідальності  за  доручену  справу,  дисциплі-
нованість,  ініціативність,  самоорганізованість,  емоційну 
врівноваженість,  культуру  спілкування;  здатність  до  від-
бору суттєвої інформації, обґрунтованість суджень, кміт-
ливість тощо, а також за своїми моральним якостями від-
повідати високому званню прокурорського працівника [8].

Так, ще  у  1868  р.  в  правничій  царині  було  зроблено 
психологічний  акцент  на  вимоги  до  осіб,  що  претенду-

вали  на  посади  прокурорів  та  слідчих,  зокрема,  такими 
критеріями названі: особистісні властивості прокурорів і 
слідчих, їх психологічна здатність до слідчої діяльності та 
віковий ценз [9, с. 74, 75]. Як бачимо, психологічна оцін-
ка кадрів має своє історичне підґрунтя і модифікується в 
сучасних підходах до діяльності правоохоронних органів 
України,  зокрема прокуратури. Необхідність  психологіч-
ної оцінки кадрів органів прокуратури, на думку Я. Радзи-
видло, диктується специфікою прокурорської діяльності, 
що  пред’являє  високі  вимоги  до  особистісних  якостей 
прокурора [10, с. 5]. 

Про глибоке вивчення особистісних якостей прокурор-
ських  працівників,  аналіз  їх  конкретної  поведінки,  про-
гнозування протиправних дій та їх наслідків наголошено й 
В. Кравченком [11, с. 49]. Означене цілком узгоджується з 
рішенням Колегії ГПУ (2009 р.), де застережене, що «зухва-
лість, неадекватна поведінка, участь у конфліктах, що мали 
місце серед прокурорських працівників, свідчать про необ-
хідність вжиття додаткових заходів, спрямованих на поси-
лення виховної роботи з прокурорськими кадрами, вивчен-
ня питання щодо можливості застосування психологічних 
обстежень при прийнятті на роботу» [12, с. 2]. У доповіді 
на одній із кадрових колегій (15 квітня 2008 р.) Генеральної 
прокуратури було зазначено, що серед головних завдань у 
питаннях кадрового забезпечення має стати пошук засобів, 
які  б  унеможливлювали  прийняття  на  роботу  до  органів 
прокуратури людей випадкових, слабо підготовлених і не-
чесних [13], зважаючи на непоодинокі факти вчинення про-
курорськими  працівниками  дисциплінарних,  адміністра-
тивних та навіть кримінальних правопорушень. 

Це насамперед пояснюється слабкістю здійснення ка-
дровими підрозділами та керівниками прокуратур належ-
ної профілактично-виховної роботи та належного відбору 
претендентів на службу в органи прокуратури. Невипад-
ково в Наказі Генерального прокурора України № 2г від 12 
грудня 2014 р. «Про організацію роботи з кадрами в орга-
нах прокуратури України» з метою забезпечення належно-
го виконання покладених на органи прокуратури України 
завдань і функцій, визначення основних засад і напрямів в 
організації кадрового забезпечення, удосконалення робо-
ти з виховання кадрів, керуючись Законом України «Про 
прокуратуру» першому заступнику та заступникам Гене-
рального  прокурора  України,  ректору  Національної  ака-
демії прокуратури України, прокурорам обласного рівня, 
їх заступникам, головам атестаційних комісій усіх рівнів, 
керівникам  структурних  підрозділів  апаратів,  міським, 
районним, міжрайонним  і  прирівняним до них прокуро-
рам  наказано  розглядати  забезпечення  виховання  кадрів 
як ефективний засіб успішного виконання покладених на 
органи прокуратури завдань щодо утвердження верховен-
ства закону, зміцнення правопорядку, захисту прав і сво-
бод громадян та інтересів держави [5].

До того ж в означеному галузевому Наказі Генераль-
ного прокурора України (в межах психологічного супро-
водження виховної діяльності – позиція авторки дисерта-
ції. – І.Б.) в органах прокуратури від вище перерахованих 
суб’єктів вимагається:

–  забезпечувати  якісний  добір  вступників  до  вищих 
навчальних закладів, з якими Генеральною прокуратурою 
України укладено угоди на підготовку фахівців (п. 2.1.);

– рекомендації для вступу на навчання надавати пере-
дусім особам, які успішно пройшли зовнішнє незалежне 
оцінювання,  мають  схильність  до  прокурорсько-слідчої 
діяльності (п. 2.1.);

– постійно вивчати професійні та організаторські зді-
бності,  моральні  якості  прокурорів  і  слідчих,  практику-
вати  їх професійне та психологічне тестування, у першу 
чергу кандидатів на керівні посади. Результати тестувань 
враховувати під час проведення атестацій, вирішення пи-
тань про зарахування до кадрового резерву та заміщення 
вакансій (п. 6.1.);
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– атестацію проводити на  засадах гласності, принци-
повості, об’єктивності та неупередженості в оцінці квалі-
фікаційного  рівня  прокурорів  і  слідчих,  їх  ділових,  осо-
бистих і морально-психологічних якостей (п. 8.2.);

– на управлінські посади висувати найбільш підготов-
лених прокурорсько-слідчих працівників, які мають сис-
темні  професійні  знання,  успішно  виконують  службові 
обов’язки,  проявляють  ініціативу,  підвищують  свій  про-
фесійний  рівень,  володіють  організаторськими  здібнос-
тями, належними діловими і моральними якостями та, як 
правило, перебувають у кадровому резерві (п. 12.1.);

–  на  наступний  строк  повноважень  рекомендувати 
лише тих прокурорів, які забезпечують належну ефектив-
ність прокурорсько-слідчої діяльності, виявили необхідні 
якості  керівника,  самостійні  у  прийнятті  рішень,  мають 
авторитет  та  за  результатами  атестації  відповідають  за-
йманим посадам (п. 13.2.);

–  забезпечувати  неухильне  дотримання  вимог  Поло-
ження про класні чини працівників органів прокуратури 
України  та  відповідної  Інструкції,  зважаючи  на  те,  що 
класні чини присвоюються у послідовному порядку з ура-
хуванням ділових і особистих якостей працівника відпо-
відно до займаних посад і стажу роботи (п. 14.);

– на посади керівників кадрових підрозділів висувати 
лише працівників, які вміють працювати з людьми, мають 
бездоганну репутацію, авторитет та, як правило, практич-
ний досвід роботи на керівних посадах в органах прокура-
тури (п. 29.1.);

– керівникам та кадровим підрозділам прокуратур усіх 
рівнів періодично узагальнювати стан роботи з виховання 
кадрів (п. 31.);

– систематично вивчати і перевіряти стан роботи з ка-
драми, насамперед у прокуратурах, де не забезпечується 
належна  службова  та  трудова  дисципліна,  допускаються 
порушення закону та серйозні недоліки в роботі, надавати 
прокурорам необхідну практичну допомогу (п. 31.1.);

– в оцінці діяльності прокурорів і слідчих визначаль-
ними  критеріями  мають  бути:  кваліфікованість,  компе-
тентність, досвідченість, відданість справі, ініціативність, 
особистий внесок у підвищення ефективності прокурор-
сько-слідчої  діяльності,  принциповість  та  неупередже-
ність у вирішенні службових питань, уміння протистояти 
незаконному впливу, непримиренність до будь-яких пору-
шень закону, дотримання морально-етичних норм (п. 33.). 

Підтримуючи позицію В Дерев’янко, вважаємо, що в 
органах прокуратури за аналогією таких правоохоронних 
органів,  як  СБУ, ОВС,  слід  вводити  практичного  психо-
лога до складу Ради прокурорів України, атестаційної та 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісій, оскільки їх діяль-
ність пов’язана з оцінюванням моральних якостей проку-
рорських працівників. Це цілком буде узгоджуватися з п. 

6. 1 Наказу Генерального прокурора України № 2г від 12 
грудня 2014 р. «Про організацію роботи з кадрами в орга-
нах прокуратури України» [5], в якому зазначено, що ре-
зультати психологічного тестування варто використовува-
ти під час проведення атестацій, вирішення питань щодо 
зарахування до кадрового резерву та заміщення вакансій. 

Тож,  вбачаємо, що для  удосконалення  виховної  діяль-
ності в органах прокуратури України, зокрема НАПУ, варто 
увести посаду психолога-вихователя (консультанта), що, на 
думку А. Лапка, «слугуватиме більш якісній роботі з особо-
вим складом, а по-друге, дозволить більш ефективно витра-
чати  робочий  час  за  конкретними  напрямами  діяльності» 
[14, с. 106], зокрема, у нашому випадку – виховної. До за-
вдань психолога-вихователя варто віднести: формування у 
кандидатів на посаду прокурора високих морально-психо-
логічних якостей; впровадження комплексного підходу до 
виховної і соціальної роботи з останніми на основі забезпе-
чення тісної єдності фахового та етичного виховання з ура-
хуванням специфіки навчання і особливостей працівників 
прокуратури;  проведення  організаційних  заходів  у  межах 
оптимізації впливу виховної роботи на результати навчан-
ня;  узагальнення  та  впровадження  у  навчально-виховний 
процес НАПУ передового досвіду фахового та естетичного 
виховання  працівників,  надання  практичної  і  методичної 
допомоги керівництву НАПУ,  відділу кадрів  в  організації 
цієї  роботи;  сприяння  підвищенню  загальноосвітнього  і 
культурного рівня  здобувачів вищої освіти та  інших осіб, 
їх  естетичному  вихованню;  забезпечення  диференційова-
ного психологічного підходу до виховання різних категорій 
учасників навчально-виховного процесу; виявлення за до-
помогою психологічних методик проблем, що виникають у 
навчальних групах та педагогічних колективах. 

Висновки. Таким чином, використання фахових пси-
хологічних знань у виховній роботі з персоналом органів 
прокуратури  дозволяє:  застосовувати  більш  дієвий  ме-
ханізм  профілактики  скоєння  останніми  протиправних 
ганебних  вчинків;  оптимізувати  роботу  Ради  прокурорів 
України,  атестаційної  та  Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісій;  здійснювати  психологічну  підтримку  та  психо-
логічне супроводження оперативно-службової діяльності 
прокурорсько-слідчих  працівників;  запобігати  проявам 
професійної деформації прокурорів та слідчих.

Перспективними напрямками дослідження зазначеної 
проблеми  вбачаємо:  здійснення  порівняльного  аналізу 
зарубіжного  досвіду щодо  виховної  діяльності  у  вишах, 
що  готують  фахівців  за  прокурорсько-слідчою  спеціалі-
зацією; підвищення рівня психолого-педагогічної  компе-
тентності викладачів НАПУ з вузькою спрямованістю на 
специфіку конкретного прокурорського фаху; подальший 
пошук активних форм  і методів удосконалення виховної 
діяльності прокурорських працівників.
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Стаття присвячена актуальним питанням визначення особливостей правової системи Ізраїлю. Визначено вплив релігійних норм, 
правових звичаїв, прецедентного права та романо-германських норм на становлення самобутньої правової системи євреїв. Виокрем-
лено ознаки права Ізраїлю, історичний вплив міжнародних правових систем у ході завоювань та панування у Ізраїлі, охарактеризовано 
сучасне право та правова система Ізраїлю.

Ключові слова: Тора, Талмуд, правовий звичай, релігійні норми, прецедент, система загального права, система континентального 
права.

В статье раскрываются актуальные вопросы определения особенностей правовой системы Израиля. Определено влияние религи-
озных норм, правовых обычаев, прецедентного права и романо-германских норм на становление уникальной правовой системы евреев. 
Отдельно рассмотрены признаки права Израиля, историческое влияние международных правовых систем в ходе завоеваний Израиля 
и управления им, дана характеристика современному праву и правовой системе Израиля.

Ключевые слова: Тора, Талмуд, правовой обычай, религиозные нормы, прецедент, система общего права, система континенталь-
ного права.

The article is devoted to the main aspects of definition of the Israeli legal system. The impact of religious norms, legal practice, English law, 
Romano-Germanic norms on the formation of unique Jewish legal system. Historical aspects of international law and its influence on Israel, con-
quests on Israel, characteristics of Israeli modern law and legal system.

Key words: Torah, Talmud, legal custom, religious norms, precedent, common law, civil law system.

РОЗДІЛ 11.
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Єврейське право є одним із найстаріших у світі: його 
історія налічує понад три тисячоліття. Іудейському праву 
притаманна низка неповторних рис, які визначають його 
самобутність  і вирізняють його серед інших релігійних і 
світських  правових  систем. Хоча  іудейське  право  поши-
рене у світі значно менше, ніж мусульманське або індусь-
ке,  однак  навряд  чи  варто  недооцінювати  надзвичайну 
тривалість  його  існування  і  глибину  його  впливу  протя-
гом цього часу на правові системи різних країн і народів. 
Природу його пояснюють по-різному: по-перше, його ха-
рактеризують як сукупність сформованих древніх звичаїв 
релігійних  іудеїв,  «правом  їх  землі»,  яке  є  скоріш щось 
фактичне,  ніж  юридичне  (Б.  Лівшиць);  по-друге,  як  су-
купність «юридичних норм, що регулюють різні сторони 
повсякденного життя євреїв та їх вірувань», які є нормами 
звичаєвого  права  і  дотримуються  понад  три  тисячоліття  
(З.  Фалк);  по-третє,  як  система  звичаєвих  норм  і  відпо-
відних етичних принципів, які склалися протягом багато-
вікової  практики  тлумачення  Талмуду  та  інших  священ-
них  книг,  а  також  рішень  релігійних  (рабинських)  судів  
(І. Інглард) [1, с. 210-212]. Кожне із цих тлумачень суті іу-
дейського права тісно переплітається одне з одним, і тому 
важко виділити одне з них.

Існують різні погляди щодо того, чим є іудейське право.
Деякі дослідники розглядають його як право, сформо-

ване давніми звичаями релігійних іудеїв, вважаючи, що це 
право їхньої землі і що це право (у сучасному його звучан-
ні)  є  скоріш фактичним,  побутовим правилом,  ніж юри-
дичною нормою. Для інших дослідників іудейське право є 
системою звичаєвих норм, яким понад дві тисячі років, що 
регулюють різні сторони побуту іудеїв, стосуються їхньої 
віри. Для третіх – іудейське право є системою як звичає-
вих релігійних норм, так і відповідних релігійно-етичних 
принципів, традицій, тлумачень Талмуду, а також інших, 
визнаних священними,  книг  і писань,  та рішень релігій-

них судів (суду рабина). Таким чином, на думку останніх, 
уживаються і взаємодіють:

1)  норми  щодо  процедур  відправлення  релігійного 
культу та ритуалів;

2) релігійні норми, що встановлюють поведінку іудеїв 
у приватному і громадському житті;

3) норми, які створюються у наш час, передусім завдя-
ки діяльності судів.

Не можна не погодитися, що нині діюче право Ізраїлю 
є таким собі нашаруванням різних правових систем. Під 
впливом різноманітних правових систем ізраїльське право 
поєднує у собі риси романо-германської, англосаксонської 
правових систем, іудейського, мусульманського і каноніч-
ного права.

Тому досить  важко віднести його до певної правової 
системи. Поруч з древнім єврейським правом існувало му-
сульманське право, що діяло у часи Османської імперії на 
території Палестини  (Ізраїль  входив  до  складу Палести-
ни). А Османська імперія у свою чергу була підмандатною 
територією Великобританії (1922–1948). Тому право іуде-
їв  піддалося  також  впливу  правової  системи  загального 
права [2, с. 239]. Після того як Великобританія отримала 
мандат  від Ліги Націй  на  правління  у Палестині  (1922), 
було прийнято декрет, за яким усі суди підмандатної тери-
торії повинні були застосовувати у повному обсязі законо-
давство Османської імперії, що діяло з 1914 року. Якщо у 
законодавстві були відсутні норми, що могли врегулювати 
питання, то застосовувалися норми загального права.

Взагалі,  питання  приватно-правового  характеру  у  Із-
раїлі  завжди  регулювались  єврейськими  правовими  зви-
чаями  (така  практики  діє  і  нині),  але  з  1922  року  право 
власності,  наприклад,  почало  регулюватись  кодексом 
«Маджала»: збірник норм ісламського права ханефістької 
школи, розроблений турецькими окупантами у 1869–1876 
роках. У сімейних відносинах та спадкуванні діяло коди-
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фіковане ісламське право; торгові відносини регулювали-
ся турецьким правом, що було точною копією французь-
ких торгівельних норм.

Щодо англійського права, яке діяло у Палестині про-
тягом 30 років, то наразі Ізраїль називають специфічною 
правовою системою з рисами англо-саксонської правової 
системи. Як згадувалося, в Османській імперії норми му-
сульманського  права,  що  не  регулювали  певних  питань, 
замінювалися  на  норми  загального  права.  Відбулася  ін-
корпорація  Палестиною  законів  Великобританії  з  век-
сельного права, немайнових прав,  господарського права. 
Важливим  моментом  є  запозичення  правових  прецеден-
тів  та перетворення  їх на  закони. Публічне право широ-
ко застосовувало англійський прецедент та норми права. 
Судова система використовувала загальне право як у разі 
відсутності відповідних мусульманських норм, так і у разі 
незрозумілості мусульманських норм для євреїв.

Варто зазначити, що попри тисячолітні контакти з ін-
шими правовими системами, іудейське право залишається 
глибоко специфічним  і  зберігає низку унікальних рис та 
інститутів.

До таких рис належать, зокрема:
1)  розвиток  іудейського права  тісно пов’язаний  з  ти-

сячолітньою історією єврейського народу, з урахуванням 
змін  і  доповнень,  практики  застосування  і  тлумачення 
норм  іудейського права  і  є  одним  із  найтриваліших без-
перервних процесів такого роду, хоча і не позбавлений як 
внутрішніх, так і зовнішніх суперечностей;

2)  в  іудейському  праві  норми  є  переважно  імпера-
тивними  і,  як  правило,  являють  собою  сувору  заборону, 
зобов’язання або обмеження, накладають на особу значний 
обсяг обов’язків, а дотримання чи недотримання їх пов’язане 
із заохоченням або санкціями релігійного характеру [1, с. 74].

Як зазначалося,  іудейському праву притаманна низка 
особливих рис, серед них:

а) досить тривалий і суперечливий порівняно з інши-
ми релігійними правовими системами період становлення 
і розвитку;

б)  надзвичайно  суперечливий  характер  процесу  ста-
новлення і розвитку іудейського права, який залишив до-
сить помітний відбиток як на його зовнішній стороні, так і 
на його сутності та змісті;

в) імперативний характер іудейського права, перевага 
у  його  системі  прямих  заборон,  вимог,  різного  роду  об-
межень  та обов’язків над правами  і  свободами суб’єктів 
права;

г)  багатофункціональний  характер  іудейського права, 
який  проявляється  у  тому,  що  воно  виконує  стандартні 
функції (регулюючу, охоронну), а також специфічні тільки 
для іудейського права функції (формування та консоліда-
ція іудейської громади, вплив на різні сфери суспільного 
життя, його доктринальний характер, що впливає на пра-
вову культуру Ізраїлю);

д) обмежений характер прямого регулятивного впливу 
іудейського права на ізраїльське суспільство і поширення 
його на євреїв, які проживають на території  інших країн 
(його персональний, національний і соціальний характер).

У  системі  права  Ізраїлю  надзвичайно  важливу  роль 
відіграють принципи права (органічне поєднання релігій-
ного та національного начала, дотримання звичаїв тощо). 
Іудеї навіть вивчають окрему дисципліну, яка стосується 
принципів  іудейського  права.  Відповідно  до  цього  іудеї 
покликані підтримувати вірність своєму Богові, «істинній 
вірі» та своєму народові.

Основою виникнення та існування права Ізраїлю мож-
на назвати Старий Заповіт (частина Біблії, яка складається 
з кількох книг до пришестя Христа), Тору (П’ятикнижжя 
Мойсеєве,  що  розглядається  як  конституція  єврейського 
народу),  Талмуд  (друга  книга  за  святістю  після  Біблії), 
Мидраш (тлумачення Тори) та інші джерела права. На су-
часному ж етапі існування Ізраїлю його джерелами є:

– закони, підзаконні правові акти;
– судові прецеденти;
– правові звичаї [3, с. 220].
У 1948 році Ізраїль набуває статусу незалежної держа-

ви. З’являються перші  закони,  які й на  сьогодні  заміню-
ють конституцію (конституція відсутня як така; існує ряд 
конституційних  законів)  [4,  гл.  56]. Це  десять Основних 
законів,  що  регулюють  діяльність  Президента,  Кнесету, 
Уряду та державного контролера,  судочинство,  службу в 
армії тощо. Дієвість їх підтверджена Верховним судом Із-
раїлю. Відсутність  конституції можна пояснити  тим, що 
перше місце  у житті  народу  займає Священне Писання, 
звичаї різних іудейських общин, які закладені у свідомості 
віруючого іудея і передаються від покоління до покоління, 
а також певний відсоток релігійних мусульман. Але деякі 
правові сфери залишаються незмінними. Численні регла-
менти Великобританії, господарське право, торгове право 
залишились у силі та діють у сучасному Ізраїлі, хоча дея-
кі з них мають рекомендаційних характер. Відповідно до 
Закону від 1957 р. кожен суд зобов’язаний керуватися су-
довим прецедентом, встановленим вищим судом. Якщо ж 
відсутня норма для врегулювання невирішеного питання, 
суд може використовувати звичаї народу, після чого вони 
перетворюються на судові прецеденти. У сучасному Ізраї-
лі втрачається дія англійського судового прецеденту. Суди 
частіше посилаються на американську судову практику.

Норми  Османської  імперії  втратили  чинність,  хоча 
частково  стали  підгрунтям  для  Цивільного  кодексу.  За 
формою  він  дублює  континентальну  правову  систему, 
встановлюючи конкретні принципи, які повинні бути кон-
кретизовані у ході судового процесу. Також на вищезгадані 
закони приватного права вплинуло право континентальної 
Європи та Гаазька конвенція, що заповнили прогалини у 
нормах кодексів та законів загального права та наповнили 
закони змістовно і врегулювали питання, право на врегу-
лювання яких надавалося суддям [2, с. 240].

Звичаї визнаються джерелом ізраїльського права у разі 
прямої вказівки закону або виходячи з багаторічної прак-
тики  його  застосування.  Низка  звичаїв  набула  значного 
поширення  в  Ізраїлі.  Наприклад,  обов’язок  роботодавця 
попереджати працівника про звільнення за два тижні. Це 
положення захищається судовою системою. Сучасний ін-
ститут  власності  пронизаний  низкою положень,  які  імп-
лементували релігійні звичаї не завдавати шкоди і не до-
пускати руйнування майна, «принципи доброзичливості», 
специфічний режим купівлі-продажу земельних ділянок, 
у якому перевага надається представникам іудейської ре-
лігійної громади тощо. «Іудейська правова спадщина» як 
субсидіарне джерело права відіграла помітну роль у вті-
ленні ідеї «природного права» іудеїв щодо повернення на 
історичну батьківщину і лягла в основу ідеології сіоністів. 
Зокрема,  «спадщина»  розглядається  як  джерело  права  у  
ст. 1 Закону Foundation of Law, яка закріплює те, що якщо 
суд у ході розгляду справи не може знайти відповіді на пи-
тання, яке виникло «у статутному або судовому праві, або 
не може вирішити його шляхом застосування аналогії, то 
він повинен розглянути його і прийняти рішення, виходя-
чи із принципів свободи, справедливості, неупередженос-
ті та мирної ізраїльської спадщини» [5, с. 224].

Ще  одним  підтвердженням  важливої  ролі  правового 
звичаю є те, що сімейні відносини дотепер регулюються 
релігійними нормами,  тобто народ дотримується  звичаю 
вирішення сімейних спорів шляхом створення рабинських 
судів (закріплено на законодавчому рівні). Вступ до шлю-
бу, народження дітей,  розлучення – усі ці питання регу-
люються  общиною. Водночас,  окрім  іудейської  общини, 
існує християнська, мусульманська тощо [4, с. 261].

Сьогодні  іудейське  право  є  специфічною  системою 
загального  і  частково  континентального  права  Держави 
Ізраїль,  відповідно  до  чого  воно поступово  витісняється 
світським правом. Хоча питання про світський чи релігій-
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ний характер правової системи Ізраїлю не вирішене оста-
точно, варто схилятися до того, що право Ізраїлю набуває 
дедалі більше світського характеру.

«Ізраїльське право є одночасно  і древнім,  і молодим, 
що зросло на власному ґрунті та  іммігрантському,  і суто 
родовим  та  універсальним.  Воно  одночасно  належить  і 
до загального, і до цивільного (континентального) права, 
але в той же час воно не є ні тим, ні  іншим» (Е. Шахар)  
[5, с. 8]. За своєю природою правова система Ізраїлю є змі-
шаною,  в  якій  відсутня  кодифікована  конституція:  «Від-
сутність  формальної  конституції  в  Ізраїлі  є  своєрідною 
рисою його правової системи. У силу цього на відміну від 
більшості інших країн, за прикметним винятком Великої 
Британії, проблеми права і релігії в Ізраїлі не формуються 
у конституційному порядку, не вирішуються» (І. Інгланд) 
[5, с. 8].

Взаємодія світського та релігійного права в Ізраїлі та-
кож визначається у співвідношенні світської та релігійної 
юрисдикції.  Згідно  з  актом  Rabbinical  Court  Jurisdiction 
(Marriage and Divorce) Law від 1953 р. до виключного ві-

дання рабинатських судів віднесені справи щодо шлюбів 
та розлучень євреїв. Таким чином, Рабинат країни, а також 
рабинатські суди «підпадають під юрисдикцію Високого 
суду  справедливості»,  Рабинат  «залишається  суб’єктом 
юрисдикції»  останнього.  Світські  суди,  застосовуючи 
релігійне  право,  коригують  його  відповідно  до  вимог 
світського права. Нарешті, релігійні суди зобов’язані «до-
тримуватися  основних  законодавчих  актів  і  поточного 
законодавства»,  «діяти  в  межах  конституційного  права  і 
з  дотриманням  принципів  фундаментальних  людських 
прав».

Також у правовій практиці застосовуються такі джере-
ла, як доктрина права, міжнародно-правові угоди.

Незважаючи на великий вплив правових систем світу, 
право Ізраїлю виокремлюється своєю самобутністю, пова-
гою до звичаїв, традицій предків, вшануванням основних 
принципів  іудеїв,  згуртованістю  нації,  навіть  за  межами 
Ізраїлю, дотриманням релігійних законів Тори, Біблії, Тал-
муду і впливу англо-американської та романо-германської 
правових систем.
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ПРОБЛЕМи ІНСТиТУТУ ГРОМАДЯНСТВА У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

INSTITuTE Of CITIZENShIP ISSuES IN INTErNATIONAL LAw
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старший викладач кафедри міжнародного права
та європейської інтеграції

Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто визначення юридичної природи інституту громадянства. Виокремлено характерні ознаки громадянства, що до-
зволяють виділити міжнародно-правову складову цього юридичного явища. Охарактеризовано сутність понять «подвійне громадянство» 
та «безгромадянство». Запропоновано перелік рекомендацій щодо усунення подвійного громадянства.

Ключові слова: громадянство, подвійне громадянство, безгромадянство, Конвенція про скорочення безгромадянства, Конвенція 
про статус апатридів.

В статье рассмотрено определение юридической природы института гражданства. Выделены характерные признаки гражданства, 
позволяющие выделить международно-правовую составляющую этого юридического явления. Охарактеризованы сущность понятий 
«двойное гражданство» и «безгражданстве». Предложен перечень рекомендаций по устранению двойного гражданства.

Ключевые слова: гражданство, двойное гражданство, безгражданство, Конвенция о сокращении безгражданства, Конвенция о 
статусе апатридов.

In the article the legal nature of the Institute for Citizenship is determined. The characteristic features of citizenship that can provide interna-
tional legal component of this legal phenomenon are given. The essence of the concept of «dual citizenship» and «statelessness» is character-
ized. The list of recommendations to eliminate a dual citizenship is proposed.

Key words: citizenship, dual citizenship, statelessness, Convention on the Reduction of Statelessness, Convention relating to the Status of 
Stateless Persons.

Постановка проблеми. Майже усі великі події в житті 
народів так чи інакше торкаються проблем, які пов’язані 
з  громадянством.  Сьогоднішні  реалії,  а  саме  соціальні 
революції,  виникнення  нових  держав,  зміна  державних 
кордонів,  переселення  –  це  неповний  перелік  питань, 
що  мають  саме  безпосереднє  відношення  до  громадян-

ства.  Крім  того,  серйозні  суперечки  можуть  викликати 
наслідки колізій  законів, що регулюють набуття  і  втрату 
громадянства в різних державах. Таким чином, вивчення 
міжнародно-правових проблем громадянства являє прак-
тичний  інтерес.  Значення  громадянства  в  міжнародному 
праві  –  змінюється  протягом  історії.  Воно  залежить  від 
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рівня  розвитку  людського  суспільства.  З  розвитком між-
державних  відносин,  із  збільшенням  міграції  населення 
підвищується вплив міжнародного права на регулювання 
питань  громадянства. Є  необхідність  в  удосконалюванні 
законодавства України щодо  громадянства. Вищесказане 
обумовлює нові підходи до вивчення інституту громадян-
ства як у сфері державного, так і міжнародного права.

Проблеми громадянства у загальному розумінні, його 
змістовного  наповнення  та  юридичної  сутності  зокре-
ма  були  висвітленні  в  роботах  цілого  ряду  як  сучасних 
учених,  так  і  правознавців  початку  ХХ  ст.,  серед  яких  
Ю.М. Тодика, Л. Оппенгейм, В.М. Гессен, С.В. Чернічен-
ко, М.В. Вітрук, Ю. Боярс, О. Журавка, Д. Златопольський, 
С. Косакова, В.В. Полянський та ін. Проте навіть сьогодні 
серед  учених немає  єдності  в  поглядах щодо  оцінки  да-
ного правового феномену, а тому актуальність його дослі-
дження не викликає сумнівів.

Метою дослідження є  окреслення  основних  рис  ін-
ституту громадянства в аспекті правового статусу грома-
дянина, розгляд особливостей подвійного громадянства і 
безгромадянства.

Виклад основного матеріалу. З’ясування  загальних 
та  особливих  рис  інституту  громадянства  в  різних  дер-
жавах разом із міжнародно-правовими нормами дозволяє 
більш  повно  уявити  загальну  картину  становища  цього 
інституту.  Саме  суперечності  між  законодавствами,  що 
регулюють питання громадянства, є причиною виникнен-
ня таких проблем, як безгромадянство  і подвійне  грома-
дянство. Внутрішнє ж законодавство щодо цих та деяких 
інших проблем безсиле –  і держави звертаються до між-
народно-правових  механізмів,  наприклад,  до  укладення 
міжнародного договору.

Великий інтерес у сфері громадянства викликають ді-
яльність  і  договірна  практика Європейського Союзу. ЄС 
переживає перехідний період  до  особливого міждержав-
ного утворення (можливо, у формі різновиду федератив-
ної  держави)  з  єдиною  валютою,  громадянством,  кордо-
нами,  єдиною зовнішньою  і  внутрішньою політикою, на 
даний  час  Союз  перебуває  на  стадії  квазідержавності. 
Питання  організаційної  форми ЄС  тісно  пов’язано  з  єв-
ропейським  громадянством.  Проаналізувавши  правову 
базу  громадянства ЄС  (Маастрихтський договір  1992  р., 
Амстердамський договір 1997 р. та Лісабонський договір 
2007 р., останній, до речі, набрав чинності лише 1 грудня 
2009 р.), його характерні риси, можна зазначити, що при 
порівнянні  європейського  громадянства  з  національним 
навіть про зближення цих понять ще не можна говорити. 
Європейське громадянство ніби доповнює національне, є 
субсидіарним, але не змінює і не скасовує його. ЄС є ква-
зідержавним, а не державним утворенням, тому складно 
говорити про громадянство в прямому його розумінні. Для 
виникнення  інституту  громадянства необхідна  сама дер-
жава,  з  якою  громадянин буде мати постійний правовий 
зв’язок,  де  він  буде  членом  громадянського  суспільства, 
єдиної  політичної  нації,  яка  ще  повинна  сформувати-
ся. Можливо, у даній ситуації доцільно використовувати 
термін не «громадянство», а інший – наприклад, «належ-
ність» до ЄС. Громадянином Союзу є кожна особа, що має 
громадянство держави-члена. Міжнародне право встанов-
лює саме європейське громадянство, питання його набуття 
залишаються за внутрішньодержавним правом члена ЄС. 
Держави при вирішенні питання про громадянство особи 
повинні  виходити  з  цілей ЄС, що  підтверджує функціо-
нальне призначення громадянства ЄС, де немає ставлення 
до  нього  як  до  найважливішого  особистого  права.  Сама 
ідея  європейського  громадянства  припускає,  що  держа-
вами – членами Євросоюзу повинні бути визнані основні 
права і свободи людини. Тому ми вважаємо, що ЄС пови-
нний тісно співпрацювати з питань захисту прав людини з 
правозахисними міжнародними організаціями, наприклад 
Радою Європи, що, у свою чергу, вплине на розвиток ін-

ституту громадянства як у країнах Європи, так і в усьому 
світі, а також об’єднає держави у вирішенні його проблем.

Крім того право держав самостійно регулювати власне 
громадянство не може, звичайно, забезпечити повну узго-
дженість законів про громадянство різних держав одне з 
одним. У низці випадків між ними неминуче виникають 
колізії. Результатом цих колізій  є подвійне  громадянство 
(біпатризм)  та  безгромадянство  (апатризм).  Джерелами 
подвійного громадянства можуть бути колізії законів про 
набуття  громадянства  в  силу  народження,  натуралізації 
тощо.  Джерелами  безгромадянства  є  колізії  законів  про 
набуття  та  втрату  громадянства.  Необхідно  зазначити, 
що колізії законів про громадянство є лише потенційним 
джерелом біпатризму та апатризму. Проблема практично 
виникає лише в процесі застосування вказаних законів до 
конкретних осіб [1].

Грандіозні міграційні процеси, що відбувалися протя-
гом останньої чверті двадцятого століття у країнах Захід-
ної Європи та Північної Америки, призвели до значного 
зростання кількості  осіб, що мають  громадянство двох  і 
більше держав, або, іншими словами, осіб з подвійним чи 
множинним громадянством.

Отже, з часом країни стають більш терплячі до такого 
явища, як подвійне громадянство. Однак і досі ставлення 
до цієї проблеми з боку держав є неоднозначним. Зокре-
ма,  в  Західній Європі  спостерігаються  три  різні  підходи 
до подвійного громадянства: 1) деякі країни застосовують 
принцип єдиного громадянства; подвійне громадянство не 
допускається; відсутність винятків (наприклад, до недав-
нього часу Німеччина),  2)  деякі  країни  застосовують  за-
гальний принцип єдиного громадянства,  але допускають 
винятки  (більшість  західноєвропейських  країн),  3)  деякі 
країни дозволяють мати подвійне громадянство чи грома-
дянство більше ніж однієї країни (Франція, Великобрита-
нія, Іспанія та ін.).

Подвійне громадянство – юридичний стан, коли особа 
одночасно володіє громадянством двох і більше держав.

Одним  із  способів  виникнення подвійного  громадян-
ства  є  колізія  «права  крові»  та  «права  ґрунту».  Так,  ди-
тина, народжена у батьків-іноземців на  території  держа-
ви,  де  домінує  право  ґрунту,  крім  набуття  громадянства 
батьків по праву крові, отримує також громадянство тієї 
держави, на території якої вона народилася. Право ґрунту, 
згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні відно-
сини 1961 року та Віденською конвенцією про консульські 
відносини 1963 року, не розповсюджується лише на дітей 
іноземних дипломатів і консулів.

Біпатризм виникає і незалежно від місця народження 
дитини від змішаного шлюбу, якщо законодавство краї-
ни матері або батька містить правило, згідно якого право 
крові  діє  і  тоді,  коли  один  із  батьків  володіє  громадян-
ством даної держави. Якщо така дитина народжується на 
території третьої держави, де діє право ґрунту, то вона в 
силу народження отримує і третє громадянство. Причо-
му при наявності відповідних доказів така особа в прин-
ципі може передати всі ці  громадянства по праву крові 
своїм дітям [2].

Подвійне громадянство може виникнути у жінки при 
вступі  у шлюб  з  іноземцем,  якщо  вітчизняне  законодав-
ство не позбавляє  її  громадянства після  вступу у шлюб, 
а  законодавство  країни  чоловіка  автоматично  надає  їй 
громадянство  чоловіка. Принцип невизнання  подвійного 
громадянства прямо виникає із статті 3 Гаазької конвенції 
1930  року.  Однак  визнаної  міжнародно-правової  норми, 
забороняючої або навіть обмежуючої застосування держа-
вами принципу невизнання подвійного  громадянства,  не 
існує.

Норми,  що  регулюють  колізії,  пов’язані  із  військо-
вою повинністю та дипломатичним захистом біпатридів, 
містяться  у  міжнародних  угодах,  зокрема  регулюванню 
питання  про  військову  службу  осіб  з  подвійним  грома-
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дянством  присвячена  глава  2  Європейської  Конвенції 
про  скорочення  випадків  множинного  громадянства  та 
виконання  військових обовязків  у  випадках множинного 
громадянства від 6 травня 1963 р.; Гаазька конвенція про 
деякі питання, що стосуються колізій законів про грома-
дянство  1930  року  регулює питання  дипломатичного  за-
хисту біпатридів. 1 вересня 1930 року був укладений до-
говір між США та Норвегією, який передбачив, що особа, 
яка має громадянство цих двох країн, буде проходити вій-
ськову службу у країні свого постійного проживання; 31 
січня  1933  року  було підписано Конвенцію про  військо-
ву службу осіб з подвійним громадянством між США та 
Швецією; 27 січня 1939 р. – аналогічну між США та Фін-
ляндією [3, c. 26-27].

Усунення подвійного громадянства можливе за допомо-
гою як внутрідержавних, так і міжнародно-правових засобів.

Серед внутрідержавних способів скорочення біпатриз-
му зазначимо:

1. Надання біпатридам права відмови від одного із сво-
їх громадянств (оптація).

2. Негативна оптація. У випадку народження дитини у 
іноземців, один із яких народився у цій країні, ця дитина 
отримує громадянство даної країни. Але після досягнення 
повноліття така особа має право відмови від громадянства 
цієї країни протягом певного строку.

3.  Законодавство  низки  держав  встановлює  кількість 
поколінь осіб, що постійно проживають за кордоном, які 
можуть передати дітям своє громадянство по праву крові. 
Визначаються також умови втрати громадянства особами, 
народженими за кордоном.

4. Практично в усіх державах основною характерною 
рисою  громадянства  вважається  лояльність  особи  щодо 
своєї  держави.  Порушенням  цієї  лояльності  є  вступ  на 
державну або військову службу іноземної держави або на-
туралізація в  іноземній державі  з власної волі, що спри-
чиняють експатріацію у країні первинного громадянства.

5. Для скорочення випадків набуття множинного гро-
мадянства по праву крові при змішаному шлюбі  законо-
давство  деяких  держав  наділяє  дітей  від  такого  шлюбу 
громадянством по праву крові батька.

6.  В  абсолютній  більшості  правових  систем  введено 
принцип, згідно з яким вступ у шлюб з іноземцем не впли-
ває на громадянство жінки.

Найбільш  поширеним  та  демократичним  способом 
усунення  подвійного  громадянства  є  оптація,  яка  закрі-
плюється у більшості договорів про громадянство.

У  міжнародній  практиці  з  питань  подвійного  грома-
дянства  значний  інтерес  викликає  законодавство  Іспанії, 
оскільки воно кваліфікується дослідниками як найбільш 
ліберальне відносно до подвійного громадянства. Так, Іс-
панія уклала 11 двосторонніх угод про подвійне громадян-
ство з країнами Латинської Америки.

Одна  із  норм  іспанського  законодавства  передбачає, 
що у випадку, коли громадяни Іспанії, які не є іспанцями 
за походженням, набувають іноземне громадянство не на 
підставі відповідних міждержавних договорів Іспанії і не 
з причин еміграції в  інші країни, то Іспанія позбавляє  їх 
свого громадянства. Отже, іспанський досвід щодо подвій-
ного громадянства вельми цінний, адже згадані угоди і на-
ціональне законодавство чітко регламентують це явище з 
тим, щоб стримувати його неконтрольоване виникнення, 
нейтралізувати його шкідливі  прояви. Схоже, що  саме у 
цьому  і полягає оптимальний підхід до розв’язання про-
блем, пов’язаних із подвійним громадянством [4, c. 12-13].

Термін  «особи  без  громадянства»  кваліфікується  по-
різному. Так, Закон України про громадянство містить по-
ложення, що «особи, які проживають на території України 
і не є громадянами України та не мають доказів своєї на-
лежності до громадянства іноземної держави, вважаються 
особами без громадянства». Конвенція про статус апатри-
дів  від 28 вересня 1954 року в  якості  апатрида визначає 

особу,  «яка  не  розглядається  громадянином  якою-небудь 
державою в силу її закону».

Основною  причиною  виникнення  безгромадянства  є 
так  звані  «негативні  колізії»  національних  законодавств 
про  громадянство.  Такі  колізії  трапляються,  коли  одна 
держава позбавляє особу свого громадянства і їй не нада-
ється можливість отримати громадянство іншої держави. 
Апатризм також може виникнути при виході особи з гро-
мадянства однієї держави за власною ініціативою і немож-
ливості набуття нею громадянства іншої держави.

Безгромадянство  може  виникнути  у  дітей  осіб  без 
громадянства,  а  також у  дітей  громадян держави,  у  якій 
набуття  громадянства  в  силу  народження  визначається 
правом ґрунту (Аргентина), якщо така дитина народилася 
на території держави, де даний вид набуття громадянства 
визначається виключно правом крові (Швеція). У певних 
випадках  апатризм  може  виникнути  внаслідок  територі-
альних змін.

Безгромадянство,  без  сумніву,  являє  собою  негативне 
явище,  оскільки  основою  існування  держави  є  наявність 
міцного  політико-правового  зв’язку  з  певною  сукупністю 
осіб, що проживають на території цієї держави. Відсутність 
громадянства  ставить  апатридів  у  менш  вигідне  правове 
становище порівняно із громадянами держави, на території 
якої вони проживають, оскільки апатриди у всіх правових 
системах  обмежені  у  певних,  в  першу  чергу  політичних, 
правах. Крім того, правовий статус осіб без громадянства 
ущемлений  тим, що  вони не можуть претендувати на  за-
хист якоїсь держави. Однак зараз в якості міжнародно-пра-
вового звичаю утвердилася норма, згідно з якою апатридів 
у міжнародному спілкування захищають держави, на тери-
торії яких вони мають постійне місце проживання.

Сучасне міжнародне  право  в  цілому негативно  нале-
жить до безгромадянства, що  спрямоване на  скорочення 
випадків такого стану та переслідує мету всебічного ско-
рочення такого роду випадків.

28  вересня  1954  р.  в  ООН  була  прийнята  Конвенція 
про статус апатридів, яка набрала чинності у 1960 році. Ця 
Конвенція поширюється на осіб, які користуються захис-
том та заступницством Верховного комісара ООН у спра-
вах біженців. Вона в принципі передбачає встановлення у 
країнах – учасницях Конвенції для осіб без громадянства 
режиму іноземців. Конвенція містить низку спірних поло-
жень, тому країни-учасниці приєдналися до неї з великою 
кількістю застережень. Зокрема, особливістю Конвенції є 
те, що вона містить положення, які передбачають створен-
ня міжнародного органу, до якого можуть звертатися без-
посередньо  апатриди  із жалобами  на  невиконання  учас-
никами  Конвенції  її  постанов.  За  рішенням  Генеральної 
Асамблеї  ООН,  функції  згаданого  органу  покладені  на 
Верховного комісара ООН у справах біженців.

У 1961 році ООН прийняла Конвенцію про скорочення 
безгромадянства  (вступила  в  силу 31  грудня 1975 року). 
Цілями  даної  Конвенції  є  встановлення  сприятливого 
режиму  для  набуття  апатридами  громадянства  держави 
постійного  проживання  та  ліквідації  можливостей  отри-
мання  особою  статусу  апатрида  при  експатріації.  Кон-
венція орієнтується на переважний вплив права ґрунту, в 
силу якого діти апатридів повинні набувати громадянство 
за місцем народження. Діти невідомих батьків,  знайдені 
на  території  держави,  отримують  громадянство  за  пра-
вом  ґрунту.  Втрата  громадянства  жінкою  при  укладенні 
шлюбу  обумовлюється  набуттям  нового  громадянства. 
Конвенція допускає відмову від громадянства та відкидає 
принцип  позбавлення  особи  громадянства,  якщо  внаслі-
док  цього  вона  стає  апатридом.  Але  позбавлення  особи 
громадянства,  набутого  обманним  шляхом,  визнається 
правомірним. На випадок територіальних змін Конвенція 
встановлює обов’язок держав передбачити в угодах про пе-
редачу території гарантії від виникнення без громадянства  
[5, c. 123-125].
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Висновки. Міжнародне право не знає єдиної загально-
визнаної  регламентації  питань, що  виникають  з  наявністю 
біпатризму  та  апатризму. Але  є  усі  підстави  та  умови  для 
розробки і прийняття універсального міжнародно-правового 
договору не тільки з питань подвійного громадянства та без-
громадянства, але й інших загальних проблем громадянства.

Дослідження інституту громадянства з позиції міжна-
родного права дає можливість дійти висновків про те, що 
громадянство  як  правове  становище  частини  населення 

будь-якої  держави  є  одним  із  найбільш важливих  аспек-
тів прав людини і воно ж є основою правового становища 
особистості як усередині будь-якої держави, так і в міжна-
родному спілкуванні. Цей висновок має принципове зна-
чення не лише для дослідження правового статусу особи, 
але і для подальшого вироблення засобів вирішення про-
блем громадянства і приведення внутрішнього законодав-
ства будь-якої держави у відповідність з міжнародно-пра-
вовими нормами.
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Стаття присвячена дослідженню реформування членства в Раді Безпеки та зміни формату представництва у ній для забезпечення 
ефективної роботи органу та ООН загалом. Наголос робиться на адекватному представництві як держав, так і цивілізацій. Пропонується 
реформувати Раду Безпеки разом зі зміною та перебудовою ООН.

Ключові слова: Рада Безпеки, держава-член, право вето, реформування, постійний член.

Статья посвящена исследованию реформирования представительства в Совете Безопасности и изменения формата представи-
тельства в нем для обеспечения эффективной работы органа и ООН целиком. Акцент ставится на адекватном представительстве как 
стран, так и цивилизаций. Предлагается реформировать Совет Безопасности вместе с изменениями и перестройкой ООН.

Ключевые слова: Совет Безопасности, страна-член, право вето, реформирование, постоянный член.

The article is devoted to the reform of the Security Council (SC) membership and changes of representation format in it to ensure effective 
activity SC and UN. The adequate representation of states and civilizations is necessary. To reform the SC with changing and restructuring of the 
United Nations together is proposed.

Key words: Security Council, member state, veto, reform, permanent member.

В останні роки усе частіше постає питання реформу-
вання  Ради  Безпеки  Організації  Об’єднаних  Націй  (РБ 
ООН). Особливо воно загострилося у зв’язку з російсько-
українським конфліктом.

У сучасних реаліях ООН стала нездатною адекватно і 
швидко реагувати на гострі ситуації, які виникають у су-
часному міжнародному праві,  і Україна – далеко не пер-
ший приклад цьому.

Основною причиною малоефективності РБ є її повільна 
реакція на події, що відбуваються на міжнародній арені, та 
залежність від політики її постійних держав-членів – Китаю, 
США, Російської Федерації, Великобританії та Франції.

У міжнародно-правовій літературі питання діяльності 
та розвитку ООН досліджували такі вчені, як Б.М. Ашав-
ський,  Р.В.  Губань, В.І.  Замятіна,  І.І.  Лукашук, А.П. Че-
редніченко, А.М. Зленко, Б.І. Тарасюк, М.А. Баймуратов,  
З.  Бауман,  В.  Льос,  П.  Стабс  і  ін.  Зокрема,  безпосеред-
ньо питанню реформування РБ присвячене дисертаційне 
дослідження  Є.В.  Годованика  «Рада  безпеки ООН:  між-
народно-правовий  статус  та  актуальні  проблеми  рефор-
мування»,  де  розглядаються  основні  проблеми  функціо-
нування РБ ООН та можливі шляхи їх вирішення. 

Ситуація на міжнародній арені змінюється, і сьогодні 
ООН стоїть перед новими проблемами та викликами, які 
не  досліджувалися  вищезгаданими  авторами  або  дослі-
джувалися  фрагментарно.  скоригувало  і  можливі  шляхи 
вирішення  проблем  її  ефективності  та  загострило  саме 
питання реформування як ОООН, так і основного її орга-
ну – Ради Безпеки. 

У попередніх дослідження ми вже зачіпали питання ре-
формування Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй 
(див.: Жукорська Я.М. Напрями реформування ООН: Рада 
Безпеки // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 8-12.).  
Метою статті є дослідження можливих шляхів реформу-
вання членства в Раді Безпеки та зміни формату представ-
ництва в ній для забезпечення ефективної роботи органу 
та ООН загалом.

РБ відповідає за підтримку міжнародного миру і безпе-
ки і наділяється для цього відповідними функціями й по-
вноваженнями (ст.34, 36, 39-42, 44, 45 Статуту ООН) [1]. 
РБ має право  застосовувати різноманітні  санкції  до дер-
жави-агресора, а також вимагати від держав-членів участь 
цих санкціях (ст. 41, 42 Статуту ООН). До таких санкцій 
відносять  повне  чи  часткове  припинення  економічних 
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відносин,  залізничних,  морських,  повітряних,  радіо–  чи 
інших засобів зв’язку, а також розрив дипломатичних від-
носин, демонстрації, блокаду чи інші операції військових 
сил держав – членів ООН як крайні заходи.

Для  здійснення  функцій  РБ  ООН  держави-члени 
зобов’язуються передавати при необхідності в її розпоря-
дження збройні сили і відповідні засоби обслуговування, у 
тому числі й надавати право проходу (ст.43 Статуту ООН).

Рішення з всіх питань, окрім процедурних та при об-
ранні членів Міжнародного Суду ООН, вимагають 9 голо-
сів, усіх постійних членів у тому числі. Постійні члени РБ 
наділені правом вето. Її рішення, прийняті у відповідному 
порядку, обов’язкові для держав – членів ООН.

Таким чином держави –  засновниці ООН можуть  за-
блокувати будь-яке рішення, яке не збігається з  їх  інтер-
есами.

Систематичне  використання  державами  вето  блокує 
роботу РБ ООН і веде до зменшення ефективності та ролі 
ООН. Водночас це негативно впливає на авторитет постій-
них держав – членів цього органу.

Згідно із положеннями Статуту ООН, її державам-чле-
нам  заборонено  застосовувати  силові методи, що  супер-
ечать Статуту. На практиці ж вони убезпечені правом вето 
від  рішень  та  санкцій  у  випадку  їхньої  односторонньої 
силової  акції.  Держави  регулярно  застосовують  право 
вето у ситуаціях, що пов’язані  з  їх  інтересами [2, с. 10]. 
Якраз таку ситуацію ми спостерігаємо сьогодні у ситуації 
з Україною та Російською Федерацією (РФ). Усі рішення 
по Україні ветуються РФ як постійним членом РБ.

Проблема неефективності ООН виникла давно. Новий 
виток вона отримала під час косівської  кризи 1999 р.  та 
військової операції США в Іраку 2003 р. В обох цих ви-
падках організація із основного і найвпливовішого центру 
переговорів  перетворилася  у  центр  споглядання  війни. 
Аналогічна ситуація проглядається і зараз.

З  метою  надання  ООН  ефективності  та  гнучкості  в 
сучасних умовах варто провести реформування РБ у всіх 
аспектах її діяльності, про що мова в міжнародно-право-
вій літературі та в самій ООН ведеться вже не перший рік.

ООН є єдиною у своєму роді універсальною як за сфе-
рою діяльності, так і за членством міжнародною міжуря-
довою  організацією.  Основним  критерієм  при  реформу-
ванні РБ має бути її ефективна діяльність та вимоги, що 
висуваються  до  організації  її  державами-членами.  Вона 
має стати гнучкою та швидкою у своїй реакції та здатною 
виконувати основні функції, покладені на неї державами-
членами. Не лише постійними, а усіма,  тобто міжнарод-
ним співтовариством загалом.

Існує  кілька  ідей  реформування  ООН  [3,  с.  163].  
В  основі  усіх  лежить  збільшення  кількості  постійних 
членів  з  надання  їм права  вето  або без нього  і  незначне 
збільшення непостійних  членів  з метою  адекватного  ре-
гіонального  представництва  держав  у  цьому  важливому 
органі. Були також пропозиції надати одне місце в РБ Єв-
ропейському Союзу,  хоча  це  питання  досить  дискусійне 
і Статутом ООН не передбачено членство у ньому будь-
яких  міжнародних  об’єднань,  суб’єктів,  окрім  держав  
(ст. 7 Статуту ООН).

На сьогоднішній день стає зрозуміло, що важко обрати 
правильний критерій надання нового постійного членства 
в РБ. Враховуючи  суверенну рівність держав,  не мав би 
братися до уваги економічний критерій. І в будь-якому ви-
падку, як це питання не вирішать, у майбутньому частина 
держав буде незадоволена.

Основною метою ООН на сьогоднішній день є пошук 
діалогу не так між державами, як між цивілізаціями. Хоча, 
зважаючи хоча б на обставини, пов’язані з українсько-ро-
сійським  конфліктом,  кидається  в  очі, що  свою основну 
функцію, надану ООН при створенні, щодо забезпечення 
миру і безпеки у світі РБ виконати не може у першу чергу 
через наявність в її постійних членах держави-агресора.

Постає  питання:  можливо,  постійне  членство  не  по-
трібне взагалі в ООН? У більшості міжнародних організа-
цій держави-члени рівні між собою, а надання такого по-
стійного статусу ставить одні держави вище над іншими й 
у випадку ООН ускладнює прийняття адекватних рішень 
або й робить його цілком неможливим.

Надто  нагадує  сьогоднішня  діяльність  ООН  діяльність 
Ліги Націй (ЛН). А вона, як відомо, закінчила своє існування 
якраз через те, що не змогла виконати основну свою функ-
цію – запобігти новій війні. ЛН також надавала лише реко-
мендації, так, як сьогодні ООН висловлює занепокоєння.

Міжнародні організації беззаперечно необхідні у наш 
час, особливо враховуючи темпи глобалізації. Вони є ва-
гомими суб’єктами міжнародного права і мають великий 
вплив на міжнародні відносини. Але мова йде лише про 
організації,  які  виконують  функції,  покладені  на  них,  і 
розвиваються разом зі світом та вчасно й адекватно реагу-
ють на зміни та виклики сучасності.

Зовсім  нелогічним  є,  коли  держава,  яка  фактично  є 
стороною у військовому конфлікті, більше того – агресо-
ром, бере участь у голосуванні з питань засудження цього 
конфлікту, а тим більше – має право вето. Хоча це стосу-
ється не лише ситуації з Україною, але й інших випадків 
серйозного  порушення  норм  міжнародного  права,  коли 
резолюції не приймалися, бо  зацікавлена сторона накла-
дала вето. Хоча ми вже згадували про наявність не лише 
прямих, але й прихованих інтересів у держав-членів, що 
значно  ускладнює  запровадження  адекватної  процедури 
прийняття рішень у РБ із застосуванням вето [2, с. 10].

Під час 70-ї Генеральної Асамблеї ООН, яка відкрила-
ся 15 вересня 2015 року, багато світових лідерів виступили 
із заявами щодо обмеження права вето у РБ, а також щодо 
зміни кількості членів РБ.

Спільна декларація Франції та Мексики про обмежен-
ня  використання  права  вето  при  розгляді  ситуацій,  які 
мають ознаки злочинів проти людяності, військових зло-
чинів і геноциду, була представлена 30 вересня 2015 року 
в ООН [4].

Так, Франсуа Олланд заявив, що Франція за розширен-
ня Ради Безпеки і хотіла б, щоб постійні члени РБ більше 
не вдавалися до використання права вето у випадках масо-
вої жорстокості [5].

Варто чекати, що більшість демократичних держав – 
членів ООН підтримають пропозицію Франції щодо мож-
ливості  обмеження  права  вето  в  РБ ООН,  якщо йдеться 
про серйозні порушення норм міжнародного пава, вклю-
чаючи злочини проти людяності.

У  той же час Президент Росії Володимир Путін  вва-
жає, що право вето – абсолютно природне для такого ор-
гану, як Рада Безпеки ООН. І вважає нелегітимним обхід 
цієї процедури [6].

Треба визнати, що ООН бракує ефективних інструмен-
тів, щоб притягнути країну-агресора до відповідальності. 
До того ж право вето у даній ситуації ще й ускладнює за-
стосування  існуючих  і  так  недостатньо  ефективних  ін-
струментів.

Якщо ж говорити про питання розширення Ради Без-
пеки, слова французького Президента «треба, щоб конти-
ненти взяли на себе відповідальність за мир на Раді безпе-
ки» наштовхують на можливе рівноцінне представництво 
континентів у Раді Безпеки з рівною кількістю голосів.

Остаточно питання реформування Ради Безпеки ООН 
не вирішить і надання місць у Раді Безпеки регіональним 
групам. По-перше, немає одностайності з приводу того, як 
обирати представників регіональних груп: це мають роби-
ти самі регіональні групи чи Генеральна Асамблея ООН. 
По-друге, система груп, яка існує сьогодні, не відповідає 
нинішнім геополітичним реаліям. Це у першу чергу сто-
сується  дискусійного  питання  надання  місць  у  РБ  араб-
ським державам та державам Західної та Східної Європи 
[11, с. 13].
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Так,  наприклад,  пропонується  ввести  постійне  «па-
кетне» членство держав у Раді Безпеки. І єдиним пакетом 
пропонується  представити  країни  Скандинавії,  Східної 
Європи,  арабського  світу, Латинської Америки, Африки, 
Південно-Східної Азії [7, с. 46].

Досить  цікавою  є  пропозиція  Африканського  Союзу 
створення  групи  «ротованих»  членів.  Суть  її  полягає  в 
тому, що великі регіональні об’єднання (у цьому випадку – 
Африканський Союз) мали б в Раді Безпеки для себе по-
стійне місце, яке має займатися у порядку ротації членом 
об’єднання. Представник регіональної групи мав би керу-
ватися у своїй діяльності не інструкціями власного уряду, а 
мав би висловлювати позицію об’єднання [8, с. 143]. Проте 
є  і недоліки такої організації Ради Безпеки ООН: а) неві-
домо,  як  діяти,  якщо держава  входить до двох чи більше 
регіональних  організацій;  б)  яким  із  існуючих  регіональ-
них організацій віддавати перевагу; в) Рада Безпеки ООН 
має оперативно приймати рішення, а якщо в Раді Безпеки 
будуть представники регіональних організацій, то вони не 
зможуть  так  швидко  реагувати,  оскільки  необхідно  буде 
узгодити думку всіх членів регіональної організації.

Одним із найцікавіших проектів реформування член-
ства в РБ ООН є проект представництва цивілізацій. Згід-
но  з  ним,  розглядається  можливість  надання  постійного 
місця  у Раді Безпеки ООН Організації  Ісламська  конфе-
ренція  (ОІК). По-перше,  тому що вона  є досить впливо-
вою  міжнародною  організацією,  до  якої  входить  більше 
п’ятдесяти  держав  [8,  с.  144].  По-друге,  Організація  Іс-
ламська  конференція  відбиває  специфіку ХХІ. У  зв’язку 
з підвищенням значення регіональних організацій у вирі-
шенні питань міжнародного миру  і безпеки, деякі члени 
ООН  пропонують  надати  їм  можливість  більш  активно 
брати участь у процесі прийняття рішень у Раді Безпеки. 
Вище вже згадувалося про питання надання членства ЄС.

Щодо ОІК, то мусульманська цивілізація об’єднує лю-
дей,  які  при  всій  відмінності  історичної  долі,  культури, 
менталітету і традицій усвідомлюють свою належність до 
певної єдиної спільності, сутність якої не може зводитися 
лише до релігії.  Іслам сповідує кожен п’ятий мешканець 
земної кулі, і, судячи з усього, така ситуація буде характер-
на ще протягом тривалого часу.

Саме  цивілізаційний  критерій  може  бути  найбільш 
прийнятним при формуванні Ради Безпеки, адже цей кри-
терій  є  одним  із  найстабільніших. Як  зазначає О.О. Ме-
режко,  аналізуючи  теорію  С.  Хантінгтона,  можна  бути 
наполовину  французом  і  наполовину  алжирцем,  але  не 
можна бути наполовину мусульманином і наполовину ка-
толиком [9, с. 112].

До  того ж у разі  зміни  геополітичної  ситуації можна 
надавати, по-перше, різну кількість голосів різним постій-
ним членам Ради Безпеки,  хоча це  видається не найкра-
щим варіантом,  а,  по-друге,  врівноважувати цю  систему 
можна буде шляхом надання певним групам держав квот 
на місце непостійних членів Ради Безпеки, що дозволить 
досить швидко реагувати на зміну геополітичної ситуації 
в світі, а в той же час не потребуватиме внесення змін до 
Статуту ООН [10, c. 15].

Сама процедура реформування РБ може затягнутися у 
зв’язку з відсутністю у самих держав-членів єдиної пози-
ції щодо нових членів РБ.

Сьогодні  вироблення  спільної  позиції  щодо  майбут-
ньої реформи Ради Безпеки ООН в руках її нинішніх по-

стійних членів. Керуючись власними геополітичними ін-
тересами, постійні члени Ради Безпеки ООН підтримують 
одні держави в їх прагненні стати членами Ради Безпеки 
ООН і різко виступають проти інших.

Не можна не погодитися з Є. Годоваником у тому, що 
«реформа РБ має бути невід’ємною частиною інституціо-
нальної реформи ООН в цілому та відповідати паралель-
ному реформуванню інших інституцій, що входять до сис-
теми ООН» [11, с. 12].

Можливо,  варто  починати  процес  створення  нового 
міжнародно-правового утворення нового покоління,  а не 
реформувати старе. Об’єднання наділялося б достатніми 
повноваженнями для ефективної діяльності в сучасних ре-
аліях, можливістю прийняття обов’язкових рішень. І хоча 
міжнародне право ґрунтується на консенсусі і добровіль-
ності, враховуючи сучасні реалії, цього мало, об’єднання 
варто було б наділити апаратом примусу.

ООН  повинна  мати  ширші  повноваження  щодо  дер-
жав-порушниць. Від обмеження їх у голосуванні в РБ до 
позбавлення членства. Хоча чи дасть це бажаний резуль-
тат. Знову ж таки варто звернутися до історії міжнародних 
організацій. Стаття 16 Статуту ЛН передбачала виключен-
ня зі складу організації у випадку порушення зобов’язань, 
що випливають зі статуту. У 1933 році Німеччина та Япо-
нія самі вийшли зі складу ЛН і фактично розпочати Другу 
Світову війну. У 1939 році ЛН позбавила членства у орга-
нізації СРСР, що було не дієвим засобом, а швидше кро-
ком відчаю. Ці санкції абсолютно не вплинули на перебіг 
подій на міжнародній арені і не перешкодили виникненню 
воєнного  конфлікту.  Як  наслідок,  припинення  існування 
Ліги  Націй.  Першим  кроком  до  цього  стала  втрата  нею 
ефективності й необхідності для держав.

Створити  таке  міжнародне  об’єднання  можна  на 
основі  ООН.  Так,  основними  органами  стали  б  транс-
формовані РБ та ГА. Членами були не лише держави, але 
й  міжнародні  організації,  регіональні  чи  цивілізаційні 
групи.  ГА  складалася  б  з  представників  держав-членів 
і  являла  собою щось  на  кшталт  нижньої  палати  двопа-
латного парламенту. РБ являла б собою верхню палату і 
складалася з представників міжнародних організацій та 
груп (ЄС, ОІК та  інші). Можливо, найдоречнішою фор-
мою прийняття рішень у органах такого об’єднання був 
би консенсус.

Ефективність міжнародного права залежить від право-
вої  культури  держав  міжнародного  співтовариства,  а,  як 
свідчить  практика,  вони  мають  високий  рівень  правової 
культури лише за вигідних їм обставин, чим ставлять світ 
під загрозу виникнення Третьої світової війни.

На нашу думку, варто все-таки проводити реформуван-
ня РБ разом зі  змінами та перебудовою всієї організації. 
Можливим  варіантом  в  умовах  сучасного  міжнародного 
правопорядку є створення новітнього міжнародно-право-
вого об’єднання, яке б представляло інтереси як окремих 
держав, так і інтереси регіонів, цивілізацій чи інших груп, 
таких  як,  наприклад, ЄС, ОІК  та  інші. Паралельно мова 
має йти про перерозподіл впливу між державами, який іс-
нує сьогодні в РБ, шляхом скасування статусу постійного 
члена, скасування права вето.

Хоча враховуючи, що усі ці аспекти залежать виключ-
но від самих держав – членів ООН, у першу чергу від чле-
нів РБ, цей процес обіцяє бути довгим і непростим, але він 
є невідворотним.
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ВНУТРІШНьО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБи: МІЖНАРОДНІ ОРІЄНТиРи ЗАхиСТУ

INTErNALLy dISPLACEd PErSONS: ThE INTErNATIONAL PrOTECTION guIdELINES

Котляр О.І., 
кандидат юридичних наук, доцент

кафедри міжнародного права 
Ужгородського національного університету

Стаття присвячена дослідженню прав і захисту внутрішньо переміщених осіб. Розглянуто прогрес, який відбувся протягом остан-
нього десятиліття, у розумінні захисту внутрішньо переміщених осіб на міжнародному рівні. Наголошено, що переміщення всередині 
країни є не тільки внутрішньою справою держави, але й міжнародною проблемою. Доведено, що всебічні дії у відношенні внутрішньо 
переміщених осіб вимагають солідарності на трьох рівнях: громад, уряду, міжнародної спільноти. Основний обов’язок і відповідальність 
за надання захисту і гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам покладається на національну владу. 

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, права внутрішньо переміщених осіб, захист внутрішньо переміщених осіб, міжна-
родне право. 

Данная статья посвящена исследованию прав и защиты внутренне перемещенных лиц. Рассмотрен прогресс, который произошел 
на протяжении последнего десятилетия, в понимании защиты внутренне перемещенных лиц на международном уровне. Отмечено, 
что перемещение внутри страны является не только внутренним делом государства, но и международной проблемой. Доказано, что 
всесторонние действия по отношению внутренне перемещенных лиц требуют солидарности на трех уровнях: общин, правительства, 
международного сообщества. Основная обязанность и ответственность за предоставление защиты и гуманитарной помощи внутренне 
перемещенным лицам возлагается на национальные власти.

Ключевые слова: внутренне перемещенные лица, права внутренне перемещенных лиц, защита внутренне перемещенных лиц, 
международное право.

This article is devoted on research of rights and protection of rights of internally displaced persons. The progress which was examined, took 
place during last decade in understanding protection of internally displaced persons internationally. Emphasized that movement in country is not 
only an internal affair of state, but an international problem. It is proved that action of all – round in relation of internally displaced persons require 
solidarity on three levels: communities, government and international community. Primary duty and responsibility for providing protection and 
humanitarian assistance to internally displaced persons rests with national authorities.

Key words: internally displaced persons, rights of internally displaced persons, protection of internally displaced persons, international law.

Актуальність теми.  Несумісність  внутрішньої  полі-
тики держави з інтересами українців вилилася у відкрите 
протистояння з владою після її відмови від інтеграції кра-
їни з великою Європою, спочатку мирне, а після застосу-
вання державою сили і вбивства мирних демонстрантів – 
у збройне. Український народ явочним порядком здійснив 
своє природне, ніде в українському законодавстві не сфор-
мульоване, право на повстання проти політичного режи-
му, який узурпував владу, використовував її виключно для 
власного  збагачення,  репресуючи  всіх  своїх  опонентів, 
грубо  порушуючи  права  людини  та  основоположні  сво-
боди. Українці в черговий раз продемонстрували, що для 
багатьох з них свобода, справедливість, честь і гідність ва-
жать більше, ніж власне життя. Ці події отримали в Украї-
ні й світі назву «Революція гідності» [1, с. 7]. 

Проте  після  окупації  Криму  російськими  військами, 
штучно  організовані  сепаратистські  рухи  на  Сході,  які 
поступово перетворилися  на  збройну  агресію,  і  військо-

вий  конфлікт  із  Російською Федерацією  в  Донецькій  та 
Луганській областях [1, с. 7] виникла нова проблема для 
нашої  країни  –  проблема  внутрішньо  переміщених  осіб 
(Internally displaced persons) з Криму та Донбасу. 

За  підрахунками  Управління  Верховного  Коміса-
ра  ООН  у  справах  біженців  (УВКБ  ООН)  у  результаті 
анексії  Криму  та  антитерористичної  операції  на  Сході 
України станом на 21 травня 2015 р. вимушено залиши-
ли місця  свого проживання  і шукали притулку в  інших 
регіонах країни 1.299.79 800 чоловік. У зв’язку з тим, що 
процес встановлення централізованої системи реєстрації  
досі не завершений, реальна кількість осіб, переміщених 
всередині  країни,  залишається  невідомою  і  може  бути 
вищою [2].

Переважна  більшість  сучасних  наукових  досліджень 
присвячена  аналізу  міжнародного  режиму  захисту  прав 
біженців загалом та міжнародно-правового статусу біжен-
ців та шукачів притулку зокрема. Окремі аспекти пробле-
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ми міжнародного захисту і допомоги внутрішньо перемі-
щеним особам у вітчизняній науці розглядалися у працях 
М.В.  Буроменського,  О.А.  Гончаренко,  В.А.  Гринчака, 
Д.В. Іванова, О.А. Малиновської, З.М. Макарухи, В.О. Но- 
вік, В.І. Потапова, С.Б. Чеховича. 

Дане дослідження присвячене напрацюванням міжна-
родною спільнотою для захисту прав внутрішньо перемі-
щених осіб. 

Виклад основного матеріалу. Зауважимо,  що  сам 
термін «внутрішньо переміщені особи» увійшов у вжиток 
лише в останнє десятиліття минулого сторіччя, коли між-
народна спільнота звернула увагу на цю проблему. 

Слід  згадати, що після Другої  світової  війни на між-
народному  рівні  робилися  спроби  створити  законодавчі 
механізми  для  захисту  осіб,  які,  рятуючись  від  переслі-
дувань,  перетинали  державні  кордони,  результатом  чого 
стало прийняття у 1951 році Конвенції ООН про статус бі-
женців, Протоколу 1967 р., що стосується статусу біженця, 
та утворення Верховного Комісаріату у справах біженців. 
Проте механізми, створені для вирішення проблем біжен-
ців, не враховували тих, хто був змушений переміщатися 
всередині власної країни і, таким чином, не підпадав під 
«міжнародну парасольку захисту». 

Внутрішньо переміщені особи отримували допомогу в 
обмежених розмірах. У цій сфері активно працював Між-
народний Комітет Червоного Хреста, що виступав у якос-
ті  гаранта Женевських  конвенцій.  У  більшості  випадків 
внутрішньо переміщені особи не входили в компетенцію 
міжнародного  співтовариства.  Окрім  того,  виходу  даної 
проблеми  на  міжнародний  рівень  заважало  традиційне 
уявлення про державний суверенітет. Уряду залишали ви-
ключне право вирішувати питання, пов’язані  з положен-
ням своїх громадян. 

Починаючи з 90-х років ХХ століття у зв’язку з різким 
збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб дана 
проблема привернула увагу ООН. Якщо у 1982 році кіль-
кість становило 1,2 млн. в 11 країнах, то до 1997 року в 40 
країнах було зафіксовано вже більше 20 млн. внутрішньо 
переміщених осіб, що породило відчуття міжнародної від-
повідальності за долі людей у вищевказаних державах. 

У багатьох країнах, спустошених громадянськими ві-
йнами,  було  насильно  переселено  від  однієї  третини  до 
трьох чвертей усього населення. Відновлення та розвиток 
суспільства  стали  неможливими  без  вирішення  проблем 
повернення  та  інтеграції  як  біженців,  так  і  осіб,  перемі-
щених  всередині  країни.  Гуманітарні  організації  стали 
наполягати  на  тому, що  уряди  мають  відповідати  за  не-
виконання  своїх  зобов’язань,  перелічених  у  Хартії  прав 
людини ООН і міжнародних договорах з прав людини. За-
хист внутрішньо переміщених осіб став усвідомлюватися 
як політична і стратегічна мета, яка вимагає міжнародного 
співробітництва. 

Проте слід зазначити, що певний інтерес у захисті лю-
дей на території їх власної держави був також обумовлений 
прагненням західних країн обмежити приплив біженців. З 
початку 90-х р.р. XX століття уряди вводять обмеження на 
прийом біженців, що відповідно призводить до зростання 
числа внутрішньо переміщених осіб. Враховуючи кризову 
ситуацію, яка склалася у світі з переміщеними всередині 
країни особами, Генеральний Секретар ООН на прохання 
Комісії  з прав людини у 1992 р. призначив спеціального 
представника Генерального секретаря ООН із прав люди-
ни внутрішньо переміщених осіб для вивчення:

− причин та наслідків внутрішнього переміщення осіб;
− статусу переміщених осіб із точки зору міжнародно-

го права;
− ступеню охоплення переміщених осіб положеннями 

діючих  міжнародних  інституціональних  угод  та шляхом 
надання  їм  більш  ефективного  захисту  та  допомоги,  у 
тому числі через діалог із урядами та іншими відповідни-
ми сторонами. 

Спеціальний  представник  займається  чотирма  голо-
вними проблемними областями:

− розробка нормативної бази; 
− сприяння створенню ефективних організаційних ра-

мок  на  міжнародному,  регіональному  та  національному 
рівнях;

− місії в країнах;
− постійне дослідження конкретних проблем, що від-

носяться до його компетенції.
У тісній співпраці з групою експертів у галузі міжна-

родного права Спеціальним представником було підготов-
лено документ «Підбір та аналіз правових норм», які сто-
сувалися потреб та прав внутрішньо переміщених осіб, а 
також відповідних обов’язків та зобов’язань держав і між-
народної  спільноти по наданню  їм  захисту  та допомоги. 
У даному документі розглянуті міжнародні норми з прав 
людини,  положення  гуманітарного  права  та  аналогічні 
правові норми про біженців, підсумком чого стає висно-
вок  про  те,  що  хоча  правові  норми  і  охоплюють  багато 
питань  стосовно  внутрішньо  переміщених  осіб,  наявні 
важливі сфери, які не забезпечують адекватної основи для 
надання цим особам захисту та допомоги. Також зверта-
лась увага на той факт, що існуючі правові норми, які міс-
тяться у цілому ряді міжнародних договорів, у результаті є 
дуже розрізненими та не сфокусованими для ефективного 
забезпечення адекватного захисту і допомоги внутрішньо 
переміщеним  особам.  Було  рекомендовано  підготувати 
єдиний зведений документ, який би визначив і зафіксував 
міжнародні норми, які б спеціально відповідали потребам 
внутрішньо переміщених  осіб,  а  також прояснив нечіткі 
місця і заповнив прогалини [2]. За дорученням Генераль-
ної Асамблеї ООН та Комісії з прав людини у 1998 р. було 
розроблено «Керівні принципи  з питань про переміщен-
ня  осіб  всередині  країни»  (Guiding  Principles  on  Internal 
Displacement),  які  знов підтвердили  і доповнили  існуючі 
норми міжнародного права в галузі прав людини та міжна-
родного гуманітарного права, що стосуються внутрішньо 
переміщених осіб,  а  також робиться  спроба  роз’яснення 
основних проблем і недоліків різних інструментів у час-
тині положень, що безпосередньо зачіпають інтереси вну-
трішньо переміщених осіб.

Згідно з цим документом: «Внутрішньо переміщеними 
особами є особи або групи осіб, яких змусили рятуватися 
втечею  або  залишити  свої  домівки  чи  місця  звичайного 
проживання в результаті або з метою уникнути наслідків 
воєнного конфлікту, масового насильства, порушень прав 
людини, стихійного чи викликаного людською діяльністю 
лиха зокрема, й які не перетинали міжнародно-визнаних 
державних кордонів» [3]. Слово «зокрема» припускає, що 
причини переміщення не обмежуються перерахованими в 
списку. 

Внутрішньо  переміщені  особи  є  громадянами  своїх 
країн і мають всю повноту економічних, соціальних, куль-
турних,  громадянських  і  політичних  прав.  Вони  мають 
право  на  фізичний  захист,  матеріальну  допомогу  (про-
довольчу, медичну тощо), на свободу пересування  і про-
живання,  і  повинні  бути  забезпечені  всіма  документами 
громадянина. Йдеться про  захист від довільного перемі-
щення, наводяться процесуальні гарантії, яких необхідно 
дотримуватися, якщо все ж переміщення має місце. Пере-
міщення забороняється, якщо воно засноване на принци-
пах апартеїду, етнічної чистки чи практики, спрямованої 
на зміну етнічного, релігійного чи расового складу насе-
лення. 

Розглядаються також випадки переміщення, пов’язані 
зі здійсненням великих промислових проектів, коли вони 
не  виправдані  і  йдуть  врозріз  з  нагальними  інтересами 
людей.  Підкреслюється,  що  особи,  переміщені  всереди-
ні країни, не можуть бути насильно повернуті або знову 
поселені  в  місцях,  де  їх  життю,  безпеці,  здоров’ю  або 
свободі що-небудь загрожує. Сім’ї, розділені у результаті 
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переміщення, повинні бути возз’єднані якомога швидше. 
Особам,  переміщеним  усередині  країни,  влада  повинна 
видавати всі документи, необхідні для того, щоб вони мо-
гли користуватися своїми юридичними правами, а також 
проводити  заміну  документів,  загублених  у  ході  перемі-
щення. Особливу увагу в «Керівних принципах» приділе-
но жінкам і дітям – одним із найбільш беззахисних і без-
правних категорій громадян. Особи, переміщені всередині 
країни, мають право звертатися за гуманітарною допомо-
гою. Право міжнародних організацій пропонувати цю до-
помогу, а обов’язок держав – приймати її. 

Останній  розділ  «Керівних  принципів»  закріплює  за 
переміщеними  особами  право  добровільно  повернути-
ся – якщо ніщо не загрожує  їх життю і гідності – в свої 
будинки або місця постійного проживання, або добровіль-
но переселитися в іншу частину країни. При цьому перед-
бачається повернення майна та власності, загублених під 
час переміщення, або компенсація за нього (контрибуція), 
якщо повернення майна неможливе.

Даний документ не є юридично обов’язковим, але ке-
рівні принципи відображають зобов’язання держав за між-
народними договорами і за звичаєвим правом. Тому вони 
являють собою найбільш авторитетний виклад стандартів, 
які  повинні  застосовувати  уряди  та  інші  діючі  суб’єкти, 
зокрема УВКБ ООН, реагуючи на важке становище вну-
трішньо переміщених осіб.

Керівні принципи засновані на нормах міжнародного 
права, передусім таких, як Міжнародний пакт про грома-
дянські та політичні права, Міжнародний пакт про еконо-
мічні, соціальні та культурні права, Конвенція про статус 
біженців. Вони деталізують положення названих актів, які 
відповідають специфічним потребам внутрішньо перемі-
щених осіб,  і  пояснюють,  як  їх  необхідно  застосовувати 
в умовах внутрішніх недобровільних переміщень. Керів-
ні принципи були визнані Всесвітньою зустріччю на ви-
щому рівні 2005 р., Радою з прав людини і Генеральною 
асамблеєю ООН в якості «Важливих міжнародних рамок 
захисту  внутрішньо  переміщених  осіб»  (Резолюції  ГА 
ООН 60/1, пункт 132; 62/153 пункт 10; 64/162, пункт 11; 
Резолюція Ради з прав людини 6/32, пункт 5).

В якості концептуальної основи для підходів до даної 
проблеми  була  сформульована  доктрина  «суверенітет  як 
відповідальність»: у випадках, коли держава не в змозі за-
безпечити фізичний захист і надати допомогу своїм грома-
дянам, вона повинна звертатися за допомогою і приймати 
її ззовні. При цьому міжнародне співтовариство має право 
і  несе  відповідальність  наполягати  на  своєму  втручанні. 
Спеціальний представник відповідає за виявлені потреби 
внутрішньо переміщених осіб та за визначення принципів 
поводження  з  ними,  але  немає  оперативного  мандату. У 
відповідності зі своїм мандатом він підтримує з урядами 
та  іншими  сторонами, що  займаються  правами  людини, 
внутрішньо переміщених осіб діалог та пропагандистську 
роботу; сприяє активізації міжнародної діяльності у цьому 
зв’язку і включенню складової, що стосується прав люди-
ни внутрішньо переміщених осіб у всі відповідні компо-
ненти системи ООН. 

У  своїй  діяльності  представник  займається  питання-
ми захисту  і пропаганди прав,  які були сформульовані в 
«Керівних принципах із питання переміщення осіб всере-
дині країни», регулярно відвідує країни, звертаючи увагу 
урядів та інших зацікавлених сторін на конкретні ситуації, 
пов’язані  з  внутрішнім переміщенням,  спонсорує прове-
дення  національних  і  регіональних  семінарів  за  участю 
установ та департаментів ООН, проводить дослідження в 
галузі прав людини внутрішньо переміщених осіб і надає 
щорічну  доповідь Комісії  з  прав  людини  та  Генеральної 
Асамблеї. Представник також веде роботу над рядом те-
матичних питань.

У 2007 році на базі колишнього міжустановчого Відді-
лу Управління з координації гуманітарних питань у спра-

вах  внутрішньо  переміщених  осіб  була  створена  Секція 
«з підтримки захисту переміщених осіб» для формування 
більш передбачуваного, системного  і комплексного вирі-
шення проблеми внутрішнього переміщення. Секція в тіс-
ній співпраці з Сектором розробки політики та досліджень 
допомагає  місцевим  відділенням  визначити  політику  за-
хисту цивільного населення в умовах збройного конфлік-
ту. Секція здійснює свою діяльність за трьома основними 
напрямками:1)  підтримка  мандата  Координатора  невід-
кладної  допомоги  з  розширення  загальносистемних  за-
ходів в області внутрішніх переміщень; 2)  зміцнення за-
гальносистемного  потенціалу  Управління  з  координації 
гуманітарних питань у справах внутрішньо переміщених 
осіб по захисту на місцях і на рівні штаб-квартир відпо-
відно до вимог внутрішньої інструкції; 3) зміцнення між-
організаційного  потенціалу  через  підтримку  діяльності 
Робочої  групи  з  комплексного  захисту  (РГКЗ),  Групи  з 
координації  та управління таборами, Групи щодо якнай-
швидшого відновлення, а також управління міжорганіза-
ційним проектом ProCap [4]. 

Отже, політика та робота УВКБ ООН з внутрішньо пе-
реміщеними особами, заснована на міжустановчій співп-
раці  і  на  умовах,  поставлених  Генеральною  Асамблеєю 
ООН в  резолюціях,  передбачає  захист  внутрішньо пере-
міщених осіб  і допомогу  їм за умов: 1) якщо така допо-
мога  запрошена/санкціонована  Генеральним  секретарем 
ООН; 2) наявна хоча б мовчазна згода національної влади 
держави,  де  знаходяться  внутрішньо  переміщені  особи; 
3)  наявні  необхідні  ресурси;  4)  належним  чином  врахо-
вані міркування політики,  такі  як наслідки для операцій 
по захисту біженців, ступінь можливого виконання відпо-
відних функцій  іншими організаціями та  значення даної 
ситуації  для міжнародного  співтовариства;  4)  розглянуті 
оперативні міркування, такі як безпека персоналу і доступ 
до переміщених осіб.

Що ж стосується самого переміщення осіб, то перемі-
щення є тією подією, яка змінює життя людини, тому вну-
трішньо переміщеним особам необхідно мати можливість 
повернутися до нормального життя на основі довгостро-
кового рішення. В Керівних принципах проголошується, 
що  «Переміщення  не  повинно  тривати  довше  того  часу, 
який потрібен  за обставинами»  (принцип 6). Право вну-
трішньо  переміщених  осіб  на  довгострокове  вирішення 
їх питань передбачене в принципах 28−30. Відповідно до 
Принципу 28 Керівних принципів з питань переміщення 
осіб усередині країни такі особи мають право на достро-
кові рішення відповідальних держав цих органів влади та 
роль суб’єктів, що займаються гуманітарними питаннями 
і питаннями розвитку, в наданні підтримки довгостроко-
вим рішенням для внутрішньо переміщених осіб. 

Довгострокове  рішення  досягається  тоді,  коли  вну-
трішньо переміщені особи більше не потребують жодної 
спеціальної допомоги і захисту у зв’язку з їх переміщен-
ням, і можуть користуватися своїми правами людини без 
дискримінації внаслідок переміщення. Для цього необхід-
ні такі умови:

− інтеграція на колишньому місці проживання (повер-
нення);

− інтеграція в тих місцях, де передбачено розселення 
внутрішньо переселених осіб із метою надання їм притул-
ку (місцева інтеграція);

−  інтеграція  в  іншій  частині  країни  (поселення  де-
небудь в країні»).

Пошук  будь-якого  довгострокового  рішення,  яке  від-
повідає цим умовам, слід розуміти як: a) поступовий, три-
валий процес зменшення специфічних потреб переміще-
них  осіб  і  забезпечення  дотримання  їх  прав  людини  без 
будь-якої дискримінації; б) комплексний процес вирішен-
ня завдань, що стосуються дотримання прав людини, гу-
манітарних аспектів; в) процес, що вимагає координованої 
та своєчасної участі всіх дійових осіб.
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Висновки. Внутрішньо  переміщені  особи,  перебува-
ючи на  території  власної  держави,  є  її  громадянами  і  ко-
ристуються  рівними  з  іншими  громадянами  правами.  На 
відміну від біженців, яким спеціальний правовий статус є 
необхідним, оскільки вони втратили захист власної держа-
ви і змушені шукати його на чужій території, внутрішньо-
переміщені особи не потребують такого статусу. Основний 

обов’язок  і  відповідальність  за  надання  захисту  і  гумані-
тарної допомоги внутрішньо переміщеним особам покла-
дається  на  національну  владу.  Внутрішньо  переміщеним 
особам, які стали жертвою порушень міжнародних норм у 
царині прав людини або норм міжнародного права, повинен 
бути наданий повний і вільний від дискримінації доступ до 
ефективних засобів правового захисту та до правосуддя. 
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ОБРАЩЕНиЕ К ЧиТАТЕЛЯМ

Уважаемая  редакция  и  читатели  электронного  научного  издания  «Сравнительно-анали-
тическое  право»,  в  2013  году  в № 2 мною  в  указанном издании  была  опубликована  статья  
«Идеальные  и  материальные  следы  как  источник  криминалистически  значимой  информа-
ции», в которой были не корректно заимствованы научные изыскания кандидата юридических 
наук, доцента О.Н. Сафаргалиевой. В своем обращении я хочу принести публичные извинения  
Ольге Николаевне, понимая, что своими действиями нанес урон ее научной репутации.

Натура Денис Александрович
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