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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВи І ПРАВА; 

ІСТОРІЯ ПОЛІТиЧНих І ПРАВОВих УЧЕНь

УДК 340.1

РОЗВиТОК СОЦІАЛьНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В НІМЕЧЧиНІ 
(ДРУГА ПОЛОВиНА хІх СТОЛІТТЯ)

DEVELOPMENT Of SOCIAL LEgISLATION IN gErMANy 
(SECOND hALf Of ThE NINETEENTh CENTury)

Бадида А.Ю., 
викладач кафедри теорії та історії держави і права 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Стаття присвячена розвитку соціального законодавства в Німеччині (друга половина ХІХ століття). Особлива увага акцентована на 
тому, що в Німеччині того часу вперше було зроблено спробу виробити комплекс законів про соціальних захист. Зроблено висновок, що 
результати впровадження соціальних законів створили єдину розвинуту інституційну систему соціального забезпечення в Німеччині, що 
сприяло єдності країни (одна з цілей Отто фон Бісмарка).

Ключові слова: соціальна держава, соціальне законодавство, Німеччина, Отто фон Бісмарк.

Статья посвящена развитию социального законодательства в Германии (вторая половина XIX века). Особое внимание акцентиро-
вано на том, что в Германии того времени впервые была предпринята попытка выработать комплекс законов о социальной защите. 
Сделан вывод, что результаты внедрения социальных законов создали единую развитую институциональную систему социального 
обеспечения в Германии, что способствовало единству страны (одна из целей Отто фон Бисмарка).

Ключевые слова: социальное государство, социальное законодательство, Германия, Отто фон Бисмарк.

The article is devoted to the development of social legislation in Germany (second half of the nineteenth century). Particular attention is paid 
to the fact that in Germany since the first attempt was made to develop a set of laws on social protection. It is concluded that the implementation 
of social laws created a single institutional-developed social security system in Germany, which contributed to the unity of the country (one of the 
goals of Otto von Bismarck).

Key words: social state, social legislation, Germany, Otto von Bismarck.

Постановка проблеми. Ідея соціального захисту кож-
ного в державі, пізніше названої «соціальною державою», 
стала відповіддю на виклики, які постали перед європей-
ськими  державами,  що  модернізувалися  в  політико-пра-
вовому  та  економічному  аспекті  після  епохи  так  званих 
буржуазних революцій. Лідером у просуванні вирішення 
соціальних питань на рівень державної політики виявила-
ся Німеччина, де на рівні окремих німецьких держав ста-
ли закріплюватися законами соціальні заходи (наприклад, 
заборона  дитячої  праці  чи  підтримка  лікарняних  кас  на 
підприємствах).  Інтерес до перших кроків у становленні 
соціальної держави в Німеччині є безумовно актуальним 
завданням сучасної правової науки.

Стан дослідження. У  літературі  мали  місце  окремі 
дослідження  питань  розвитку  соціального  законодав-
ства  Німеччини  в  другій  половині  ХІХ  століття  (праці 
О.А.Мельничук  [1],  Д.Г.  Севрюкова  [2],  Є.Ю.  Савчука 
[3]), однак це не заперечує актуальності подальшого ана-
лізу цих питань.

Метою цієї статті є дослідження передумов схвалення 
та сутності соціального законодавства в Німеччині в дру-
гій половині ХІХ століття.

Виклад основного матеріалу. На  становлення  ін-
ституцій  і  норм  соціальної  держави  в  Пруссії  та  інших 
німецьких державах першої половини ХІХ століття впли-
вали такі чинники. Відколи в 1800 р. було винайдено па-
ровий двигун,  індустріалізація набрала обертів, що різко 
підвищило  ризик  нещасних  випадків  на  виробництві. 
Роботодавці  і  профспілки, що  виникали,  не могли  дійти 
згоди  з приводу  відповідальності  за  такі  нещасні  видки. 
Усі сторони звернулися до уряду з проханням врегулювати 
відповідні питання. Це був перший чинник для створен-
ня соціального законодавства. Другим чинником стало те, 
що в 1828 р. до уряду Пруссії поступив звіт,  з якого ви-

пливало:  обстеження  призовників  у  робітничих  районах 
засвідчив широке поширення нічної праці підлітків та зна-
чну кількість інвалідів. Висновок, який із цього робився, 
також зумовлював врегулювання на рівні закону. 

Епізодичні кроки в цьому напрямі  (в 1845 р. в Прус-
сії,  наприклад,  було  схвалено  «Положення  про  зайняття 
промислом»,  котре  зобов’язувало  найманого  працівни-
ка – помічника майстра до вступу в місцеву касу соціаль-
ного  страхування  зі  сплатою  відповідних  внесків)  були 
недостатніми в умовах настання наслідків індустріальної 
революції,  в  тому  числі  збільшення  кількості  найманих 
працівників,  їх  незадоволення  існуючими  порядками  та 
загрозами правопорядку, що  із цього випливали. Лівора-
дикальні рухи наростали в усій Європі, загрожуючи осно-
вам правової  системи.  «Маніфест комуністичної партії», 
складений К. Марксом і Ф. Енгельсом, підтверджував такі 
побоювання. Посилення протидії екстремістським рухам 
також не могло дати стабільних результатів, що проявила-
ся під час європейської революції 1848–1849 рр. 

Однак пройшло ще декілька десятиліть, допоки соці-
альне законодавство стало реальністю (важливим факто-
ром стало і те, що з 1874 р. перші робітничі партії увійшли 
до Рейхстагу за наслідками виборів).

Держава надавала допомогу деяким категоріям населен-
ня, проте ставлення до нужденних не було цивілізованим. 
Більше того, законами визначалося, що особа, яка претен-
дує на отримання соціальної допомоги, не могла претенду-
вати на повноцінні права громадянина. Так, наприклад, на 
основі прусського виборчого закону 12 квітня 1849 р., який 
зберіг дію в об’єднаній Німецькій імперії, виборцем на ви-
борах  у  Рейхстаг  вважався  кожен  німецький  громадянин, 
який досяг 25-річного віку, в тому числі союзних держав за 
місцем проживання. Закон не передбачав ні цензів, ні поді-
лу на класи, ні обмежень строком проживання у виборчо-
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му окрузі. Права обирати позбавлялися такі категорії осіб:  
1) які знаходяться під опікою; 2) над майном яких у судо-
вому порядку призначено конкурс або адміністрація; 3) які 
отримують  або  отримували  в  році,  що  передує  виборам, 
допомоги  із  суспільного чи комунального опікування над 
бідними; 4) позбавлені за постановою суду цивільних прав 
[4, с. 25]. Відтак особа, яка отримувала соціальну допомогу 
за рахунок бюджетних коштів, не вважалася вільним грома-
дянином та позбавлялася права голосу.

Соціальне  законодавство  у  фрагментарному  вигля-
ді  вже  існувало  в  1860–1870  роках  у Пруссії  та  в  понад  
20  державних  утворень,  які  поступово  об’єднувалися  в 
єдину Німецьку імперію. Але такі закони не були дієвими, 
та практика  їх  застосування судами викликала претензії. 
Така доля спіткала закон про відповідальність підприєм-
ців за нещасні випадки на виробництві (1871 р.). Він на-
давав робітникам право звернутися до суду з позовом про 
компенсацію за каліцтво, але судова практика не була при-
хильною до найманих працівників. Подібними  законами 
були незадоволені як працівники, так і роботодавці.

Протидіяти  радикальному  робітничому  руху  був  по-
кликаний  Закон  «Проти  загальнонебезпечну  діяльність 
соціал-демократії» від 21 жовтня 1878 р., який передбачав, 
що в Німеччині товариства, які спрямовані на повалення 
існуючого  політичного  або  соціального  порядку  через 
соціал-демократичні, соціалістичні, або комуністичні по-
чинання, повинні бути  заборонені. Це стосується  і  това-
риств, в яких соціал-демократичні,  соціалістичні або ко-
муністичні  зусилля,  спрямовані  на  повалення  існуючого 
політичного  або  соціального  порядку,  які  проявляються 
таким чином, є небезпечними для громадського спокою і, 
зокрема, для гармонії між класами населення (§ 1). Згідно 
з § 4 цього Закону органам державного управління надава-
лося право бути присутнім на всіх засіданнях і засіданнях 
товариства, оглянути книги, документи та грошові кошти, 
а також вимагати інформацію про справи товариства, за-
боронити проведення засідань, які схильні до подальшого 
зусиллям, описаних у § 1, взяти на себе відповідальність і 
управління коштами товариства. Цей закон був схвалений 
19 жовтня 1878 г. і діяв до 31 березня 1881 р. Після цього 
його дія була продовжена чотири рази: в травні 1880 р – 
до 30 вересня 1884 року; у травні 1884 р. – до 30 вересня  
1886 року; у квітні 1886 року – до 30 вересня 1888 року, і 
в лютому 1888 року – до 30 вересня 1890 р. [5]. Закон ви-
ступав реакцією на посилення екстремістського і терорис-
тичного руху в Німеччині, а також двох посягань на життя 
кайзера (в травні і червні 1878 р.), коли монарха було важ-
ко поранено. Протягом дії цього законодавчого акту понад 
1500 чоловік були засуджені. 

Однак монарх  і уряд, сформований парламентом, ро-
зуміли, що правоохоронний ресурс є недостатнім для про-
тидії наростаючому революційно-екстремістському руху. 
Відтак об’єктивною потребою виступало створення соці-
ального законодавства, яке було спроможне надати певні 
соціальні гарантії для робітничого класу.

Подією, яка засвідчує народження феномену соціаль-
ної  держави,  слід  вважати  послання  кайзера  Німеччини 
Вільгельма  І до німецького народу 17 листопада 1881 р. 
[6]. У Посланні німецький монарх прямо й недвозначно 
заявив,  що  «…лікування  соціальних  дефектів  буде  від-
буватися  не  тільки  за  рахунок  придушення  соціал-демо-
кратичних крайностей, але також шляхом послідовного і 
позитивного  просування  добробуту  трудящих».  Далі  він 
указав, що вважає «…обов’язком Імперії ще раз закликати 
Рейхстаг прийняти цю задачу близько до серця», бо успіхи 
будуть, якщо ми зрозуміємо, що забезпечення для Вітчиз-
ни нових і міцних гарантій внутрішнього миру можливе, 
«…надавши  нужденним  більше  безпеки  і  допомоги  для 
достатку, на які вони мають право. Кайзер висловив упев-
неність, що  такі  зусилля  будуть  забезпечені  підтримкою 
всіх  союзних  урядів,  і  ми  віримо, що  в  нас  є  підтримка 

Рейхстагу,  незважаючи  на  партійні  розбіжності».  Віль-
гельм І серед запланованих кроків назвав проекти закону 
про страхування працівників від нещасних випадків на ви-
робництві,  закону  про  комерційне медичне  страхування, 
закону  про  пенсійне  страхування  для  непрацездатних  за 
віком та внаслідок  інвалідності. На його думку,  інваліди 
мають  законне право отримати більше добробуту  з боку 
держави, ніж вони мали до цього часу. Монарх відзначив, 
що «…знаходження належних шляхів і засобів для забез-
печення цього рівня добробуту важке, але він також є од-
ним із найвищих завдань будь-якої спільноти, яка будуєть-
ся на моральних основах християнського громадянського 
життя», а досягнення мети неможливе без «інвестиції зна-
чних коштів».

Те, що називають соціальним законодавством канцле-
ра Отто фон Бісмарка, складається з пакету законодавчих 
актів, а саме: Закону про страхування від нещасних випад-
ків на виробництві 1881 р., Закону про лікарняне страху-
вання робітників 1883 р., Закону про страхування робітни-
ків від нещасних випадків 1889 р. 

Перший із законів (про страхування від нещасних ви-
падків) передбачав у деяких галузях промисловості стра-
хування від нещасних випадків усіх робітників  та  служ-
бовців,  якщо  їх  річний  заробіток  не  перевищував  2000 
марок. Через втрату працездатності на строк понад чоти-
ри тижня потерпілому призначалася пенсія в розмірі двох 
третин заробітку. Страхові внески розподілялися наступ-
ним чином: 2/3 – від підприємця, третина – від робітни-
ків. Робітники, які мають річний заробіток 750 марок та 
менше, звільнялися від внесків, а їх частка перекладалася 
на плечі держави. Передбачалося також створення імпер-
ського страхового відомства. Другий закон (про лікарняне 
страхування)  охоплював  більш  широке  коло  трудящих, 
ніж  законопроект  про  страхування  від  нещасних  випад-
ків. Водночас передбачалося, що постраждалі від вироб-
ничого  травматизму  повинні  були  протягом  13  перших 
тижнів передаватися на догляд лікарняних кас. Лікарняне 
страхування, таким чином, певною мірою підміняло стра-
хування від нещасних випадків, оскільки відшкодування 
збитків у 95–98% загальної кількості нещасних випадків 
великим  тягарем  лягало  на  лікарняні  каси.  Третій  закон 
(про  страхування  робітників  від  нещасних  випадків)  за-
лишив без змін розмір пенсій та виплат постраждалим від 
нещасних випадків та членам їх родин, проте вніс чимало 
інших  змін. Як  організації,  покликані  здійснювати  стра-
хування,  проект  передбачав  професійні  товариства  (кор-
порації) підприємців. Статути об’єднань повинні були ви-
значати самі підприємці, в проекті містилися лише деякі 
орієнтовні норми. Товариства підприємців створювалися 
по всій країні, поділялися на об’єднання за класами небез-
пеки виробництва для визначення фінансових відрахувань 
від кожного підприємця. Крім того, передбачався поділ на 
секції за географічною ознакою. Внески з окремих підпри-
ємців повинні були стягуватися в кінці року за тарифом, 
визначеним імперським об’єднанням за класом небезпеки 
виробництва. Закон передбачав участь робітників у діяль-
ності корпорацій підприємців, але вона була  ілюзорною. 
Робітники повинні були брати участь у роботі третейських 
судів та в робітничих комітетах. Цим установам відводи-
лася  роль  контролерів  за  дотриманням  техніки  безпеки 
на виробництві, вони могли брати участь у розслідуванні 
причин  нещасних  випадків  на  заводах  та  фабриках.  Ро-
бітничі представники обиралися з числа членів правління 
місцевих  або  фабричних  (обов’язкових)  лікарняних  кас, 
які перебували під контролем підприємців [7].

Бісмарк  не  приховував,  що  призначення  соціального 
законодавства було спрямоване на нейтралізацію «често-
любців, які очолюють робітничий рух», на «доповнення» 
до так званого «виняткового законодавства» [8, с. 9]. 

На  перший  погляд,  може  видатися,  що  результати 
впровадження цих законів не дали очікуваного соціально-
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го ефекту,  їх чимало критикували в Німеччині  і,  врешті, 
їх  дія  не  перешкодила  соціал-демократам  вже  за  кілька 
років перемогти в ході парламентських виборів. Разом із 
тим соціальні реформи Отто фон Бісмарка відіграли від-
чутну роль, і їх значення полягало в такому. Рівень життя в 
ході зростання економіки і законодавчих зусиль поступово 
зростав. Наприклад, станом на 1908 р. у Берліні середня 
заробітна плата найманого працівника становила 2,40 ма-
рок у день (у Бреслау – 1,6 марок). На той час за одну мар-
ку можна було придбати 16,6 кг картоплі, або 2,1 кг білого 
хліба, або 5,3 кг чорного хліба, або 1,1 кг цукру, або 0,6 кг 
м’яса, або 0,3 кг шинки, або 6,8 кг рису [9, с. 31]. 

Висновки. Впровадження  соціального  законодавства 
в Німеччині в другій половині ХІХ століття зіграло істот-
ну роль для розвитку ідеї соціальної держави на європей-
ському континенті, що дозволяє зробити такі висновки.

По-перше, вперше в масштабах крупної європейської 
держави питання соціального захисту окремих категорій 
населення з рівня самодіяльних благодійницьких організа-
цій чи рівня місцевих громад піднімався на найвищий на-
ціональний рівень імперських законів. Процес підготовки 
цих законів відображав професійне обговорення складних 
питань інституційного й ресурсного забезпечення захисту 

працівника, участі в цьому держави, підприємців і самого 
працівника. При цьому вперше було зроблено спробу ви-
робити комплекс законів про соціальних захист. 

По-друге,  вказані  три  закони  стали  своєрідною ба-
зою,  на  основі  якого  розвиток  соціального  законодав-
ства в Німеччині було продовжено. Результати їх впро-
вадження  створили  розвинуту  інституційну  систему 
забезпечення в Німеччині, яка за єдиними стандартами 
обслуговувала німців,  стверджуючи єдність країни  (це 
була одна з цілей Отто фон Бісмарка). Сповна новітніми 
соціальними технологіями, запущеними в 1880-х роках, 
скористалися наступні покоління німців. У сукупності 
з  іншими факторами на початку ХХ століття Німеччи-
на була визнаним європейським лідером в усіх сферах 
суспільного  прогресу.  Єдність  країни  забезпечувало  і 
те, що хоча соціал-демократична партія займала вагому 
нішу  в  політичному  спектрі,  соціальне  законодавство, 
по суті, перетворило її з революційної в соціал-рефор-
містську партію.

По-третє, соціальні закони Німеччини й створені на їх 
основі установи та практика стали зразком для всіх євро-
пейських держав, які розпочали в цьому напрямі спроби 
відповідних реформ із запізненням у декілька десятиліть. 
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У статті розглянуті різні аспекти приведення національного законодавства України у відповідність до вимог Стамбульської конвенції 
та всі необхідні передумови для її ратифікації в 2016 році. Розглядається зміст і сутність гендерної рівності як складової частини загаль-
ного принципу рівності.

Ключові слова: гендер, гендерна рівність, державна гендерна політика, юридична рівність, принцип рівності.

В статье рассмотрены различные аспекты приведения национального законодательства Украины в соответствие с требованиями 
Стамбульской конвенции и необходимые предпосылки для её ратификации в 2016 году. Рассматривается содержание и сущность ген-
дерного равенства как составляющая общего принципа равенства.

Ключевые слова: гендер, гендерное равенство, государственная гендерная политика, юридическое равенство, принцип равенства.

In the article consider different aspects of bringing national legislation of Ukraine in compliance with the requirements of the Istanbul Con-
vention and all necessary preconditions for its ratification in 2016. In the article the content and essence of gender equality as component of a 
general principle of equality is considered.

Key words: gender policy, gender, gender equity, public gender policy, legal equality, principle of equality.

Постановка проблеми. Ідеї гідності, свободи і рівно-
сті набувають нового значення в умовах Української кри-
зи. Громадянське  суспільство усвідомлює не  тільки осо-
бливе  значення  своєї  участі  в  процесі  державотворення, 
а й свою цінність як єдиного носія влади в державі. Од-
ними  зі  складових  частин  категорії  гідності  є  ставлення 
людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства 
та держави як до особистості, яка є суспільною цінністю.  
А цінність людини не може залежати від її статі.

Нові  вимоги,  які  ставить  суспільство  до  держави, 
включають  необхідність  переоцінити  деякі  підходи  до 
правового забезпечення статусу людини  і  громадянина в 
Україні та механізмів його гарантування та захисту. Тому 
правове забезпечення та реальне гарантування гендерної 
рівності набуває нового значення.

Актуальність дослідження пріоритетних  напрямів 
правового  забезпечення  гендерної  рівності  в Україні  зу-
мовлене сучасним етапом реформування державно-право-
вої дійсності з метою приведення її до вимог європейського 
співтовариства. Забезпечення прав людини і громадянина 
є основною передумовою проведення конституційної, ад-
міністративної,  судової  та  муніципальної  реформ,  необ-
хідних для інтеграції України до європейського правового 
простору. У ході цих реформ має бути переглянутий підхід 
до правового забезпечення гендерної рівності  з метою  її 
практичного забезпечення та гарантування.

Стан дослідження. Проблемам правового забезпечен-
ня гендерної рівності присвячують увагу такі вітчизняні 
науковці, як О. Андрійко, В. Буроменський, Н. Болотіна, 
О.  Балакірєва,  М.  Білинська,  С.  Береза,  С.  Бобровник,  
В.  Бурдяк, М.  Буроменський,  О.  Вілкова,  В.  Гошовська,  
Н. Грицяк, Н. Дармограй, О. Дашковська, М. Кармазіна,  
Н. Карпачова, А. Колодій, І. Кресіна, О. Кулачек, Т. Мель-
ник, О. Матвієнко, К. Левченко, І. Лаврінчук, Л. Леонтье-
ва, А. Олійник,  І. Оніщенко, Н. Оніщенко, З. Ромовська,  
Ф. Рудич, М. Саприкіна, Т. Слабчук, Л. Смоляр, В. Соко-
лова, М. Томашевська, І. Тукаленко, Д. Шелест, Ю. Шведа 
та інші. Але досліджень напрямів правового забезпечення 
гендерної рівності в Україні на сучасному етапі в умовах 
євроінтеграції та правового реформування не проведено. 

Метою статті  є  теоретико-правовий  аналіз  вітчизня-
ного  законодавства,  що  забезпечує  гендерну  рівність,  із 

метою  його  узагальнення,  систематизації  і  подальшого 
вдосконалення та приведення до європейських стандартів 
прав людини. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення гендерної 
рівності в Україні на сучасному етапі є вимогою суспіль-
ства, що заснована на його уявлення про гуманізм. Право-
ва, демократична, соціальна держава гарантує рівні право-
ві можливості для жінок і чоловіків.

Принципи  соціальної  інтеграції,  консолідації  і  парт-
нерства, закладені в основу теорії та практики сучасного 
гуманізму,  спрямовують  соціальний  розвиток  шляхом: 
тлумачення  тих  форм  нерівності,  які  завдають  людям 
страждань, вселяють почуття незахищеності й невпевне-
ності; посилення справедливості та надання рівних прав 
і можливостей усім представникам суспільства незалеж-
но від статі, віку, раси, віросповідання та політичної при-
належності  [1,  с.  4].  Цивілізаційні  принципи  гуманізму, 
рівності,  справедливості в праві не сумісні  з будь-якими 
формами дискримінації особи, зокрема і за ознаками статі.

Становище чоловіка та жінки в сучасному українсько-
му  суспільстві  характеризується  нерівністю,  як юридич-
ною, так і фактичною. Біологічна стать особи впливає на її 
можливості реалізувати власні потреби та інтереси, що не 
відповідає принципам правової, соціальної держави.

Гендерна  нерівність  проявляється  в  різних  сферах 
суспільного  життя:  нерівність  в  оплаті  праці,  в  можли-
вості  зробити  кар’єру,  дискримінація  під  час  звільнення 
та найму на роботу, неповне використання освітнього та 
професійного потенціалу українських жінок тощо. Усі ці 
фактори  негативно  впливають  на  матеріальне  станови-
ще жінок,  сприяють фемінізації  бідності  [2,  с.  1]. Ринок 
праці жінок має низький статус і рівень заробітної плати  
[3,  с.  72].  За  версією  Міжнародної  організації  «Social 
Watch»  саме рівень  гендерного розриву в  таких  галузях, 
як освіта (відсоток жінок – здобувачів освіти), економіка 
(доходи і зайнятість жінок), громадські права і можливос-
ті (наявні робочі місця для жінок, членство в парламенті 
та  на  керівних посадах),  визначає  загальне  спрямування 
держави на забезпечення гендерного паритету [4]. Не є ви-
ключенням  і Україна, де вирішення проблеми правового 
та організаційного забезпечення гендерної рівності не ви-
знається першочерговою.
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За індексом гендерної рівності Україна посідає 61 міс-
це, за версією Програми розвитку Організації Об’єднаних 
Націй  (ПРООН),  що  аналізувала  досягнення  152  країн 
світу у сфері  забезпечення рівності представників різної 
статі  за  критеріями  охорони  репродуктивного  здоров’я, 
громадянських прав і свобод, можливостей на ринку праці 
[5].  Серед  інших  східноєвропейських  країн  за  ціннісно-
нормативними уявленнями про гендер населення України 
більшою мірою наближене до Азії й Африки, ніж до Захід-
ної Європи. Україна належить до країн, де стимулюється 
та  схвалюється  заняття  жінок  оплачуваними  видами  ді-
яльності, але ніхто не заперечує і проти одночасної учас-
ті жінок у забезпеченні сімейного добробуту. Переважна 
більшість  опитаних  українських  громадян  (75%)  згодні 
з тим, що дружина повинна робити внесок до сімейного 
бюджету [6, c. 83]. Двояке ставлення до ролі жінки в сус-
пільстві існує поряд з обмеженими обсягом її правових та 
фактичних можливостей у соціальній, політичні та еконо-
мічній сферах.

Досягнення справедливості і гендерної рівності є само 
по собі метою людського розвитку – це не вимагає додат-
кового обґрунтування своєї необхідності [7, c. 229; 8, c. 89].  
Проте в правовій державі, де в усіх сферах життя верхо-
венство належить правовому закону, правовий статус лю-
дини має бути законодавчо закріпленим.

Важливою передумовою  гендерних  змін  є  норматив-
но-правова база,  оскільки  саме вона офіційно  закріплює 
в суспільстві та свідомості людей певні норми поведінки, 
спрямовані на повагу до прав жінок  і  чоловіків. Законо-
давство одночасно  і відображає традиційні суспільні по-
гляди,  і визначає  їх формування  [9, c. 60]. Проте для за-
безпечення  гендерного  паритету  в  законодавстві  мають 
закріплюватись не стереотипні погляди суспільства на со-
ціальні ролі чоловіка і жінки, а прогресивні сучасні прин-
ципи та гарантії їх рівності як суб’єктів права. 

Гендерна  рівність  є  складовою  частиною  загального 
принципу рівності, тобто належить до фундаментальних 
основ прав людини. Норми будь-якої галузі права повинні 
відповідати  загальним принципам  права,  в  тому  числі  й 
принципу гендерної рівності [10, с. 20]. Формування пра-
вових засад гендерної рівності має базуватися на принци-
пах міжнародного права, ідеях гуманізму, справедливості, 
гідності.

Зовнішня політика України зорієнтована на ефективну і 
поступову інтеграцію до Європейського Союзу, тому резуль-
тат забезпечення гендерної рівності в національній правовій 
системі має відповідати європейським стандартам.

В  Європі  гендерна  рівність  зумовлюється  належним 
правовим  зрівнянням  можливостей  жінки  й  чоловіка. 
Будь-яка  правова  система  включає  гендерні  відмінності 
та наділяє жінок і чоловіків певним соціальним статусом, 
а  існуючі  гендерні  стереотипи  й  усталена  система  ген-
дерних  відносин  впливають на формування  і  реалізацію 
окремих  правових  інститутів  і  норм.  Гендерні  відноси-
ни стають об’єктом правового регулювання й елементом 
правової  системи,  тому  набувають  залежності  від  будь-
яких  структурних  чи  елементарних  перетворень  у  ній  
[11, с. 4]. Забезпечення гендерної рівності можливе за умо-
ви належного правового врегулювання статусу чоловіків і 
жінок згідно з європейськими стандартами в конституції, 
спеціальному законі та, за єдиним підходом, у всій системі 
нормативно-правових актів.

Положення будь-якого нормативно-правового акту ма-
ють гендерний вимір і закріплюють становище чоловіка і 
жінки за одним із підходів – дискримінаційним, патерна-
лістським або егалітарним. Дискримінаційним вважаєть-
ся такий підхід до правового регулювання статусу особи, 
який  обмежує  права  і  можливості  представників  певної 
статі,  частіше  жінок,  закріплюючи  патріархат.  Проти-
лежним до нього є патерналістський підхід у правовому 
регулюванні статусу особи, що наділяє жінок додаткови-

ми, порівняно з чоловіками, правами, свободами, можли-
востями, а також гарантіями їх забезпечення. Егалітарний 
підхід характеризується найбільш гуманним і справедли-
вим  ставленням  до  представників  обох  статей,  оскільки 
регулює їх правове становище на засадах безумовної рів-
ності, індивідуальності та унікальності.

У процесі формування  та  удосконалення  вітчизняно-
го законодавства, Україна має орієнтуватися на провідну 
європейську практику забезпечення гендерної рівності та 
впровадження егалітарної політики.

Проблема забезпечення гендерної рівності є  глобаль-
ною і актуальною для кожної держави. Але найбільшого 
прогресу  в  її  розв’язанні  досягли  країни  Європейського 
Союзу, зокрема Скандинавські країни. Вони характеризу-
ються високорозвиненою правовою системою та демокра-
тичними інститутами, а також нижчим, порівняно з Укра-
їною, рівнем правового нігілізму. У країнах ЄС провідне 
значення відводиться саме практиці правозастосування та 
правореалізації  у  сфері  гендеру.  Відповідній  діяльності 
обов’язково передує розробка та прийняття гендерно-роз-
виненого  законодавства,  запровадження  якого  забезпе-
чує досягнення принципу гендерної рівності та паритету  
[10, c. 74]. Європейськими та іншими міжнародними ор-
ганізаціями вже розроблена система правових актів і реко-
мендацій щодо забезпечення гендерної рівності, яка скла-
дає для України інтерес. 

У зв’язку з ратифікацією 26 квітня 2014 р. Угоди про 
асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським 
Союзом, Європейським  співтовариством  з  атомної  енер-
гії і їхніми державами-членами, з іншого боку, Україна не 
тільки  отримала  можливість  стати  повноцінним  членом 
Європейського Союзу, а й здобула рекомендації щодо про-
ведення  реформ  для  досягнення  відповідності  Копенга-
генським критеріям. 

У  ст.  419  Угоди  передбачено  необхідність  посилити 
діалог  та  співробітництво  сторін щодо  забезпечення,  зо-
крема, гендерної рівності та недискримінації. А в ст. 420 
зауважено, що така співпраця має бути спрямована на за-
безпечення рівних можливостей для чоловіків та жінок у 
сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та сус-
пільної  діяльності,  а  також  у  процесі  прийняття  рішень 
[12]. Для створення умов, сприятливих для співпраці між 
сторонами  в Україні,  вже  розроблено  основні  програмні 
документи.

Так, на виконання зазначених вимог Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020» визначено, що впровадження 
європейських стандартів життя та вихід України на про-
відні позиції у світі пов’язані з необхідністю забезпечення 
взаємної поваги та толерантності в суспільстві. Це вклю-
чає і гендерну толерантність. Для реалізації Стратегії за-
плановано проведення 62 реформ, серед них є і ті, через 
які  можна  вирішити  гендерні  питання:  реформа  сфери 
трудових відносин, реформа системи національної безпе-
ки та оборони, програма національної єдності та підтрим-
ки  національних  меншин,  реформа  системи  соціального 
захисту,  пенсійна  реформа,  програма розвитку для дітей 
та юнацтва та інші. Хоча серед них не передбачено рефор-
ми у сфері гендерної політики, вважаємо, що вона може 
проводитися в межах суміжних реформ.

Необхідність  формування  правових  засад  гендерної 
рівності,  їх  своєчасна  модернізація  та  реалізація  не  ви-
кликає  сумнівів.  Існуюча  в Україні  законодавча  база  де-
юре гарантує чоловікам і жінкам в Україні рівні права, але 
неефективно реалізується на практиці  [13,  c. 81]. Почат-
ковим етапом процесу реформування, безумовно, є рати-
фікація міжнародного законодавства у сфері забезпечення 
гендерної рівності. Державна гендерна політика в Україні 
формується саме на основі міжнародних нормативно-пра-
вових актів, ратифікованих Україною, та регулюється на-
ціональними нормативно-правовими актами щодо рівно-
правності між жінками і чоловіками [14].
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В Україні  гендерне  право  перебуває  на  стадії  станов-
лення,  на  сьогодні  залишаються  невирішеними  питання 
формування інфраструктури правового регулювання у сфе-
рі гендеру, а саме: визначення інститутів, які здійснювати-
муть вплив на гендерні процеси, методів та підходів такого 
регулювання,  вдосконалення  існуючих,  відміна  таких, що 
не відповідають принципу гендерної рівності, та прийняття 
нових егалітарних правових норм [10, с. 20]. Але на сьогод-
ні Україна  визначається  з  напрямами  вдосконалення  пра-
вового  забезпечення  гендерної  рівності,  орієнтуючись  на 
практику європейських інституцій, зокрема Раду Європи.

Рада Європи приділяє значну увагу цим питанням про-
тягом останніх десятиліть, свідченням чого є Декларація 
1988 року Комітету міністрів про рівність жінок та чолові-
ків та Декларація Комітету міністрів 2009 року про пере-
творення гендерної рівності в реальність [15 c. 3]. З метою 
сприяння ліквідації всіх форм дискримінації стосовно жі-
нок та заохочення дійсної рівності між жінками та чолові-
ками, в тому числі шляхом надання жінкам самостійності, 
Радою Європи було розроблено Конвенцію про запобіган-
ня насильству  стосовно жінок  і  домашньому насильству 
та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція).

Стамбульська конвенція передбачає заходи боротьби з 
насильством щодо жінок, а також гарантує захист від ген-
дерної дискримінації. 

Для України необхідність ратифікації Стамбульської кон-
венції  зумовлена  двома  основними  чинниками:  потребою 
забезпечення гендерної рівності та перспективою інтеграції 
України до Європейського Союзу. На сьогодні проект Закону 
України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запо-
бігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 
та боротьбу із цими явищами» перебуває на стадії підготовки 
до повторного першого парламентського читання.

Розроблення  цього  законопроекту  передбачено  пунк-
том  111  Плану  законодавчого  забезпечення  реформ  в 
Україні,  схваленого  постановою  Верховної  Ради  Укра-
їни  від  04.06.2015 № 509-VІІІ,  пунктом  4 Плану  заходів 
щодо забезпечення виконання положень Європейської со-
ціальної хартії (переглянутої) на 2015–2019 роки, затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
14.05.2015 № 450-р, статтею 9 Закону України «Про між-
народні  договори  України».  Проект  Закону  також  спря-
мований  на  реалізацію  положень Національної  стратегії 
у  сфері  прав  людини,  затвердженої  Указом  Президента 
України від 25.08.2015 № 501/2015  [16]. Крім того, при-
єднання України до основних міжнародних документів у 
сфері  гендерної  рівності  (Конвенції  про  ліквідацію  всіх 
форм дискримінації жінок, Пекінської декларації, Декла-
рації тисячоріччя, Резолюції європейських конференцій з 
питань рівності між жінками та чоловіками та  ін.) пози-
тивно сприймається суспільством.

Висновки. Забезпечення  гендерної  рівності  в  націо-
нальній  правовій  системі  має  відповідати  європейським 
правовим  стандартам,  що  можливо  за  умови  належного 
правового врегулювання статусу чоловіків і жінок у спе-
ціальному  законі  та,  за  єдиним  егалітарним  підходом,  у 
всій  системі  нормативно-правових  актів.  Пріоритетним 
завданням  України  на  сьогодні  є  ратифікації  Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок 
і домашньому насильству та боротьбу  із цими явищами, 
а  також  гарантувати  виконання Стратегії  Ради Європи у 
сфері  гендерної  рівності.  Удосконалення  національного 
законодавства України має бути спрямованим і на реаліза-
цію міжнародних правових документів щодо застосуван-
ня  гуманного  гендерного  підходу,  поширення  гендерних 
знань, подолання гендерних стереотипів.
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ІНСТиТУТ ДЕРЖАВНОЇ ГОСТиННОСТІ (hOSPITuM PuBLICuM) 
В СТАРОДАВНьОМУ РиМІ
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IN ANCIENT rOME
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доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права
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Стаття присвячена дослідженню міжнародно-правових звичаїв, які регламентували правила міжнародної комунікації в Стародавньо-
му Римі. У роботі розглянуто інститут державної гостинності (hospitum publicum). Досліджено його вплив на формування міжнародного 
права із захисту прав людини та консульського права.

Ключові слова: міжнародне право, консульське право, публічна гостинність, приватна гостинність, римське право.

Статья посвящена исследованию международно-правовых обычаев, которые регламентировали правила международной коммуни-
кации в Древнем Риме. В работе рассмотрен институт государственного гостеприимства (hospitum publicum). Исследовано его влияние 
на формирование международного права по защите прав человека и консульского права.
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The article is dedicated to the research of international legal customs that regulate the rules of interstate communication of Ancient Rome. 
The paper discusses the institution of public hospitality (hospitum publicum). Explore its impact on the formation of international law for the pro-
tection of human rights and consular law.
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Постановка проблеми. Питання  розуміння  і  тлума-
чення  походження  міжнародного  права  та  його  інститу-
тів, у тому числі інституту правового статусу іноземців та 
пов’язаного з ним інституту консульського права, відповід-
ності положень сучасного міжнародного права традиціям 
і  звичаям народів  із давньою історією регулювання між-
народних відносин, є одними з тих, що впливають сьогод-
ні  на  правотворчі  і  правозастосовчі  процеси.  З’ясування 
того, які із засад правової регламентації статусу іноземців 
стародавнього міжнародного права взагалі і міжнародного 
право Античного Риму зокрема стали основоположними 
або складовими його сучасної системи, дозволить визна-
чити характерні особливості цього  інституту права, його 
природу і специфіку. Вирішення цих проблем сприятиме 
з’ясуванню  і більш ефективному використанню механіз-
мів  міжнародної  правотворчості  і  правозастосування, 
зміцненню міжнародної законності і правопорядку. Усе це 
свідчить про актуальність теми даного дослідження.

Інститут консулів виник у рабовласницьку епоху задовго 
до появи постійних посольств і вважається одним із найста-
ріших інститутів міжнародного права. Як і багато з інститу-
тів  сучасного міжнародного права,  його  становлення  тісно 
пов’язане з розвитком міжнародних відносин, міжнародної 
торгівлі і мореплавства [1, c. 79]. Історія розвитку відносин 
між державами свідчить, що інститути покровительства іно-
земцям (проксенія в Стародавній Греції, патронат – у Ста-
родавньому Римі) стоять біля витоків консульської служби, і 
вже для Стародавнього світу можна говорити про формуван-
ня окремих норм консульського права (консульські імунітети 
тощо). На думку дослідників, батьківщиною консульського 
інституту є саме Антична Греція и Античний Рим, де збіль-
шення  торгових  та  міжнародно-політичних  відносин  мало 
безпрецедентний характер. Виходячи з політичних й еконо-
мічних мотивів, ці держави встановлювали активні міжна-
родні зв’язки з іншими народами [1, c. 80].

Стан дослідження. Проблеми становлення правового 
статусу  іноземців  неодноразово  були  предметом  дослі-
дження  в  контексті  вивчення  зародження  міжнародного 
права в Стародавньому Римі та визначення сфери дії  jus 
gentium  (роботи  В.Е.  Грабаря,  А.А.  Мережко, Ю.К.  Ко-
лосовської,  Є.С.  Смірнової  тощо)  [2–7].  Не  дивлячись 
на значний за обсягом матеріал, представлений у працях 

античних  авторів,  у  вітчизняній літературі  тема  інститу-
ту гостинності в Стародавньому Римі як правового інсти-
туту, за допомогою якого здійснюються зв’язки народів і 
племен, опрацьована недостатньо. 

Мета статті  −  дослідження  окремого  історичного 
періоду  становлення  консульської  служби  і  формування 
консульського  права  –  інституту  державної  гостинності 
(hospitum publicum) в Стародавньому Римі.

Виклад основного матеріалу.  Представники  різних 
народів і племен здавна взаємодіяли між собою. Головною 
підставою міжплемінних контактів були, по-перше, шлюб-
ні  відносини  (будь-яка  спільнота,  заснована  на  родин-
них  зв’язках,  характеризується  екзогамією  −  забороною 
шлюбних відносин усередині спільноти, що робить кон-
такти з інородцями життєво важливими); по-друге, – тор-
гівля. В обох випадках такі контакти були неможливими 
без головного − визнання правового статусу контрагента. 
Тому зародження інституту правового статусу іноземців є 
центральним у міжнародних відносинах  із часів племін-
ного  суспільства. Процес  становлення  статусу  іноземців 
був тривалим і ускладнювався первісною свідомістю лю-
дей, що жили,  переважно, малими  групами  (сім’я,  клан, 
рід, плем’я) [8, с. 232].

З формуванням держав ситуація зазнала певних змін. 
Це пов’язано, перш за все, з тим, що на територію держави 
поширюється  її повний  і виключний суверенітет. Особи, 
які  перебувають  на  її  території,  знаходяться  під  повною 
і виключною юрисдикцією цієї держави, яка встановлює 
у своєму національному праві їх відповідний юридичний 
статус і правовий режим. Держава здійснює по відношен-
ню до свого населення три види юрисдикції: законодавчу, 
виконавчу (адміністративну) та судову. У силу законодав-
чої  юрисдикції  держава  встановлює  юридичний  статус 
осіб  на  її  території,  відносячи  їх  до  категорій  громадян, 
іноземців, біженців тощо. Таким чином, регулювання пра-
вового положення фізичних осіб, що перебувають на тери-
торії держави, належить до виключної компетенції даної 
держави [9, с. 328–329]. 

В Античному  світі  правовий  статус  особи  визначала 
ідея громадянства. Уся повнота політичних та особистих 
прав римського громадянина визначалася виключно гро-
мадянським статусом. Норми римського права встановлю-
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валися виключно для римських громадян, що створювало 
умови, коли іноземні права іноземців не визнавалися рим-
ським судом, а римське право не могло бути застосовува-
ним до іноземців [10, с. 55; 7, с. 8]. З розвитком торгівлі 
між Римом і іншими містами виникла необхідність у на-
данні певних прав іноземцям.

Нагальна  потреба  врегулювання  правового  статусу 
іноземців  призвела  до  формування  різноманітних  пра-
вових  інститутів,  покликаних  вирішити  цю  проблему. 
Першим таким  став  створений у  ІІІ  ст.  до н.  е.  інститут 
преторів – чиновників, обов’язком яких було турбуватися 
про іноземців і вирішувати спори, де одна або дві сторони 
були іноземцями. У 242 р. до н.е. в Римі була створена по-
сада другого претора (praetor peregrinus). У його компетен-
ції були справи між перегинами, а також між римськими 
громадянами  і  перегинами  (inter  peregrinus,  inter  cives  et 
peregrinus). Слово hostis залишилось у римському словни-
ку. Перегринське населення  існувало у звичаєвому праві 
до  конституції  Каракалли,  коли  право  римського  грома-
дянства  було  поширене  на  все  вільне  населення  імперії. 
Претори  призначалися  з  числа  сенаторів,  а  іноді  і  окре-
мих громадян. Претори в Стародавньому Римі виконували 
таку саме функцію, як проксени в Греції [1, с. 80].

Другим  правовим  інститутом,  призначенням  якого 
було  вирішення  проблем  із  врегулюванням  статуту  іно-
земців у Римі, став інститут гостинності.

У період Риму інститут гостинності набуває форму до-
говору  (до  цього  він  існував  лише  у формі  звичаю − на 
Стародавньому Сході)  [8,  с.  243]. У  стародавніх  римлян 
гостинність  була  двох  видів:  особиста  (характеру  сімей-
них зв’язків − hospitum privatum) і громадська, державна 
(hospitum publicum) [11, с. 73; 6, с. 14].

Гостинність укладалася між приватними особами од-
нієї общини й іншої, і тоді вона була приватною (hospitium 
privatum).  Гостинність  укладалася  між  декількома  об-
щинами,  і  вона  могла  бути  публічною  або  державною 
(hospitium  publicum).  У  випадку  публічної  гостинності 
угоду укладав увесь римський народ, від імені якого сенат 
укладав договірні відносини з представниками іншої об-
щини [5, с. 53].

У  Римі  часів  республіки  гостинність  була  пов’язана 
з  італійськими племенами. Гостинність представляла со-
бою добровільні зв’язки, взяті на себе однією общиною, 
більш сильною  і впливовою, як покровительство над  ін-
шою [5, с. 52].

Розвиток  інституту  гостинності  в  Лації  традиція 
пов’язує із Сервієм Туллієм (VI ст. до н.е.). На основі гос-
тинності  і  дружби ним був  заснований  союз латинських 
міст із Римом [12, І, 45, 2]. Сам процес утворення союзу 
відображає  стадію  оформлення  гостинності  в  правовий 
інститут. Так, стосовно громадян латинських общин у цьо-
му випадку Лівій  застосовує  термін hospes  [12,  І,  45,  6]. 
Термін  peregrini  стосовно  мешканців  італійських  общин 
з’являється пізніше. 

Ю.К.  Колосовська  вважає,  що  договір  гостинності 
укладався через промовляння усної клятви зі словами «Чи 
обіцяєш дати?» (Dari spondes). Клятва давалася біля олта-
ря з наливанням на нього вина і молока. Обидві сторони 
давали усну обіцянку чесно і вірно виконувати договір. І 
хоча ця клятва належала лише до римського права, в ній 
брали участь також як римські громадяни, так і перегрини 
[5, с. 57].

Як інститут покровительства гостинність стає одним із 
факторів зовнішньої політики Риму. Про це свідчать взає-
мини Риму з елліністичними державами Середземномор’я. 
Так, зв’язки гостинності на державному рівні (in publicum 
hospitium) були укладені  з  общиною Ліпарських осровів 
[12, V, 28, 4-5]. У гостинності із Римом перебував Родос, а 
також царі провінції Азія [12, XXXVII, 54, 5]. Цар Персей, 
щоб запобігти втручання римлян у справи Епіра, посилав-
ся на спадкову гостинність, укладену його батьком Філі-

пом [12, XLII, 38, 8-9]. Під час дій Цезаря в Африці цар 
Юба посилався на гостинність, укладену Помпеєм із його 
батьком Гіємпсалом [13, ВС, II, 25, 4; 6, с. 16].

Гостинність  діє  як  фактор,  що  регулював  відносини 
Риму з італійськими общинами. Його існуванню не пере-
шкоджали  війни,  які  Рим  вів  з  італіками. Військові  кон-
флікти  общин, що  мали  користувалися  з  Римом  гостин-
ністю,  існували  століттями. Війна  припинялася  лише на 
час  укладення  перемир’я  (indutiae),  але  це  не  означало 
закінчення  війни.  Так,  відносно  общин  волосків  і  лати-
нів, що мали  гостинність  з  Римом, Лівій  каже, що  рим-
ляни воювали з ними 200 років [12, I, 53, 2]. З общиною 
Цере, яка мала значні заслуги перед Римом і перебувала з 
ним у  гостинності,  було укладено перемир’я  строком на  
100 років [12, V, 50, 3; 12, VII, 20, 8]. Договори гостинності 
не скасовувалися, вони лише припиняли свою дію на час 
ведення військових дій, після закінчення війни договірні 
відносини знову поновлювалися [5, с. 54].

На  думку  Ю.К.  Колосовської,  гостинність  виступає 
як засіб, що охороняв політичну самостійність іноземних 
держав, коли царі, що опинилися в залежності від Риму, 
вдавалися до гостинності як способу збереження своєї не-
залежності [5, с. 55].

Гостинність  і  клієнтела для часів  Імперії  виступають 
як патронат і покровительство патриційних родин над ці-
лими областями  Італії  і  за  її межами. Покровительство  і 
патронат для сімей патриціїв – дуже давній інститут для 
Риму. Так, Помпей набрав у Піцені зі своїх клієнтів три ле-
гіони [14, Pomp. VI]. Спарта знаходилася під опікою роду 
Клавдіїв [15, De orat. 1.99; 5, с. 55; 6, с. 16].

Гостинність зазнає змін не лише юридичного характе-
ру, але й по суті. Відбувається зміна понять цього інсти-
туту, оскільки практично в період Імперії він перестає іс-
нувати, що знайшло відображення в римській мові більш 
пізнього періоду. У правових текстах Імперії гостинність 
часто  виступає  разом  із  терміном  «дружба»  (amicitia). 
Титул «друга Римського народу» дарувався сенатом і на-
родом  як  одній  особі,  так  і  общині  в  цілому  внаслідок 
взаємних  мирних  відносин  [12,  XXXI,  11,  16].  Це  було 
особливою формою зв’язку римських общин [5, с. 57].

Ймовірно, що існувала різниця між статусами гостин-
ності і дружби. Так, в юриста ІІ ст. н.е. Помпонія «друж-
ба» поставлена раніше гостинності (Dig. 49, 15, 5). Союз, 
позначений  як  гостинність,  не  був  угодою  типу  foedus, 
оскільки укладення такого договору було зазвичай резуль-
татом війни. Для укладення угоди про гостинність вима-
галося проголошення клятв. Такі клятви давалися не після 
закінчення  військових  дій,  але  під  час  укладення  угоди 
гостинності внаслідок домовленостей і в мирних умовах 
[5, с. 57].

Гостинність відома і провінціям. У провінціях гостин-
ність,  об’єднана  з  клієнтелою,  виступає  як  один  право-
вий інститут. Відносини договору гостинності і клієнтели 
укладалися під наглядом міста, їх засвідчували магістрати 
з правом римського громадянства. Так, в одному з догово-
рів в Іспанії мова йде про укладення гостинності між пле-
менем зелів і родами десонків і трідіавів. Останні виступа-
ють в якості гостей. Цей союз був оформлений договором 
і  зафіксований  документально. Потім  право  гостинності 
було  доповнено  вступом  у  клієнтелу, що  поширювалося 
на дітей та їх нащадків. Тобто мова йде про спадкову гос-
тинність і клієнтелу між цими общинами [16].

У договір 152 р. вступають представники інших пле-
мен  –  авголіків,  вісалігів,  кабруагенігів.  Оформлюється 
договір під наглядом міської влади міста Астурікі. Тобто 
формується залежність племен від міста, що оформлюєть-
ся як гостинність і клієнтела [6, с. 21–22].

Зв’язки клієнтели і гостинності мали не лише мораль-
ний,  але  й  економічне  значення.  Відносини  клієнтели  і 
гостинності – різні за своєю суттю. Гість був громадяни-
ном не римської общини, клієнт – неповноправний грома-



20

№ 5 2016
♦

дянин, але римської общини. Проте в умовах провінції ці 
інститути поєднуються, тому що за своїм статусом і гість, 
і клієнт були особами неповноправними.

Гостинність  відома  і  для  общин  Галлії  часів Цезаря. 
Союз  гостинності  був  укладений Цезарем  із  галльською 
общиною едуїв. Едуї отримали від римського сенату титул 
«друга римського народу». Вони були названі общиною, 
що користується своїми правами і законами [13, BG, VII, 
37, 5]. А згідно з Лівієм едуї отримали звання союзників 
Риму ще в 121 р. до н.е. внаслідок завоювання Цизальпій-
ської Галлії [12, Per., LXI]. Страбон стосовно едуїв пише: 
«Вони не  лише називалися  кровними родичами римлян, 
але були першими серед общин Галлії, що уклали угоду 
про дружбу і союз із римлянами» [17, IV, 3, 2]. Це приклад 
того, як стародавній інститут гостинності стає римським 
інститутом правового і соціального життя провінцій.

Ю.К. Колосовська наводить приклад, коли через угоду 
про гостинність між племенами були надані землі під час 
ворожого нападу [13, BG, I, 28, 5; 6, с. 23], і приходить до 
висновку, що право гостинності включало в себе право на-
ділення землею осіб, що перебували в гостинності. Проте, 
на нашу думку, це швидше є не елементом саме римського 
права, а проявом збереження племінних звичаїв, звичаєво-
го права, адже застосовувалося воно між племенами, а не 
між римлянами та варварами. 

Звичай гостинності продовжував діяти за часів імперії, 
проте  тепер  гостинність  надавалася  від  імені  імператор-
ської влади. Розірваним союз гостинності міг бути під час 
зміни влади. Так, під час громадянської війни після смерті 
Нерона  (68–69  рр.  н.е.)  деякі  галльські  племена  (плем’я 
лігонів) розірвали союз гостинності з Гальбою і перейшли 
на бік Отона. Після смерті Отона вони присяглися на ві-
рність  імператору Вітеллію  і  надіслали  його  війську  зо-
браження двох поєднаний правих рук, що було символом 
гостинності [18, Hist, I, 53–54].

Висновки. Стародавні інститути покровительства іно-
земцям (преторське право, інститут гостинності, патронат, 
проксенія в Греції) є праобразом сучасного консульського 

права. Разом із тим є і суттєва різниця. У Стародавньому 
Римі сама держава  за допомогою своїх органів надавала 
покровительство іноземцям, що перебували на  її терито-
рії.  У  сучасних  міжнародних  відносинах  держава  надає 
покровительство своїм власним громадянам у державі їх 
перебування, надсилаючи туди спеціально вповноважених 
посадових осіб – консулів.

Гостинність  з’являється  в  найбільш  ранні  часи  рим-
ської історії як право народів і з часом набуває риси пра-
вового інституту. Проте до останніх часів її існування пе-
ревага релігійних і моральних мотивів перед правовими є 
безперечною. 

Спочатку гостинність існує в подвійній формі: з одно-
го боку, гостинність належить праву народів (jus gentium), 
з  іншого – праву римської  общини  (jus  civile),  сама  гос-
тинність походить від римської общини і діє в  інтересах 
цієї общини. Проте це право було правом перегринів і ви-
ступало в якості міжнародного права, як право народів, що 
увійшли до складу римської держави. Воно було основою 
для  римської  зовнішньої  політики  як  на  Заході,  так  і  на 
Сході.  Гостинність  була  інструментом  для  встановлення 
відносин імперії з племенами.

Можна  виділити  спільні  риси  інституту  гостинності 
в Стародавній Греції  і Римі: 1) в обох випадках він став 
результатом розвитку торговельних зв’язків, необхідності 
забезпечення майнових і особистих прав іноземця; 2) цей 
інститут існував у формі публічної і приватної гостиннос-
ті; 3) морально-релігійне підгрунтя. Основною відмінніс-
тю  інституту  гостинності  в  Римі  є  тісний  зв’язок  із  від-
носинами залежності між Римом і підкореними народами, 
як наслідок – поєднання гостинності і клієнтели. Причина 
полягає  в  особливостях  зовнішньої  політики  Риму  еллі-
ністичних часів та формування імперії. Для Стародавньо-
го Риму гостинність більш чітко виражена як засіб веден-
ня  зовнішньої  політики.  В  історичних  документах  Риму 
гостинність виступає як державний інститут, римляни ви-
користовували його разом із «дружбою» для встановлення 
міжнародних контактів.
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У статті проаналізовано політико-правові погляди представників провідних філософських, політичних і правових шкіл на питання 
легітимності влади. Висвітлено процес розвитку й становлення поглядів на легітимність влади, починаючи з античних часів і закінчуючи 
сучасною політико-правовою думкою. Автор робить висновок, що останнє десятиліття ХХ ст. пройшло під знаком вивчення досвіду за-
рубіжних держав у контексті проблематики легітимності та формування загальнонаукових та філософських підходів щодо її дослідження. 
Лише наприкінці 90-х рр. ХХ ст. та протягом перших років ХХІ ст. дослідження легітимності влади на пострадянському просторі стало 
невід’ємною складовою юридичної науки та суміжних із нею наукових напрямів.

Ключові слова: влада, держава, легітимність, легітимація, демократія.

В статье проанализированы политико-правовые взгляды представителей ведущих философских, политических и правовых школ на 
вопрос легитимности власти. Освещен процесс развития и становления взглядов на легитимность власти, начиная с античных времен и 
заканчивая современной политико-правовой мыслью. Автор делает вывод, что последнее десятилетие ХХ в. прошло под знаком изуче-
ния опыта зарубежных государств в контексте проблематики легитимности и формирования общенаучных и философских подходов к ее 
исследованию. Лишь в конце 90-х гг. ХХ в. и в первые годы ХХІ века исследование легитимности власти на постсоветском пространстве 
стало неотъемлемой составной юридической науки и смежных с ней научных направлений.

Ключевые слова: власть, государство, легитимность, легитимация, демократия.

The article analyzes political and legal views of the representatives of leading philosophical, political and legal schools on issues of legitimacy. 
It studies the process of development and formation of views on the legitimacy of power from ancient times to modern political and legal thought. 
The author concludes that the last decade of the twentieth century was marked by studying the experience of foreign countries in the context 
of the issues of legitimacy and the formation of scientific and philosophical approaches to its study. Only in the late 90s of the twentieth century 
and the first years of the XXI century the study of legitimacy in the post-soviet countries became an integral part of legal science and related to 
it scientific fields.

Key words: power, state, legitimacy, legitimation, democracy.

Постановка проблеми.  У  соціальній  дійсності  про-
блематика  легітимності  державної  влади  в  основному 
проявляється на перехідних етапах суспільного розвитку, 
коли  відбувається  зміна  парадигм,  ідеологій,  політико-
правового  устрою.  У  сучасних  реаліях  розвитку  демо-
кратичного  та  правового простору питання  легітимності 
влади  залишається  актуальним.  Тривають  академічні  та 
практичні дискусії щодо нормативного та ціннісного об-
ґрунтування  інституційної  сфери,  забезпечення  справед-
ливості  та  індивідуальної  свободи  в  сучасному  плюра-
лістичному  суспільстві.  Особливого  значення  ці  «вічні» 
питання набувають в умовах  глобалізації,  геополітичних 
та локальних політичних конфліктів. 

Аналіз опрацювання. У радянський період  питання 
легітимності  через  ідеологічну  одноманітність  не  було 
предметом глибоких досліджень. У тогочасній політико-
правовій теорії та практиці вважалося, що влада – народна 
та  сформована  з  найбільш  гідних  представників  народу, 
тому не потребує додаткових механізмів схвалення та ви-
знання. Проблематика легітимності набула актуальності в 
сучасних умовах розвитку України як незалежної,  демо-
кратичної та правової держави. Причиною цього є зміна 
моделі  організації  державотворення,  сприйняття  й  розу-
міння  влади  суспільством  та  людиною,  трансформація 
правової  системи,  євроатлантичні  інтеграційні  процеси 
тощо. 

Серед вітчизняних дослідників проблем легітимності 
слід  відзначити роботи Є. Бистрицького, О. Висоцького, 
В. Волонця, К. Вороніної, С. Гладія, К. Гольцман, О. Да-
щівської, Н. Драсеневича, Ю. Калюжної, В. Ковальчука, 
О. Кудрявцева, Т. Кузьменко, А. Міщенко, П. Манджоли, 
В. Невідомового, М. Неліпи, В. Нечипоренка, М. Нікол-
ко,  П.  Олещука,  С.  Оліфренко,  І.  Рибак,  П.  Розанвалон, 
С.  Рябова,  Т.  Сивак,  Л.  Спиники,  І.  Толстова,  М.  Тура,  

В. Чубаєвського, Х. Хвойницької, Є. Цокура, О. Шульги, 
В. Фадєєва, Є. Юрійчука тощо.

Характерною рисою досліджень проблем легітимності 
є  відсутність  концептуальної  цілісності  та  термінологіч-
ної вивіреності. Кожен із дослідників по-своєму розглядає 
легітимність,  пропонуючи  авторське  бачення  її  певного 
прояву,  особливостей  чи  складового  елемента.  Спроби 
узагальнення  та  систематизації  проблеми  легітимності 
є  поодинокими  й  зазвичай  логічно  не  завершеними.  Ві-
тчизняні  дослідники розглядають легітимність  головним 
чином у контексті політичної влади, громадянського сус-
пільства, системи політичного та державного управління, 
традицій державотворення тощо.

Мета статті – проаналізувати та узагальнити підходи 
до  розуміння  легітимності  влади  в  історії  політичних  і 
правових учень.

Виклад основного матеріалу. Для розуміння значен-
ня поняття «легітимність» слід звернутися до витоків його 
дослідження. У І ст. до н.е. у наукових трактатах Арістоте-
ля, Демокріта, Платона, Сократа та інших античних філо-
софів порушуються питання про підстави й переваги того 
чи  іншого  суспільно-політичного  ладу  та  окреслюються 
важливі підходи до розгляду цього питання.

Уявлення представників античної філософії про спра-
ведливу державу включало її найважливішу ознаку – легі-
тимність,  яку  вони  трактували  як результат обов’язкової 
взаємодії влади та суспільства. 

У розумінні Платона ідеальна держава – це реалізація 
духовних цінностей і максимальне втілення ідей у суспіль-
но-політичному житті поліса. Конструюючи ідеальне сус-
пільство, давньогрецький мислитель проводить аналогію 
між справедливою людиною та справедливою державою: 
«Займатися своєю справою й не втручатися в чужі – це і є 
справедливість». Крім того, зазначено, що справедливим 
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є віддавати те, що належить  іншому [14, с. 12]. Для  іде-
альної держави характерні такі основні ознаки: мудрість, 
мужність, розсудливість та справедливість. Мудрістю во-
лодіють  правителі-філософи,  обрані  людьми;  мужність 
притаманна перш за все воїнам-правоохоронцям; розсуд-
ливими і справедливими є всі громадяни ідеальної держа-
ви. Отже, в розумінні Платона становий суспільний лад не 
може перешкоджати здійсненню соціальної справедливос-
ті, а її порушення – найбільший суспільний злочин. 

Античні філософи, виокремлюючи «правильні» й «не-
правильні»  форми  державного  правління,  враховували  і 
ступінь їх легітимності. При аристократичній формі прав-
ління  державою  керують  найбільш  мудрі  й  благородні 
представники; монархія походить із військової політичної 
організації  і  зазвичай  авторитарна;  політія,  відповідник 
сучасної  демократії,  є  результатом  розвитку  громадян-
ського  суспільства  й формування  оптимальних  відносин 
між  народом  і  владою.  Ці  три  форми  державного  прав-
ління належать до «правильних». Серед «неправильних» 
форм давньогрецькі мислителі  виокремлювали  тимокра-
тію  (влада  честолюбців,  військових  вождів);  олігархію 
(влада багатих); охлократію (влада бідних, що приводить 
до  хаосу,  безладдя);  тиранію  (влада  диктатора). Кожна  з 
цих форм правління відповідає людським порокам:  тим-
ократія – наслідок перетворення мужності в лють; олігар-
хія – переродження мудрості в корисливість; охлократія – 
анархія;  тиранія  –  цілковита  деформація  справедливості 
на користь одного правителя.

Ідеальна держава, на думку Арістотеля, повинна ґрунту-
ватися на реально існуючих економічних структурах і типах 
державної влади в становому суспільстві. Основний крите-
рій  визначення  «правильності» форми  державного  ладу  за 
Арістотелем – здатність керівників держави служити заради 
суспільної користі  [1, с. 46]. Однак у певних умовах «пра-
вильні» форми державного правління можуть перероджува-
тися в «неправильні» – тиранію, олігархію й охлократію.

У  період  середніх  віків  під  час  політичного  проти-
стояння між світською та церковною владою домінувала 
теорія божественного походження влади. У цей час сфор-
мувалися  політико-правові  теорії  Т. Аквінського,  котрий 
обґрунтовував  теологічні  витоки легітимності  державної 
влади, і М. Падуанського, який виступав за демократиза-
цію суспільних відносин в інтересах буржуазії і, відповід-
но, за обмеження повноважень монархічної влади. Прави-
тель держави при монархічній формі правління, на думку 
Т. Аквінського, є творцем держави, подібно до того, як Бог 
є правителем і Творцем світу. Демократія в формі охлокра-
тії явно програє монархії, тому що являє собою колектив-
ну тиранію: «Якщо несправедливе правління здійснюєть-
ся багатьма особами, то <...> широкі маси завдяки своїй 
силі й чисельній перевазі пригнічують багатих. Тоді весь 
народ виступає як один єдиний тиран» [18, с. 345]. Тома 
Аквінський  наголошує  на  необхідності  підпорядкування 
світських  государів  Римо-католицькій  церкві, що  являло 
собою  середньовічний  традиційний  варіант юридичного 
праворозуміння в формі християнського права.

Італійський мислитель Марсилій Падуанський, розви-
ваючи політичну концепцію християнської демократії, на-
голошував на виборності світських і церковних посадових 
осіб та обов’язковості політико-правової відповідальності 
державної  влади  перед  народом,  що  забезпечує  її  легі-
тимність.  «Держава  є  виразником  політичної  влади,  а  її 
джерело – народ. Навіть більше, від народу йде не лише 
світська,  а  й  духовна  влада.  Він  є  носієм  суверенітету  і 
верховним законодавцем» [19, с. 65]. 

Однак  перші  ґрунтовні  розробки  теми  легітимації 
можна  зустріти  в  працях  таких  теоретиків  суспільного 
договору,  як Т. Гоббс, Б. Спіноза, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо. 
Так, Д. Локк вважав принцип народного суверенітету пра-
вовою гарантією «правильної» державності, що дозволяє 
уникнути зловживань владою та посадових злочинів [10]. 

Ж.-Ж. Руссо в трактаті «Про суспільний договір» предста-
вив  класифікацію  основних форм  державного  правління 
залежно не тільки від ступеня політичної участі громадян, 
а й від дотримання юридичних процедур у процесі здій-
снення  правонаступництва  влади,  тобто  її  легітимності. 
Відповідно до теорії суспільного договору філософ мав на 
увазі, що легітимність форми державного правління без-
посередньо залежить від ступеня її суспільної підтримки 
[16]. Т. Гоббс наполягав на ідеї сакралізації державної вла-
ди в якості методу її легітимації, що сприяє встановленню 
справедливого правового й соціального порядку, гранич-
ним виразом якого є теократичне правління [5]. 

Сучасні  підходи  до  обґрунтування  легітимації  засно-
вані на вченнях двох найбільших представників німецької 
класичної філософії – І. Канта [8] і Г. Гегеля [4]. Кантівська 
деонтологічна стратегія бачення цієї проблеми передбачи-
ла тези сучасних теоретиків ліберальної орієнтації. Кант у 
побудові  своєї  концепції  використовував деонтологічний 
спосіб тлумачення легітимації, який передбачає експліка-
цію соціальної дійсності через ідеальні нормативні моделі 
політичного життя суспільства. У цьому підході категорії 
належного,  ідеального,  універсального,  нормативного  є 
вихідними в аналізі політичних та соціальних реалій. 

Гегель у питанні суспільного розвитку відштовхувався 
від необхідності встановлення іманентної закономірності 
історичного  процесу.  Тому  Гегель  культивує  цінності  й 
традиції  певного  народу,  необхідні  для формування  сус-
пільного порядку й основ його легітимації.

Таким  чином,  у  представників  лібералізму  домінує 
ідея побудови суспільних відносин та інститутів на осно-
ві нормативної стратегії, а комунітаристи в виборі основи 
громадського порядку апелюють до моральних принципів 
і  чеснот,  обумовлених  соціокультурним  середовищем  іс-
нування індивіда.

Дослідники проблематики легітимності  влади вважа-
ють,  що  розробниками  цієї  концепції  є  М.  Вебер,  який 
сформував теорію легітимності, та Д. Остін, який розви-
нув і трансформував веберівське вчення про легітимність. 

У першій половині ХХ ст. набуває поширення неокан-
тіанська концепція легітимації німецького соціолога й по-
літолога  М.  Вебера.  Термін  «легітимність  влади»  в  його 
сучасному значенні введений у науковий обіг саме М. Ве-
бером [2]. Він вважав, що будь-яка влада потребує самови-
правдання, визнання й підтримки; зі свого боку суспільні 
відносини легітимного підпорядкування виникають між со-
ціальними суб’єктами за умови віри в законність існуючого 
політичного  порядку  й  залежність  суспільного  добробуту 
від  його  збереження.  Виділяючи  три  типи  легітимності 
(традиційну  (монархія),  раціонально-легальну  (переважно 
демократична  республіка)  і  харизматичну  (влада  народ-
них політичних  лідерів)), М. Вебер  дійшов  висновку про 
необхідність якісного оновлення складу політичної еліти в 
сучасних державах, легітимація якої неможлива без підви-
щення правосвідомості громадян як необхідної умови де-
мократизації виборчого процесу [2, с. 345].

Веберівську  типологію  легітимності  доповнив  Д.  Іс-
тон, який із позиції соціальної дії виділив у легітимності 
ідеологічний, особистісний (персональний) і структурний 
аспекти. Ідеологія в результаті впливу офіційної пропаган-
ди на масову суспільну свідомість  забезпечує підтримку 
громадянами державної політики; авторитет, харизма по-
літичного лідера також підкріплюють легітимність влади; 
легітимні  політичні  відносини  в  суспільстві  структуру-
ються  нормами  конституційного  права, що  закріплюють 
порядок  функціонування  органів  державної  влади.  Гро-
мадяни, як правило, вважають легітимною існуючу полі-
тичну  владу  і  довіряють  їй,  якщо  в  державі  стабільно  й 
ефективно діють усі політичні інститути [21].

Крім того, Д.  Істон  і його послідовники стверджують, 
що умовою легітимності політичної влади є певні соціаль-
но-психологічні відносини, в основі яких лежить мінімаль-
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ний консенсус  інтересів, що  забезпечує підкорення владі, 
згоду з її вимогами та підтримку її дій. Легітимність в їх-
ньому уявленні  – це  «той  ступінь,  коли члени політичної 
системи  сприймають  її  як  гідну  своєї  підтримки».  Такий 
нормативний підхід дозволив Д. Істону провести розрізнен-
ня типів підтримки як за об’єктом і змістом, так і за часом її 
дії, виділивши дифузну і специфічну легітимності.

Згідно з Д. Істоном дифузна легітимність є загальною, 
фундаментальною,  тривкою,  переважно  афектною  під-
тримкою ідей і принципів політичної влади незалежно від 
результатів її діяльності.

Специфічна  легітимність  ситуативна,  короткочасна, 
орієнтована на результат і заснована на свідомій підтрим-
ці влади й того, як вона діє. У 80-х рр. в політичну науку 
разом  із  дифузною  і  специфічною  легітимностями  були 
введені  змішані  типи  підтримки:  дифузно-специфічна  і 
специфічно-дифузна,  за допомогою яких можна  точніше 
визначити  легітимність  влади,  політичного  режиму  або 
його окремого інституту.

До середини ХХ ст. у політичній науці почали засто-
совувати  розроблений  Т.  Парсонсом  структурно-функ-
ціональний  підхід  до  формування  політичної  системи 
суспільства, легітимність державної влади в якій безпосе-
редньо залежить від рівня політичної культури громадян 
та ефективності діяльності політичних інститутів [13]. На 
думку американського вченого, суспільство є самодостат-
нім у тій мірі, в якій його інститути легітимізували загаль-
новизнані гуманістичні цінності політичної культури. Роз-
виваючи цю концепцію, С. Ліпсет визначає легітимність 
як «здатність системи створити й підтримати у людей пе-
реконання в тому, що існуючі політичні інститути є най-
кращими з можливих для суспільства» [9, с. 24].

У центрі уваги теоретиків лібералізму й комунітаризму 
другої половини ХХ – початку XXI ст. також знаходиться 
проблема  легітимації  в  умовах  «пізнього  капіталізму».  
У ліберальному розумінні це тематичне поле розглянули 
Д. Ролз  [15]  і Р. Дворкін [6]. Ці дослідники як представ-
ники лібералізму вбачають в основі суспільного розвитку 
соціальний  атомізм  і  авторитет  рівності  й  самостійності 
членів суспільства. Д. Ролз і Р. Дворкін розглядають норми 
і принципи як джерела легітимації політичних, правових 
та інших соціальних інститутів. У своїх працях ці філосо-
фи розвивають положення деонтологізму Канта, запропо-
нований  ними  спосіб  інтерпретації  легітимації  слід  роз-
глядати як деонтологічно-правовий.

Нормативна стратегія Д. Ролза побудована на системі 
принципів справедливості, що передбачає рівність права 
на  основні  свободи  особистості,  допущення  нерівності 
лише  за  умови  її  компенсації  для  найменш  захищених 
членів.  Систему  принципів  Р.  Дворкін  вибудовує  відпо-
відно до принципів рівності та поваги до прав людини з 
боку  держави.  Критикуючи  через  абстрактність  теорію 
справедливості Ролза, Дворкін конкретизує її передумови, 
пов’язані із суспільним договором, і підсилює егалітарний 
момент, що дозволяє дистанціюватися від недоліків кла-
сичного лібералізму й негативних наслідків його втілення 
в сучасній внутрішній і зовнішній політиці країн Заходу.

Комунітаристський підхід до проблематики легітима-
ції  найцікавіше представлений у  роботах А. Макінтайра 
[11]  та Ч. Тейлора  [17]. Макінтайр як прихильник кому-
нітаристських поглядів стверджує, що згуртованість чле-
нів суспільства на основі почуття солідарності й культур-
но-історичних цінностей  є платформою для формування 
справедливого  суспільства,  орієнтованого  на  досягнення 
загального блага.

Здійснивши синтез платформ лібералізму й комуніта-
ризму, Ю. Габермас [3] запропонував досить оригінальний 
погляд на природу легітимації та стратегію її реалізації в 
сучасному світі. Ю. Габермас наголошує на спрямованос-
ті вектора суспільного розвитку на соціальне співробітни-
цтво за допомогою комунікації.

Ю. Габермас як представник ліберально-комунітарист-
ського напряму в теорії суспільства асимілює положення 
деонтологізму та культуроцентризму, обґрунтовуючи при 
цьому нову концепцію, в якій розвиваються герменевтичні 
основи теорії розуміння як передумови суспільної злаго-
ди. У зв’язку з цим німецький філософ висуває на перший 
план проблему досягнення консенсусу на основі розумін-
ня, що має стати джерелом легітимації політичних, право-
вих та інших соціальних інститутів.

Французький  політичний  соціолог М.  Доган  вважає, 
що  веберівська  інтерпретація  типів  легітимності  (тради-
ційна, харизматична, раціональна) концептуально «заста-
ріла» для розуміння складних відносин у сфері легітимації 
влади в ХХІ ст. [20]. М. Доган зазначає, що запропонована 
М.  Вебером  типологія  легітимності  «більше  не  годить-
ся  для  дослідження  сучасних  режимів,  оскільки  сьогод-
ні мало  з них побудовані на основі  традиційної влади;  з 
іншого  боку,  харизматичний  феномен  стає  надзвичайно 
рідкісним.  Два  з  трьох  елементів  веберівської  типології 
майже позбавлені свого змісту. Відтепер доводиться май-
же всі країни розподіляти в межах третього типу, змішу-
ючи їх численні різновиди. При розгляді теорії М. Вебера 
необхідно брати до уваги й близькі один одному поняття 
довіри, популярності та ефективності» [7].

Легітимність є основою стабільності й виживання демо-
кратичних режимів. Американський політолог Х. Лінц роз-
глядає  легітимність  як  переконання, що наявний порядок 
кращий, ніж будь-який інший, і тому вартий покори й під-
тримки без огляду на недоліки. Іншими словами, це переко-
нання, що законно обрані (влада) мають право давати роз-
порядження й вимагати їх виконання навіть за допомогою 
сили.  Лінц  пропонує  мінімалістське  визначення  легітим-
ності. Легітимним є той режим, який вважається найменш 
шкідливим  з  усіх  інших  режимів.  Звідси  демократична 
легітимність  ґрунтується  на  переконанні,  що  в  державі 
жоден інший режим не може забезпечити успішну реаліза-
цію колективних інтересів. Крім легітимності стабільного 
режиму, з теорії Лінца впливають дієвість (efficacy) і ефек-
тивність  (effectiveness) режиму. Дієвість означає здатність 
режиму знаходити рішення важливих проблем. Якщо діє-
вість визначається за наслідками, то ефективність – це здат-
ність впроваджувати політики (policies) з бажаними резуль-
татами. Найкращі закони можуть виявитися марними, якщо 
не будуть впроваджені. Саме в цей момент з’являється роз-
рив між очікуваннями й задоволенням, яке перетворюється 
в незадоволення [12, с. 327].

У сучасній політико-правовій думці питання легітим-
ності є предметом дискурсивного осмислення багатьох на-
уковців. Більшість дослідників розглядають легітимність 
як  складовий  елемент  влади.  Найбільш  значні  розробки 
тематики  легітимності  в  західній  та  вітчизняній  політи-
ко-правовій думці ХХ – ХХІ ст.  ґрунтуються на вченнях 
німецьких філософів М. Вебера, І. Канта та Г. Гегеля.

Загалом усі названі теоретики другої половини ХХ – 
початку XXI ст. намагалися виявити причини виникнен-
ня кризових ситуацій у сучасному суспільстві й виробити 
пропозиції щодо їх подолання в руслі обраної ними стра-
тегії легітимації. 

Таким чином, ідеологічна легітимація державної влади 
здійснюється завдяки колективним уявленням, що форму-
ють культурну основу соціальної організації. При цьому 
мораль як найважливіша складова правової культури пе-
редбачає оцінку легітимації та діяльності державної влади 
на основі принципу справедливості.

Проблематика легітимності поступово набирає неаби-
якої  актуальності  в  політичній  науці,  суспільно-політич-
ній думці України та країн пострадянського простору.

Причиною цього стали суттєві зміни у сприйнятті влади 
суспільством та особистістю, трансформації в системі дер-
жавотворення, інтеграційні та глобалізаційні процеси, бурх-
ливий розвиток політичної науки і практики політичного та 
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державного управління, зняття обмежень щодо можливості 
та доцільності дослідження легітимності, актуалізація про-
блематики громадянського суспільства та інші фактори.

За  радянських  часів  проблема  легітимності  мала  но-
мінальне  практичне  значення,  широко  не  афішувалася  та 
глибоко  не  досліджувалася.  За  домінуючою  ідеологічною 
парадигмою влада в радянській державі була народною, фор-
мувалася народом із числа «найбільш гідних представників» 
цього ж народу, тож не потребувала якихось додаткових ме-
тодів та технологій визнання, підтримки та схвалення.

Різноманітні легітимаційні теорії, методи та процеду-
ри визнавалися ознакою буржуазних систем, де за їх допо-
могою  намагалися  маніпулювати  настроями  суспільства 
задля утримування його в покорі та створення ілюзії при-
четності  суспільства  та  конкретної  особистості  до  при-
йняття політичних та державних управлінських рішень.

Руйнація  радянської  моделі  організації  політичного 
життя  та  державотворення  окреслила  проблему  пошуку 
нових підходів до владно-управлінських відносин й акту-
алізувала проблематику легітимності. 

Висновки.  Останнє  десятиліття ХХ  ст.  пройшло  під 
знаком  вивчення  досвіду  зарубіжних держав  у  контексті 

проблематики легітимності та формування загальнонауко-
вих  і філософських підходів щодо  її  дослідження. Лише 
наприкінці  90-х  рр.  ХХ  ст.  та  протягом  перших  років  
ХХІ  ст.  дослідження  легітимності  влади  на  пострадян-
ському  просторі  стало  невід’ємною  складовою  правової 
науки та суміжних із нею наукових напрямів. Саме в цей 
час з’являються ґрунтовні та системні наукові досліджен-
ня проблем легітимності, в яких легітимність не лише роз-
глядається по-новому, але й має реальну практичну спря-
мованість.

Слід  зазначити,  що  зацікавленість  проблематикою 
легітимності  зазвичай  активізувалася  в  періоди  політи-
ко-правових  трансформацій,  суспільно-політичної  неви-
значеності,  кризи влади й критичного падіння довіри до 
держави та її владних інститутів. Тож у більшості випад-
ків дослідження несли в собі не лише певні узагальнені чи 
авторські теоретичні концепції й теорії, але й були зорієн-
товані на встановлення причин кризи легітимності та де-
легітимації владних і державно-управлінських інститутів 
та містили різноманітні практичні рекомендації, методи-
ки й технології подолання кризових явищ та перестороги 
щодо їх недопущення в майбутньому.
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Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

У статті розглядаються питання правового регулювання дистанційної освіти. Особливу увагу зосереджено на забезпеченні права на 
освіту осіб з інвалідністю. Підтверджена необхідність імплементації позитивного досвіду США у вказаній проблематиці. 

Ключові слова: право на освіту, особа з інвалідністю, особа з особливими потребами, дистанційна освіта, імплементація. 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования дистанционного образования. Особое внимание сосредоточено на 
обеспечении права на образование лиц с инвалидностью. Подтверждается необходимость имплементации позитивного опыта США в 
указанной проблематике.

Ключевые слова: право на образование, лицо с инвалидностью, лицо с особыми потребностями, дистанционное образование, 
имплементация.

The article deals with the regulation of distance education. Particular attention is paid to ensuring the right to education of persons with dis-
abilities. Claiming the need for the implementation of positive US experience in that issue.

Key words: right to education, persons with disabilities, persons with special needs, distance education, implementation.

Постановка проблеми.  Оновлення  підходів  до  осві-
ти сьогодні має пріоритетне значення. Проблема надання 
освітніх послуг є нагальною саме тому, що вказана сфе-
ра – це основа розвитку державності, економіко-господар-
ських  відносин  та  утвердження  принципів  демократії  в 
державі. Отже, можна стверджувати, що належний рівень 
освіти – це питання національних стратегічних інтересів. 

Рекомендації парламентських слухань на тему «Право-
ве забезпечення реформи освіти в Україні» від 16 березня 
2016 р. вказують на значні прогалини в освітянській сфері, 
насамперед у правовому регулюванні. Зокрема, практич-
не застосування прийнятого ще в 1996 р. Закону України 
«Про освіту» засвідчує, що переважна більшість його по-
ложень  вичерпали  свій  регуляторний  ресурс  і  не  відпо-
відають сучасним завданням повноцінного розкриття по-
тенціалу кожної людини як особистості, відповідального 
громадянина та кваліфікованого фахівця впродовж усього 
життя  задля  забезпечення  сталого  розвитку  суспільства 
й розбудови України як демократичної,  конкурентоспро-
можної європейської держави [1].

Оновлення підходів до надання освітніх послуг пови-
нне мати комплексний характер. Однією з найсуттєвіших 
проблем є питання реального втілення комплексного дис-
танційного  навчання.  Такий  вид  отримання  освітніх  по-
слуг повсюдно використовується за кордоном і вже засвід-
чив значні переваги для певних категорій суб’єктів права. 
Серед них люди  з  особливими потребами,  які  внаслідок 
певних індивідуальних особливостей не мають повноцін-
ної можливості отримати освітні послуги.

Стан опрацювання. Проблемами освітніх змін у пра-
вовій науці цікавилися багато дослідників, серед яких осо-
бливо необхідно відмітити праці З. Баумана, Н. Бортник, 
І. Жаровської, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, Р. Робертсо-
на, М. Шепелева та ін. Однак питання правової політики 
освітнього простору є доволі масштабними, тому залиши-
лося багато проблем, що потребують додаткового аналізу, 
серед них – правове регулювання суспільних відносин у 
сфері дистанційного навчання. 

Метою статті є  аналіз  позитивної  практики  у  сфері 
дистанційного навчання в США та вироблення пропози-
цій для імплементації закордонного досвіду в національну 
систему права.

Виклад основного матеріалу. Дистанційна освіта має 
значну перевагу: вона створює доступ до навчання та роз-
ширює освітні можливості, які спеціально розроблені для 

задоволення потреб людини. Під дистанційним навчанням 
розуміється  індивідуалізований  процес  набуття  знань, 
умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, 
який відбувається в основному за опосередкованої взаємо-
дії віддалених один від одного учасників навчального про-
цесу  в  спеціалізованому  середовищі,  що  функціонує  на 
базі  сучасних  психолого-педагогічних  та  інформаційно-
комунікаційних  технологій  (Положення про дистанційне 
навчання [2]).

Дистанційне навчання може використовуватися як до-
датковий процес та як окрема форма навчання для зацікав-
лених осіб, насамперед це особи з інвалідністю. 

На сьогодні принцип гуманізму та людиноцентризму, 
що  імплементується  в  політику  демократичних  держав, 
вимагає надання особам з інвалідністю таких же прав, як 
і іншим громадянам. 

Право кожної людини на освіту закріплене в Загальній 
декларації прав людини, Міжнародному пакті про еконо-
мічні,  соціальні  й  культурні  права,  Конвенції  про  права 
дитини, Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок, Міжнародній  конвенції  про  ліквідацію  всіх 
форм расової  дискримінації, Міжнародній  конвенції  про 
захист прав всіх трудящих-мігрантів  і членів  їхніх сімей 
тощо. 

Рівність прав такої категорії  суб’єктів,  як особи  з  ін-
валідністю,  також  предметно  регламентовано  на  міжна-
родному рівні. Насамперед це Конвенція про права інва-
лідів і факультативний протокол до неї, які були прийняті  
13 грудня 2006 р. та набули чинності 3 травня 2008 р. Вони 
з’явилися завдяки рішучому заклику інвалідів усього сві-
ту до того, щоб їхні права дотримувалися, захищалися й 
реалізувалися нарівні з іншими особами.

Конвенція втілила в собі принципи людського різнома-
ніття й людської гідності. Її основна ідея полягає в тому, що 
інваліди повинні мати можливість користуватися всіма пра-
вами людини й основними свободами без дискримінації. 

Конвенція  визначає,  що  Держави-учасниці  визнають 
право осіб з інвалідністю на освіту, та вказує на принципи 
освіти для цієї категорії осіб, серед них – обов’язок дер-
жав створити умови, які максимально сприяють засвоєн-
ню  знань  і  соціальному  розвиткові;  відповідно  до  мети 
повинні вживатися ефективні заходи з організації індиві-
дуалізованої підтримки (п. «е» ст. 24)

Важливість дистанційного навчання для людей з осо-
бливими  потребами  відмічено  в  ст.  128 Маастрихтської 
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угоди й у підготовленому Комісією Європейського союзу 
«Меморандумі  про  відкрите  та  дистанційне  навчання  в 
сфері вищої освіти» (1992 р.). Європейський Союз декла-
рує, що дистанційне навчання має стати важливим іннова-
ційним елементом у загальноєвропейській системі вищої 
освіти, й орієнтує на створення міжнародного середовища 
дистанційного навчання для інвалідів і людей із хронічни-
ми захворюваннями. 

Резолюція  «Право  інвалідів  на  освіту»,  прийнята  на 
двадцять п’ятій сесії у 2014 р. Радою ООН із прав люди-
ни, констатує, що на сьогодні є значний прогрес у цьому 
питанні, але, як і раніше, висловлюється глибока стурбо-
ваність із приводу того, що багато інвалідів в усіх регіонах 
продовжують стикатися з серйозними бар’єрами на шляху 
до здійснення права на освіту без дискримінації й на осно-
ві рівності можливостей [3].

Україна, на жаль, належить до тієї групи країн, де дис-
танційне навчання тільки розвивається. У процесі реаліза-
ції дистанційного навчання студентів з обмеженими функ-
ціональними  можливостями  науковці  відмічають  низку 
труднощів, зокрема:

– невідпрацьованість механізмів реалізації прав інвалі-
дів на здобуття вищої освіти;

–  нерозробленість  науково-методичної  основи  вищої 
освіти для інвалідів;

– відсутність комп’ютерних програм, які б ураховува-
ли особливості сприймання та засвоєння інформації цією 
категорією студентів.

Дистанційна форма навчання,  яка  застосовується для 
навчання  такої  категорії  студентів,  набуває  формальної 
умовності, деякої однобокості й не відповідає вимогам по-
вноцінної вищої освіти [4, c. 124].

Для того, щоб дистанційна освіта була реально впро-
ваджена  та  ефективно  функціонувала,  необхідне  чітке 
правове  регулювання  та  паралельна  робота  різних  полі-
тичних, економічних, технічних та соціальних механізмів. 
Тому  вагомим  для  нашої  держави  є  досвід  зарубіжних 
кран, які вже подолали проблеми освіти для осіб  з  інва-
лідністю. У межах цієї наукової статті зупинимося на по-
зитивному досвіді США.

Америка  є  країною,  яка  однією  з  перших  активно 
впровадила  дистанційну  освіту.  Для  цього ще  у  1973  р. 
Федеральний закон про реабілітацію визначає в ст. 504 за-
борону дискримінації в освіті за ознакою інвалідності та в  
ст. 508 – обов’язковий рівний доступ до телекомунікацій-
них послуг, які містять послуги й програми, що поставля-
ються через Інтернет. У 1990 р. був прийнятий закон про 
американців із фізичними вадами, який вимагає, щоб про-
грами й послуги, у тому числі освітні програми, були до-
ступними для кваліфікованих людей з обмеженими мож-
ливостями. Цей Закон наголошує, що всі телекомунікації 
повинні бути рівні й однаково ефективні.

На  сьогодні можна  засвідчити широке  впровадження 
такого навчання.  За  даними Асоціації  дистанційного на-
вчання США у 2016 р. перше місце з упровадження дис-
танційного  навчання  зайняв  Бостонський  університет, 
що розробив дуже широкий спектр онлайн-програм за 54 
спеціальностями, включаючи навіть докторські програми. 
В  університеті Флориди  дистанційне  навчання  пройшли 
330 тис. випускників більш ніж зі 135 країн. В універси-
теті штату Арізона на  сьогодні  існує понад 100 освітніх 
онлайн-програм  за  всіма  спеціальностями,  що  виклада-
ються в закладі. Північно-східний університет є лідером в 
області кооперативної освіти й має більш ніж 203тис. ви-
пускників в усьому світі [5].

Таке поширення дистанційна освіта набула за рахунок 
відповідного  нормативно-організаційного  забезпечення. 
Департамент  освіти  США,  Бюро  з  громадянських  прав 
(OCR)  систематично  проводять  перевірку  дотримання 
встановлених  у  штаті  норм  щодо  рівних  можливостей 
отримання освіти та дискримінації осіб з інвалідністю.

На нашу думку, найвагомішим усе ж є те, що універ-
ситетам надаються широкі методичні вказівки щодо впро-
вадження  дистанційної  освіти. Саме це  забезпечує мож-
ливість  розвитку  ефективного  дистанційного  навчання. 
Наприклад,  у  1999  р.  офіс  голови  об’єднання  місцевих 
коледжів  Каліфорнії  видав  документ  під  назвою  «Дис-
танційна освіта: рекомендації доступу для студентів з об-
меженими можливостями» [6], який містить керівні прин-
ципи, що мають всеосяжний характер і включають в себе 
стратегії для вирішення проблем доступу. Основні з них:

– усі нові курси або компоненти курсів повинні бути 
доступні для студентів з обмеженими можливостями в їх-
ньому первинному дизайні;

– усі відомості повинні бути оновлені, 
– усі матеріали повинні бути доступні одразу ж після 

того, як студент здійснив запит;
–  усі  існуючі  курси  повинні  бути  доступні  протягом 

усього навчання;
– повинні діяти та бути актуальними всі посилання, що 

подаються в матеріалах до курсу. 
За  наслідками  багаторічного  моніторингу  у  2011  р. 

були  прийняті  уточнені  методичні  вказівки.  Проаналізу-
вавши їх, ми визначили деякі вагомі позиції для імплемен-
тування в правову практику України.

По-перше,  держава  визначає  обов’язковість  введення 
дистанційної  освіти  для  вищих  учбових  закладів  та  по-
кладає на них відповідальність за це. Вказується, що не-
зважаючи на  темпи розвитку  і  складність  технологічних 
досягнень, факультет  та  інститут у цілому несуть відпо-
відальність за те, що навчальні матеріали та ресурси дис-
танційної  освіти  доступні  для  студентів  з  обмеженими 
можливостями [7].

По-друге, визначаються основні принципи дистанцій-
ної освіти для інвалідів та подаються широкі тлумачення 
кожної вимоги. 

1.  Доступність  сприйняття:  компоненти,  призначені 
для користувача інтерфейсу, повинні бути пристосовані до 
індивідуального сприйняття: надання текстових альтерна-
тив для нетекстового контенту; надання альтернативи для 
аудіо– та відеоконтенту; визначення змісту адаптації; до-
поміжні  технології;  використання достатнього контрасту 
для покращення сприйняття за допомогою зору та слуху.

2. Дієвість: компоненти для користувача інтерфейсу й 
навігація  не повинні мати  засоби,  якими особа нездатна 
скористатися через фізичні вади, особливо в аспекті тех-
нічної взаємодії декількох засобів одночасно (використан-
ня допоміжних функцій клавіатури; надання достатнього 
часу  користувачеві, щоб  сприйняти  контент;  відмова  від 
використання  технологій,  які можуть  викликати  судоми; 
допомога користувачам в орієнтації та пошуку контенту).

3. Зрозумілість: інформація та операції призначеного 
для користувача інтерфейсу не можуть бути поза межами 
розуміння користувачів і т.п.; текст читабельний і зрозу-
мілий; існування можливості уникати помилок і виправ-
ляти їх.

4.  Надійність:  контент  повинен  бути  технічно  надій-
ним, щоб до нього могли мати доступ багато користувачів 
одночасно, включаючи допоміжні технології; забезпечен-
ня  максимальної  сумісності  з  існуючими  й  майбутніми 
технологіями.

По-третє, викладачі повинні бути забезпечені можли-
вістю для розуміння й реалізації універсального дизайну, 
який буде створювати підвищений рівень доступності для 
студентів з обмеженими можливостями. Побудова дистан-
ційного курсу для осіб з особливими потребами є спіль-
ною  відповідальністю  викладачів,  тренерів,  координато-
рів дистанційної освіти, фахівців доступу, альтернативних 
співробітників  засобів масової  інформації  та  адміністра-
торів, які відповідають за інституційну підтримку. Кожен 
коледж повинен запровадити посаду фахівця у сфері тех-
нологій для неповносправних осіб.
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По-четверте, всі курси повинні бути доступні незалеж-
но від того, чи навчається у конкретний час студент-інвалід.

По-п’яте,  мають  бути  відсутні  навчальні  дисципліни 
чи фахові спрямування, особливості яких перешкоджали 
б  дистанційному  засвоєнню  знань.  «Досягнення  в  галу-
зі  обчислювальних  і  комунікаційних  технологій  надали 
можливість  усім  дисциплінам  широко  використовувати 
графічні  засоби передачі  інформації,  яка повинна розро-
блятися й реалізовуватися в доступній формі»[7, c. 29].

В Україні на сьогодні діє два спеціальні нормативних 
акти в цій сфері, зокрема, Концепція розвитку дистанцій-
ної  освіти  в  Україні  та  Положення  про  дистанційне  на-
вчання, що затверджене наказом Міністерства освіти і на-
уки України. Їх аналіз дає можливість констатувати таке: 

– поверховий, загальний, декларативний характер спе-
ціальних  норм,  що  стосуються  дистанційного  навчання 
загалом;

–  відсутність  окремого  правового  регулювання  дис-
танційного навчання для людей з особливими потребами;

–  відсутність  обов’язковості  дистанційної  освіти  для 
окремого  навчального  закладу  та  передбачення  ініціати-
ви впровадження такого навчання самими ВНЗ (п. 2.2 По-
ложення  про  дистанційне  навчання).  Враховуючи  значні 
фінансові витрати на розробку спеціального забезпечення 
курсів для осіб  з особливими потребами, така  ініціатива 
зводиться нанівець,  тому необхідна  зміна центру  стиму-

ляції для розвитку дистанційного навчання саме такої ка-
тегорії осіб. 

Висновки. Отже, досвід США вказує, що дистанційна 
освіта для людей з особливими потребами є ефективним 
засобом  забезпечення  реалізації  їхнього  права  на  освіту. 
Також можна стверджувати про необхідність імплемента-
ції такого позитивного досвіду:

–  комплексність  підходів  до  забезпечення  права  на 
освіту осіб з інвалідністю, що полягає у правовому, орга-
нізаційному,  управлінському  та  контрольно-наглядовому 
порядку;

– обов’язковість розробки та впровадження віртуаль-
них  навчальних  середовищ  для  студентів  з  особливими 
потребами у вищих навчальних закладах, які фінансують-
ся з державного бюджету;

– поетапність забезпечення права на освіту досліджу-
ваної  категорії  осіб,  що  передбачає  загальнодержавний, 
регіональний та локальний (університетський) рівні;

– надання професорсько-викладацькому складу та ке-
рівництву навчальних закладів чітких методичних та тех-
нічно-організаційних  рекомендацій щодо  доступності  та 
дієвості віртуального навчання;

–  превентивний  характер  дистанційного  навчання, 
тобто попереднє забезпечення права на освіту особам з ін-
валідністю, а не розробка курсу при наявності студента з 
особливими потребами. 
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Статтю присвячено висвітленню подолання дитячої безпритульності з моменту проголошення незалежності в Україні і до сучасності. 
Виокремлено три періоди щодо подолання дитячої безпритульності та бездоглядності. Визначено, що показники кількості безпритульних 
дітей, які займаються жебракуванням, бродяжництвом, є одним із критеріїв ефективності реформ, що відбуваються в державі.

Ключові слова: дитяча безпритульність, бездоглядність, бродяжництво, діти вулиці, захист прав дитини.

Статья посвящена исследованию преодоления детской беспризорности с момента провозглашения независимости в Украине и 
до современности. Выделены три периода по преодолению детской беспризорности и безнадзорности. Определено, что показатели 
количества беспризорных детей, занимающихся попрошайничеством, бродяжничеством, являются одним из критериев эффективности 
государственных реформ, происходящих в государстве.

Ключевые слова: детская беспризорность, безнадзорность, бродяжничество, дети улицы, защита прав ребенка.

The article is devoted to coverage of overcoming child homelessness since independence in Ukraine and to the present. Determined three 
times in overcoming child homelessness and neglect. Determined that the indicators of the number of street children who are engaged in begging, 
vagrancy is one of the criteria for the effectiveness of reforms taking place in the country.

Key words: homelessness, neglect, vagrancy, street children, protection of children’s rights.

Постановка проблеми. Рух української громадськос-
ті  до  відкритого  європейського  суспільства  передбачає 
створення необхідних умов для всебічного розвитку ди-
тини,  забезпечення  її  прав  та  свобод. Це  один  із  осно-
вних етапів на шляху трансформації суспільного життя в 
нашій державі. Розвиток України як правової, соціальної 
держави та громадянського суспільства неможливий без 
створення ефективного механізму захисту прав дитини.

Дитяча безпритульність є однією з форм порушення 
прав, свобод та інтересів дитини. Це соціальна хвороба, 
яка безпосередньо пов’язана з політичним і економічним 
розвитком країни. Соціальний захист безпритульних ді-
тей  є  одним  із  основних  обов’язків  нашої  держави  та 
викликом для сучасного українського суспільства. Про-
тягом  25  років  незалежності  нашої  держави  питання 
подолання  безпритульності  та  бездоглядності  дітей  за-
лишається  одним  із  найбільш  актуальних.  Збільшення 
кількості  безпритульних  дітей,  які  займаються  жебра-
куванням, бродяжництвом, ставить під сумнів ефектив-
ність реформ, що відбуваються в нашій державі.

Стан опрацювання. Значний внесок у дослідження 
соціального феномена безпритульності та бездогляднос-
ті дітей зробили юристи Анатольєва О., Гернет М, Гуй-
ван Н., Безпалько О., Зінченко А. та інші [1, 2, 3, 5].

Метою статті є дослідження подолання дитячої без-
доглядності в Україні з моменту проголошення незалеж-
ності і до сучасності. 

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до  ст.  1 
Закону України  «Про охорону дитинства»  безпритульні 
діти це – діти, які були покинуті батьками, самі залиши-
ли сім’ю або дитячі заклади, де вони виховувалися, і не 
мають певного місця проживання. Законодавче визначен-
ня бездоглядності дитини відсутнє. На наш погляд, його 
можна охарактеризувати  як положення дитини,  яка має 
певне місце проживання, але опинилась в умовах відчу-
ження від сім’ї, коли відсутній контроль за її поведінкою 
з боку батьків, опікунів, їх байдужості до виховання дітей 
та незабезпеченості сприятливими умовами для фізично-
го, духовного та інтелектуального розвитку дитини.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) використовує катего-
рію «діти вулиці», до яких належать діти, які не спілку-
ються зі своїми сім’ями, живуть у тимчасових помешкан-
нях або не мають взагалі постійного житла  і  кожен раз 

ночують у новому місці; діти, які підтримують контакт із 
сім’єю, але проводять більшу частину дня, а іноді й ночі 
на вулиці;  діти –  вихованці будинків  інтернатів  та при-
тулків, які з різних причин втекли з них і перебувають на 
вулиці [4, с. 12].

Цей термін прийшов до нас з Європи, де дитяча без-
притульність включає в себе не лише дітей, що не мають 
постійного житла. Так, в Бельгії розрізняють три групи 
«дітей вулиці»: це діти, які протягом більшої частини дня 
жебракують,  працюють  на  вулиці,  прогулюють  школу; 
діти, які втекли з дому; псевдопостійні «діти вулиці», що 
живуть вдома,  але  вулиця  є  середовищем  їх постійного 
місця перебування [5, с. 40].

В  Україні  боротьба  з  дитячою  безпритульністю  з 
моменту  проголошення  незалежності  і  до  сучаснос-
ті  залишається  однією  з  найбільш  актуальних  проблем.  
У  періоди  загострення  соціально-економічних  криз, 
які  виникали  протягом  25  років  незалежності,  інститут 
сім’ї завжди потребував особливої державної підтримки.  
У роки, коли влада нехтувала цими обов’язками, з’являлися 
«вибухи» дитячої безпритульності, бездоглядності.

У перші роки незалежності Україна виявилася него-
товою до боротьби з багатьма негативними соціальними 
явищами, зокрема, і з дитячою безпритульністю. Відсут-
ність  відповідної  законодавчої  бази,  економічна  криза, 
яка  охопила  і  промисловість,  і  сільське  господарство, 
стали основними причинами масового поширення дитя-
чої безпритульності.

Дитяче бродяжництво  і жебрацтво були елементами 
соціального життя в перші роки незалежності нашої дер-
жави.  У  1993  році  було  прийнято  «Положення  про  на-
вчально-виховні  заклади для  дітей-сиріт  і  дітей,  які  за-
лишились без піклування батьків», у 2001 році – Закон 
України «Про охорону дитинства». Однак, крім деклара-
тивного  проголошення  захисту  прав  дитини,  реального 
та  ефективного  механізму  забезпечення  прав  і  свобод 
дитини  не  було. У  цей  період  спостерігалось  особливо 
активне  зростання  дитячої  безпритульності,  бродяжни-
цтва.  Незадовільне  матеріальне  забезпечення  дитячих 
будинків і шкіл-інтернатів, збільшення кількості дітей в 
інтернатах привело до зниження ефективності виховного 
впливу на дітей. Це зумовило збільшення дитячої бездо-
глядності та безпритульності в період 90-х років ХХ ст.
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Чисельність  дітей,  які  займались  бродяжництвом, 
зросла з початку 90-х років і досягла в 1998 році 30 тис. 
осіб. На профілактичному обліку служб у справах непо-
внолітніх протягом 2003 року перебували понад 33 тис. 
безпритульних дітей та підлітків, які жебракували. Лише 
за  дев’ять  місяців  2003  року  виявлено  та  поставлено 
на  облік  кримінальною міліцією  у  справах  неповноліт-
ніх майже 20 тис.  таких дітей. У цей період за скоєння 
правопорушень в органах внутрішніх справ перебувало  
69,6  тис.  неповнолітніх,  із  них  за  бродяжництво  та же-
бракування – 19 тис. [6, с. 134].

Особливістю  боротьби  з  дитячою  безпритульністю 
та  бродяжництвом  цього  періоду  було  те,  що  бродяж-
ництво  визнавалося  правопорушенням  згідно  зі  ст.  214 
Кримінального кодексу України 1960 року. Згодом Зако-
ном України «Про внесення доповнень і змін до Кримі-
нального кодексу України, Кримінально-процесуального 
кодексу Української РСР і Кодексу Української РСР про 
адміністративні правопорушення» № 2547-ХІІ від 7 лип-
ня 1992 року цю статтю було виключено. Водночас це по-
няття використовувалося в  інших нормативно-правових 
актах. П. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію» від 
20 грудня 1990 року № 565-XII передбачав право міліції 
затримувати і тримати у спеціально відведених для цьо-
го приміщеннях осіб, яких запідозрено у занятті бродяж-
ництвом, на строк до 30 діб за вмотивованим рішенням 
суду. 

Фактично це залишкові ознаки репресивно-каральної 
моделі  профілактики  дитячої  безпритульності,  яка  була 
характерна для 30-х років ХХ ст. Державна політика не-
залежної  України  у  сфері  охорони  дитинства  повинна 
бути  націлена  на  запобігання  дитячої  бездоглядності,  а 
не  покарання  дітей,  які  через  економічні,  соціальні  не-
гаразди потрапили на вулицю. 

Отже,  аналізуючи  систему  боротьби  з  дитячою  без-
притульністю,  бездоглядністю  цього  періоду,  можна 
зробити  висновок,  що  в  перші  роки  незалежності  на-
шої країни вона була недієвою. Зростання кількості без-
притульних дітей з 1990-х років до 2003 року вказує на 
неефективність  вжитих  заходів, що  були  спрямовані  на 
боротьбу  з  цим  негативним  соціальним  явищем.  Про-
голошувались високі соціальні стандарти у сфері забез-
печення прав та свобод дитини, відсутнім був реальний 
механізм боротьби з дитячою безпритульністю.

Така ситуація мала об’єктивні причини, серед яких: 
відсутність  відповідної  законодавчої  бази  у  сфері  бо-
ротьби з дитячою безпритульністю, різке зниження рів-
ня життя населення внаслідок змін у галузях економіки, 
збитковість  підприємств,  безробіття,  підвищення  цін, 
погіршення  матеріального  благополуччя  значної  час-
тини населення, недієвості держави у сфері соціальної 
підтримки  сім’ї,  зниження  відповідальності  батьків  за 
виховання  дітей,  збільшення  незайнятих  дітей  та  під-
літків, відсутність організації дозвілля дітей, загострен-
ня  конфліктів  між  батьками  та  дітьми,  неготовність 
навчальних  та  соціальних  закладів,  правоохоронних 
органів до ефективної боротьби з дитячою безпритуль-
ністю.

Новий  етап  політики  держави щодо  соціального  за-
хисту безпритульних дітей розпочався у 2003 році. У цей 
період було розроблено та прийнято понад 90 норматив-
но-правових актів у сфері забезпечення прав і свобод ди-
тини. Два роки були оголошеними Президентом України 
роками роботи в інтересах дітей: 2006 рік – Роком захис-
ту прав дитини, 2008 – Роком підтримки національного 
усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей – 
сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування. 
У 2006 році був прийнятий Закон України «Про основи 
соціального захисту бездомних осіб і безпритульних ді-
тей». Системною стала практика національного усинов-
лення дітей у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного 

типу. Такі зрушення дали позитивну динаміку в бік змен-
шення чисельності безпритульних дітей.

Відповідно до даних Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді  та  спорту  з 2003 по 2008 роки  зменшився 
відносний  показник  дітей,  вилучених  з  вулиці.  Пред-
ставництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) відмітило 
досягнення  Української  держави  у  сфері  охорони  ди-
тинства, високу ефективність реформи системи захисту 
прав  дитини,  яка  відбулася  впродовж  2005–2009  років  
[6, с. 85].

У період 2010–2014 років в Україні було розроблено 
та  запроваджено  ефективні  форми  роботи  з  профілак-
тики  дитячої  безпритульності  та  бездоглядності,  засто-
совувалися різні форми соціальної підтримки дітей, які 
потрапили у складні життєві обставини, сформовано ме-
режі закладів соціального захисту дітей. Внаслідок такої 
роботи дитяча безпритульність була зведена до мінімуму.

За даними Міністерства соціальної політики України 
станом на  1  січня  2013  року  упродовж року  найбільше 
таких  дітей  перебувало  в  притулках  Одеської  області 
(1318 осіб), Дніпропетровської області (950 осіб), Доне-
цької області (503 особи), Запорізької області (479 осіб), 
Луганської  області  (413  осіб);  найменше  –  в  притулках 
м. Севастополя (53 особи), Черкаської області (77 осіб), 
Тернопільської області (84 особи) [7].

Зниження дитячої бездоглядності та безпритульності 
вбачаємо у формуванні та реалізації ефективної держав-
ної політики у  сфері  охорони дитинства у процесі  дер-
жавно-управлінської діяльності щодо  запобігання дитя-
чій бездоглядності та безпритульності. 

Сучасний період забезпечення прав і свобод дитини є 
не таким райдужним. Об’єктивною закономірністю в пе-
ріоди війни, агресивно проведених реформ, економічної 
кризи та інших соціальних негараздів є збільшення кіль-
кості безпритульних дітей. Офіційні цифри кількості без-
притульних дітей, які потрапили в умови бездоглядності 
внаслідок війни на сході України, відсутні. Адекватною 
статистикою щодо  цього  питання  досі  не  володіють  ні 
правоохоронні органи, ні міжнародні організації.

Одним  із  основних  факторів  сьогодення,  які  прово-
кують  відновлення  дитячої  безпритульності,  є  війна  на 
сході  України.  Діти  залишаються  сиротами,  внаслідок 
неефективної діяльності органів опіки і піклування в цих 
областях  дитина  опиняється  на  вулиці.  Побутові  про-
блеми  сімей  переселенців,  їх  незабезпеченість  житлом 
не дають дитині відчуття захищеності, гармонійності сі-
мейних відносин. 

На  25-му  році  незалежності  України  питання  здій-
снення  державою  соціальної  функції  стало  найбільш 
актуальним. Забезпечення матеріального добробуту тих, 
хто  потребує  соціального  захисту  внаслідок  військово-
го  конфлікту  на  сході України,  а  також  тих,  хто  потре-
бує  соціального  захисту  внаслідок  агресивних  реформ, 
через які за межею бідності опинилось чимало сімей, є 
основними  заходами  попередження  зростання  дитячої 
безпритульності.  Профілактика  бездоглядності  вимагає 
гуманного підходу до безпритульних чи бездоглядних ді-
тей на засадах партнерства й координації зусиль держав-
них органів та громадянського суспільства. 

Висновки. Отже,  з  моменту  проголошення  неза-
лежності Україна пройшла динамічний шлях подолання 
дитячої  безпритульності  та  бездоглядності,  який мож-
на  розділити  на  три  періоди:  1)  1991–2003  роки  –  не-
дієвість механізму подолання  дитячої  безпритульності 
та  бездоглядності;  2)  2004–2014  роки  –  реформування 
системи  опіки  і  піклування,  внаслідок  чого  різко  зни-
зилась  дитяча  безпритульність,  бездоглядність;  3)  су-
часний  період  –  відновлення  дитячої  безпритульності, 
що зумовлено війною на сході України, агресивними ре-
формами, економічною кризою та іншими соціальними 
негараздами.
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ЗАРУБІЖНиЙ ДОСВІД ДІЯЛьНОСТІ ІНСТиТУТУ ПРиВАТНОГО ВиКОНАВЦЯ

fOrEIgN ExPErIENCE Of ThE INSTITuTION Of PrIVATE ExECuTOr
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Національної академії внутрішніх справ

У статті досліджується зарубіжний досвід діяльності інституту приватного виконавця. Розглянуто централізовані та децентралізовані 
підходи до діяльності інституту виконавців у Франції, США, Німеччини, Швеції та Російській Федерації. Визначено позитивні та негативні 
риси впровадження інституту приватного виконавця в Україні.

Ключові слова: виконання, державний виконавець, децентралізація, приватний виконавець, судове рішення, централізація.

В статье исследуется зарубежный опыт деятельности института частного исполнителя. Рассмотрены централизованные и децен-
трализованные подходы к деятельности института исполнителей во Франции, США, Германии, Швеции и Российской Федерации. Опре-
делены положительные и отрицательные черты внедрения института частного исполнителя в Украине.

Ключевые слова: исполнение, государственный исполнитель, децентрализация, частный исполнитель, судебное решение, цен-
трализация.

This article examines the international experience of the institution of private executor. It was considered centralized and decentralized ap-
proaches to the institution of executor in France, USA, Germany, Sweden and Russia. Identified positive and negative aspects of introducing the 
institution of private executor in Ukraine.

Key words: execution, state enforcement, decentralization, private executor, court decision, centralization.

Постановка проблеми. Досвід  зарубіжних  країн  у 
сфері  виконання  судових  актів  та  актів  інших  органів 
має  значний вплив на формування підходів до удоско-
налення вітчизняної моделі виконавчого провадження і 
є актуальним під час безпосереднього здійснення вико-
навчого провадження. Останнім часом Державна вико-
навча служба України систематично підлягає реформу-
ванню, що негативно впливає на якість роботи служби 
загалом, через періодичні зміни в її системі та структу-
рі. Остаточне вирішення питання щодо статусу та місця 
Державної виконавчої служби України в системі права, 
законодавства та державних органів буде сприяти стабі-
лізації та поліпшенню діяльності Державної виконавчої 
служби. 

Стан опрацювання.  Будь-яке  реформування  ґрунту-
ється  на  принципах,  тобто  ідеях,  за  якими  здійснюється 
зазначене  оновлення.  Значну  увагу  принципам  виконав-
чого  провадження  як  основній  діяльності  Державної  ви-
конавчої  служби  України  приділено  такими  вченими,  як  
М.Г. Авдюков, Р.Х. Валєєва, Ю.Г. Гринько, В.П. Пастухов, 
А.М. Ширшиков, П.П. Заворотько, А.К. Сергун, М.Й. Ште-
фан, В.В. Афанасьєв, С.В. Щербак, А.І. Перепелиця.

Здійснення  порівняльного  аналізу  організації  діяль-
ності органів примусового виконання рішень юрисдикцій-
них органів іноземних держав необхідне для узагальнення 

позитивних  та  негативних  сторін  системи  примусового 
виконання в Україні з метою її удосконалення.

Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду ді-
яльності інституту приватного виконавця, визначення по-
зитивних та негативних рис упровадження інституту при-
ватного виконавця в Україні. 

Виклад основного матеріалу. 8 жовтня 2015 р. Верхо-
вна Рада прийняла за основу проект Закону «Про органи 
та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рі-
шень і рішень інших органів» (реєстр. № 2506а), яким пе-
редбачено запровадження в Україні поряд із державними 
виконавцями  інституту приватних  виконавців  [1]. А  вже 
2 червня 2016 р. було прийнято Закон України «Про орга-
ни та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів», згідно із яким і здійсню-
ється правове регулювання виконавчого провадження [2].

Необхідність  упровадження  інституту  приватних  ви-
конавців експерти пояснювали тим, що процес виконання 
судових рішень в Україні потребує суттєвого вдосконален-
ня, адже державна виконавча служба останніми роками за-
безпечувала виконання не більше 10–15% судових рішень, 
тоді як у країнах Європи цей показник сягає 80–86%. За 
статистикою, щороку у країні не виконуються кілька міль-
йонів судових рішень. Це стосується навіть і тих судових 
рішень, що надходять на примусове виконання. Унаслідок 
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такої  ситуації  страждають  законні  інтереси  фізичних  і 
юридичних осіб [3].

На  думку  фахівців,  упровадження  інституту  приват-
них виконавців сприятиме зростанню кількості виконаних 
судових рішень у результаті як збільшення кількості осіб, 
що безпосередньо займаються їх виконанням, так і конку-
ренції між державними і приватними виконавцями.

У світі існують різні погляди на систему як державно-
го, так  і приватного примусового виконання судових по-
станов. Так, Гарі Бекер та Джордж Стіглер у своїй роботі 
вважають за краще поширення саме приватної системи у 
ті сфери права, де в основному користуються державною 
системою [4]. Їхнім головним аргументом є те, що в осно-
ві державної системи примусового виконання лежить по-
милкова (неправильна) система заохочень [5].

Згідно  із  правилами  приватної  системи  примусового 
виконання судовий виконавець є вільним професіоналом, 
котрий самостійно організує свою діяльність і несе повну 
майнову відповідальність за результати своєї роботи. При-
ватний  судовий  виконавець  отримує  повноваження  від 
держави в особі органів юстиції та діє від імені держави. 
Зарахування на цю посаду регулюється  законом та  здій-
снюється, як правило, на конкурсних засадах.

Згідно  зі  ст.  16  Закону України  «Про  органи  та  осіб, 
які здійснюють примусове виконання судових рішень і рі-
шень інших органів» приватний виконавець – це суб’єкт 
незалежної професійної діяльності, яким може бути гро-
мадянин України, уповноважений державою здійснювати 
діяльність  із  примусового  виконання  рішень  у  порядку, 
встановленому законом [2].

Держава  регулює  компетенцію  приватного  судового 
пристава, процедури діяльності, розмір тарифів та інших 
винагород, що  стягуються  як  винагорода  за  роботу  при-
ватного судового пристава. Так само держава контролює і 
роботу приватного судового пристава, здійснює перевірки 
професійної діяльності, а також видає та відкликає ліцен-
зії на право діяльності.

У юридичній літературі здійснена класифікація систем 
виконавчого провадження, в основі якої є спосіб організа-
ції професії судового виконавця, можливості та межі учас-
ті  недержавних  організацій  у  виконавчому  провадженні, 
тобто у сучасній світовій практиці діють державна, при-
ватна та змішана системи судових виконавців [6, с. 95].

Враховуючи характерні ознаки та форми перерозподі-
лу власних повноважень у сфері примусового виконання, 
доцільно виокремити централізовані та децентралізовані 
системи  виконавчого  провадження.  В.О.  Селезньов  для 
централізованих  систем  виконавчого  провадження  вио-
кремлює такі елементи, як наявність єдиного державного 
органу примусового виконання; наявність механізму пра-
вового регулювання процесу виконання судових актів та 
актів інших органів, установленого федеральним законо-
давством [7, c. 112].

Централізовані  системи  виконавчого  провадження 
сформувалися  у  Вірменії,  Білорусі,  Киргизстані,  Росії, 
Швеції, Фінляндії, Іспанії та ін. За цієї моделі виконавчо-
го  провадження  створюється  організаційно  самостійний 
орган, уповноважений у сфері примусового виконання, із 
вертикально-інтегрованою  структурою  управління,  яка, 
як правило, відрізняється складністю та багаторівневістю. 
Для децентралізованих систем виконавчого провадження 
характерне делегування державою частини повноважень у 
сфері цивільного виконавчого провадження недержавним 
організаціям  та  приватним  особам.  Такі  системи  функ-
ціонують, наприклад, у США, Канаді, Франції та деяких 
інших  державах.  Децентралізована  система  виконавчого 
провадження має різну відомчу підпорядкованість органів 
та посадових осіб, які здійснюють примусове виконання, 
диференціацію відомств, що виконують ліцензійні, контр-
ольні  та  наглядові  функції.  Окрім  того,  децентралізація 
проявляється  також  і  у  правовому  регулюванні  проце-

су примусового виконання. При цьому відсутній  єдиний 
правовий механізм, а порядок та умови виконавчого про-
вадження  встановлюються  актами  делегованого  законо-
давства.  Децентралізація  вимагає  формалізованого  під-
ходу  до  перерозподілу  повноважень,  що  забезпечується 
відповідними нормативно-правовими актами. При цьому 
обмежується  обсяг  та  зміст  контролю  діяльності  децен-
тралізованих структур із боку держави [8].

Ефективність функціонування таких структур досяга-
ється  завдяки професіоналізму,  високій  відповідальності 
посадових осіб. Дослідження та порівняльний аналіз сис-
теми виконавчого провадження у різних державах ми здій-
снюємо для встановлення позитивних та негативних рис 
упровадження інституту приватного виконавця в Україні. 
Наявність  спільних  ознак національних  систем  виконав-
чого провадження дає змогу виокремити їх із урахуванням 
централізації і децентралізації на основі запропонованого 
підходу.

Розвинена система виконання судових рішень існує у 
Франції, де судові виконавці – це приватні особи, які здій-
снюють повноваження із примусового виконання рішень 
судів  за  ліцензією  [9,  с.  250]. Наразі  їх  правовий  статус 
поєднує у собі ознаки державного службовця та приват-
ного  підприємця.  Судовий  виконавець Франції  має  бути 
юристом із вищою освітою, пройти дворічне стажування 
у  конторі  судового  виконавця, що практикує,  та  скласти 
державні  іспити.  Після  цього  прокуратура  відповідного 
територіального округу та Департаментська (регіональна) 
палата  готують  висновок щодо придатності  претендента 
для  зайняття  посади  судового  виконавця.  Судові  вико-
навці призначаються на посаду наказом Міністра юстиції 
Франції, а дисциплінарно підпорядковуються прокурорам 
Республіки.

Судовий виконавець має право, здійснюючи свої повно-
важення, діяти одноособово або вступити до об’єднання 
судових  виконавців.  Оскільки  судовий  виконавець  несе 
персональну відповідальність за спричинені ним збитки, 
спільнота  судових  виконавців  страхує  власні  ризики,  а 
страхові  премії  розподіляються  всередині  спільноти  ви-
конавців. Під час здійснення повноважень із примусового 
виконання рішень судовий виконавець діє від імені держа-
ви і є посадовою особою, яка вправі застосовувати заходи 
державного примусу [9, с. 250].

Для  підтримання  на  належному  рівні  професійних 
якостей судових виконавців через Національну школу су-
дочинства та інші навчальні заклади провадиться програ-
ма  безперервної  освіти  судових  виконавців.  Регіональні 
семінари  із  актуальних проблем примусового  виконання 
рішень  судів  організовуються  та  здійснюються  під  про-
водом Інституту безперервної освіти судових виконавців.

Як і в інших країнах континентальної системи права, 
судові виконавці Франції діють на низовому рівні місце-
вих судів. Судовий виконавець вправі не тільки виконува-
ти рішення судів, але й офіційно вручати судові та несу-
дові документи за місцем проживання зацікавлених осіб, 
складати протоколи з різних питань судочинства, надавати 
юридичні консультації тощо [10].

У свою чергу, порядок виконавчого провадження у Ні-
меччині  регулюється  Цивільно-процесуальним  кодексом 
Німеччини. Виконання рішень здійснюється у тому муні-
ципальному  суді,  на  території  якого  необхідно  провести 
виконавчі дії. Безпосередньо виконавче провадження здій-
снюють реєстратори цього суду, що повноважні діяти на 
підставі спеціального сертифікату, який надає право вико-
нувати рішення суду. Для виконання рішення мають вико-
нуватися такі посилання: сторона повинна мати остаточне 
рішення за справою; рішення має містити пункт (вказівку) 
про виконання; рішення з пунктом про виконання має бути 
вручене стороні, проти якої постановлено рішення [10].

Унікальність виконавчого провадження Швеції визна-
чається наявністю Виконавчого Кодексу [9, с. 253]. Заява 
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про виконання рішення може ґрунтуватися на таких під-
ставах,  як  судове  рішення,  наказ  або  постанова;  урегу-
лювання  (мирова  угода),  затверджена  судом;  ухвалення 
наказу про сумарне стягнення; рішення, винесене адміні-
стративним органом та ін. Заява про примусове виконання 
надається у письмовій або усній формі. Місцем виконання 
рішення є суд, на території якого мешкає боржник. У спо-
рах  стосовно  нерухомості  виконання  рішення  здійснює 
суд, на території якого перебуває це майно.

Виконавчий Кодекс Швеції  розподіляє  справи  з  при-
мусового  виконання  рішень  прилюдного  та  приватного 
характеру. Справи прилюдного характеру – це справи про 
стягнення штрафів, податків, мита тощо [10].

Порядок  примусового  виконання  рішень  судів  та  ін-
ших органів у Сполучених Штатах Америки врегульовано 
на федеральному рівні – Федеральними правилами цивіль-
ного судочинства (The Federal Rules of Civil Procedure).

Втім,  кожний  конкретний  штат  має  власні  правила 
цивільного  судочинства,  тому  питання  щодо  визнання 
та  виконання  на  території  штату  рішення  іншого штату 
провадиться у позовному порядку (suit on the judgement). 
Правила цивільного судочинства США дозволяють засто-
совувати різні  засоби примусового  виконання рішення – 
звернення стягнення на майно боржника, звернення стяг-
нення на його доходи та ін. Природно, що обраний засіб 
примусового виконання визначає  і  процедуру виконання 
рішення. Важливим є те, що судовий пристав у США, на 
відміну від багатьох інших країн світу, жодним чином не 
здійснює  примусового  виконання  рішень,  оскільки  його 
основним  завданням  є  підтримання  правопорядку  в  залі 
судового засідання та окремі організаційні моменти засі-
дання (відкриття, закриття тощо) [11].

Примусове виконання рішень судів та інших органів 
в США можуть здійснювати такі органи, як Федеральна 
служба Маршалів (The U.S. Marshals Service), яка прова-
дить примусове виконання переважно за рішеннями судів 
федеральної ланки або  (за дорученням суду) за  іншими 
особливо складними та важливими рішеннями; Служба 
шерифів (The sheriffs office), яка покликана здійснювати 
примусове виконання за більшістю рішень судів штатів. 
Власне, шериф – це державний службовець, виборна по-
садова особа, основними функціями якого є підтримання 
громадського  порядку  на  території  певної  громади,  до-
рожнє патрулювання, затримання правопорушників, про-
ведення  оперативно-розшукової  діяльності  тощо,  тобто 
суто  функції  поліції. Шериф  обирається  на  обмежений 
строк,  з  правом  переобрання,  має штат  власних  поміч-
ників [12].

Крім  того,  в  окремих  штатах  (наприклад,  у  Каліфор-
нії) виконання рішень судів можуть провадити: 1) консте-
блі – штатні працівники суду, підлеглі  суддям та судовим 
приставам; 2) служба судових виконавців окружної судової 
ради,  яка  здійснює  здебільшого  адміністративні функції  і 
виконує  окремі  категорії  рішень,  наприклад  рішення  про 
недопущення дискримінації за ознаками статі; 3) агенції зі 
стягнення – недержавні агенції, що здійснюють неформаль-
ний тиск на боржників. Основний засіб вчинення певного 
тиску на боржника – це письмові звернення до останньо-
го  стосовно  початку  правових  дій  проти  боржника.  Такі 
агенції діють на підставі ліцензії і нерідко мають у штаті не 
тільки адвокатів, але й приватних сищиків. Оскільки рані-
ше у практиці таких агенцій часто траплялися зловживання, 
федеральне законодавство та державні структури зараз ре-
тельно контролюють їх діяльність [9, с. 255].

До речі, високий рівень ефективності примусового ви-
конання рішень судів підтримується також за рахунок до-
бре розгалуженої системи страхування – у США 70–75% 
рішень судів виконується шляхом відшкодування збитків 
страховими компаніями. Платня за роботу судовим вико-
навцям США віднесена до судових витрат, як і платня су-
довим клеркам та збір за внесення справи до списку справ, 

що підлягають слуханню. Згідно із більшістю судових рі-
шень судові витрати покриває сторона, що перемагає [10].

Істотною  є  і  роль  суду  у  виконавчому  провадженні 
Росії.  Так,  судовий  пристав-виконавець  не  вправі  само-
стійно приймати рішення про зупинення або припинення 
виконавчого провадження. Це виключна прерогатива суду 
(загальної юрисдикції та арбітражного, залежно від того, 
який  суд  видав  виконавчий  документ),  який  вирішує  за-
значені питання винесенням ухвали про припинення або 
зупинення виконавчого провадження.

За невиконання боржником рішення суду в строк, на-
даний для добровільного виконання, судовий пристав-ви-
конавець  стягує  з  боржника виконавський  збір у розмірі 
7%  від  суми,  яка  підлягає  стягненню.  За  рішеннями  не-
майнового характеру з боржника – фізичної особи стягу-
ється збір у розмірі 5 мінімальних розмірів оплати праці, а 
з юридичної особи – 50 [9, с. 256].

Частина  виконавського  збору  у  розмірі  30%  відрахо-
вується до федерального бюджету, а решта – надходить у 
позабюджетний фонд розвитку виконавчого провадження. 
Оскарження  дій  судових  приставів-виконавців  здійсню-
ється виключно через суд (загальної юрисдикції або арбі-
тражний) протягом 10 днів із моменту вчинення судовим 
приставом  оскаржуваних  дій  (або  з  моменту  відмови  у 
вчиненні  дії). Можливість  оскарження  дій  судових  при-
ставів  старшому  судовому  приставу  чинним  російським 
законодавством не передбачена [9, с. 255].

Нагляд за діяльністю судових приставів, розгляд заяв 
про вчинення судовими приставами злочинів та розсліду-
вання цієї категорії злочинів покладені на органи прокура-
тури Російської Федерації.

Із цього короткого порівняльного екскурсу в російську 
систему виконання рішень видно, що в основних момен-
тах щодо вирішення такого важливого питання, як вико-
навче провадження в Росії та Україні, існують як подібні 
підходи, так і подібні проблеми.

Деякі  країни,  з  якими  межує  Україна,  також  можуть 
послугувати  прикладом  того,  як  ефективно  запровадити 
цей інститут. Такі держави, як Угорщина, Болгарія та Сло-
венія, обрали подвійну модель виконавчої служби, за якої 
не  лише державні,  але й приватні  виконавці можуть  ви-
конувати судові рішення. А в Румунії існує лише один вид 
виконавців – приватні судові службовці [10].

Таким чином, ми розглянули централізовані  та децен-
тралізовані  підходи  до  діяльності  інституту  виконавців  у 
Франції, США, Німеччини, Швеції та Російській Федерації. 

Як  відомо,  виконання  судових  рішень  покладене  на 
органи  й  посадових  осіб  Державної  виконавчої  служби 
України,  яка  функціонує  в  системі  Мін’юсту  України. 
Таким чином, в Україні  існувала державна монополія на 
примусове виконання судових рішень. За статистикою, у 
нашій державі фактично виконується лише незначний від-
соток  від  усіх  судових  рішень, що  підлягають  примусо-
вому виконанню. Існує декілька причин, які зумовлюють 
такий жалюгідний процент  виконаних  судових  рішень  в 
Україні: надмірна  завантаженість державних виконавців, 
низький  рівень матеріально-технічного  забезпечення  ор-
ганів державної виконавчої служби, недосконалість зако-
нодавчої бази, корупція тощо.

Висновки. Серед  позитивних  рис  упровадження  ін-
ституту приватних виконавців в Україні можна відмітити 
зменшення державних витрат на утримання системи при-
мусового виконання рішень, адже приватні виконавці цей 
аспект  забезпечують самі;  виникнення більш спеціалізо-
ваної професії з відповідною професійною підготовкою та 
етикою; те, що приватні виконавці працюватимуть самі на 
себе, таким чином, буде більше стимулів для ефективного 
та якісного виконання своїх обов’язків, оскільки розмір їх 
доходів буде прямо пропорційний результату їх роботи, а 
також із цього випливає і швидкість здійснення виконав-
чого провадження.
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Тому  загалом  як  результат  упровадження  інституту 
приватних виконавців має збільшитися відсоток якісного 
виконання судових рішень у рази.

А  серед мінусів  цього  підходу  хотілося  б  відзначити 
те, що може скластися зацікавленість приватних виконав-
ців лише у виконанні рішень щодо стягнення із боржни-

ків  крупних  грошових  сум;  можуть  створюватися  нові 
корупційні  схеми;  можуть  виникати  проблеми  під  час 
виконання  судових  рішень  нематеріального  характеру,  а 
також  проблеми  відокремлення  інституту  примусового 
виконання  рішень  від  державної  системи,  надання  йому 
повної автономії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Постанова від 8 жовтня 2015 р. № 722-19 «Про прийняття за основу проекту Закону України про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/722-19.

2. Закон України від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 
інших органів» // Відомості Верховної Ради України. – 15 липня 2016 р. – № 29. – С. 5. – Ст. 535.

3. С. Гладун Дотримання принципу рівності у вимогах до осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших ор-
ганів [Електронний ресурс] // Центр досліджень соціальних комунікацій. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=2101:dotrimannya-printsipu-rivnosti-u-vimogakh-do-osib-yaki-zdijsnyuyut-primusove-vikonannya-sudovikh-rishen-i-rishen-
inshikh-organiv-2&catid=71&Itemid=382

4. Gary S. Becker & George J. Stigler, “Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers”, 3 J. Legal Stud. 1 (1974).
5. William M. Landes & Richard A. Posner, “The Private Enforcement of Law,” 4 J. Legal Stud. 1 (1975).
6. Решетникова И.В. Частный пристав – исполнитель / И.В. Решетникова // Экономический журнал. – 2006. – № 32. – С. 92–96.
7. Селезнев В.А. Исполнительное производство в зарубежных странах: организационно-правовой аспект / В.А. Селезнев //  

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2010. – № 4 (23). – 220 с.
8. Макушев П.В. Міжнародний досвід правового регулювання діяльності представників державних органів у виконавчому проваджен-

ні // Альманах міжнародного права. – Випуск 6. – с. 33–40.
9. Фіолевський Д.П. Державна виконавча служба в Україні: навч. посіб. / Д.П. Фіолевський, С.Ю. Лобанцев, Є.І. Мєзєнцев. – К. :  

Алерта, 2004. – 564 с.
10. Сіверін Д.В. Зарубіжний досвід діяльності органів, що здійснюють повноваження, пов’язані із виконанням судових рішень,  

та його адаптація до вітчизняної правової системи // Європейські перспективи. – № 3. – 2014. – с. 81–87.
11. Колонтаевская Я.Ф. Подготовка сотрудников правоохранительных органов в США / Я.Ф. Колонтаевская, Г.Н. Цепкое // Деятель-

ность правоохранительных органов зарубежных стран : сб. матер. – Вып. – М. : Академии управления МВД России, 2001– 163 с.
12. Кононов О.В. Судебные приставы: вчера, сегодня, завтра / О.В. Кононов, Ю.Г. Кокарев // Государство и право. – 1999. – № 1. –  

С. 74–79.

УДК 930.34.04

ДЕРЖАВНА ВиКОНАВЧА СЛУЖБА: 
ГЕНЕЗиС ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДиКи ФУНКЦІОНУВАННЯ

ThE STATE ExECuTIVE SErVICE: 
gENESIS Of OrgANIZATION AND METhODS Of OPErATION

халішхов В.М.,
магістрант 

Навчально-наукового інституту № 4
Національної академії внутрішніх справ

У статті висвітлено результати дослідження стану законодавчого, нормативного забезпечення організації та методики діяльності 
Державної виконавчої служби із забезпечення примусового виконання судових рішень і рішень органів – суб’єктів владних повноважень 
(посадових осіб).

Ключові слова: державна виконавча служба, судові рішення, суб’єкти владних повноважень, державні виконавці.

В статье отражены результаты исследования состояния законодательного, нормативного обеспечения организации и методики дея-
тельности Государственной исполнительной службы по обеспечению принудительного исполнения судебных решений и решений орга-
нов – субъектов властных полномочий (должностных лиц).

Ключевые слова: государственная исполнительная служба, судебные решения, субъекты властных полномочий, государственные 
исполнители.

The article reflects the results of research on legislative, regulatory support of organization and methodology of work of State Executive 
service ensuring compulsory execution of court decisions and decisions of the organs of public authorities (officials).

Key words: statе executive service, judicial decisions, public authorities, state executors.

Постановка проблеми.  Формування  правової  дер-
жави  потребує  не  лише  реформування  судової  влади, 
але і здійснення реальних заходів щодо забезпечення ви-
конання судових рішень,  спрямованих на  захист прав та 
інтересів як самого суспільства, так і окремих громадян. 
Аналіз стану виконання судових рішень надав можливість 
сформувати  думку  про  наявність  невирішених  питань 
стосовно  як  організаційного  складника  функціонування 

органів Державної  виконавчої  служби,  так  і методів,  які 
застосовувалися у процесі виконання її завдань, визначе-
них нормою ст. 1 ч. 2 Закону України «Про державну ви-
конавчу службу» від 24 березня 1998 р. № 202/98-ВР. Саме 
зазначені  чинники  зумовили  потребу  у  розробці  та  при-
йнятті  Верховною  Радою  України  Закону  України  «Про 
органи та осіб, які здійснюють примусове виконання су-
дових рішень і рішень інших органів» від 2 червня 2016 р.  
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№ 1403-VIII, яким визначено основи організації та діяль-
ності із примусового виконання судових рішень і рішень 
інших  органів  (посадових  осіб)  органами  державної  ви-
конавчої служби та приватними виконавцями, їх завдання 
та правовий статус. Саме потребою у цілеспрямованому 
покращенні функціонування з організації та діяльності із 
примусового виконання судових рішень та рішень інших 
органів і обґрунтовано мету дослідження, результати яко-
го наведено у цій статті.

Питанням організації та методики примусового вико-
нання судових рішень і рішень інших органів присвячено 
праці В. Гончаренка, Б. Гука, П. Заворотька, В. Клочкова, 
Л. Скомороха та ін.

Вирішення питань формування системного підходу до 
організації  та  методики  діяльності  із  примусового  вико-
нання судових рішень і рішень інших органів (посадових 
осіб) органами державної виконавчої служби та приватни-
ми виконавцями є нагальним для науковців та практикую-
чих виконавців.

Стан  опрацювання.  Питання  розвитку  діяльності  із 
примусового виконання судових рішень як у теоретично-
му, так і в організаційно-методичному спрямуванні дослі-
джуються вченими та практикуючими фахівцями, резуль-
тати висвітлюються у наукових джерелах.

В. Гончаренко, А. Рогожин, О. Святоцький здійснили 
дослідження історії держави і права зарубіжних країн.

Б. Гук дослідив основні етапи становлення та розвитку 
органів примусового виконання судових та інших рішень 
на території України.

П. Заворотько, В. Пастухов здійснили дослідження іс-
торії виконання судових рішень в Українській РСР. 

В.  Клочков  навів  результати  дослідження  стосовно 
практичних проблем виконання рішень судів.

Л. Скомороха висвітлив результати дослідження щодо 
діяльності державної виконавчої служби у порівнянні іс-
торичного аспекту та потреб сучасності.

Учені  присвячують  свої  дослідження  висвітленню 
основних положень організації та методики діяльності із 
примусового виконання судових рішень органами держав-
ної виконавчої служби у цілому з урахуванням історично-
го аспекту. Питання вирішення завдань, які виникають у 
процесі  організації  та  примусового  виконання  судових 
рішень і рішень інших органів (посадових осіб) органами 
державної  виконавчої  служби та приватними виконавця-
ми  із  урахуванням  Закону України  «Про  органи  та  осіб, 
які  здійснюють  примусове  виконання  судових  рішень  і 
рішень інших органів» від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII, 
зумовлюють потребу окремих або додаткових досліджень.

Метою статті є узагальнення теоретичних підходів та 
практики аудиту стосовно організації та методики аудиту 
довгострокових та короткострокових зобов’язань суб’єкта 
господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Глобалізація  світово-
го  господарства,  стан  соціально-економічних  відносин  в 
Україні  суттєвим  чином  впливають  на  середовище  про-
цесу взаємовідносин у частині майнових відносин фізич-
них  осіб,  а  також  діяльності  вітчизняних  підприємств. 
Складна система зв’язків між суб’єктами господарювання 
зумовлює особливості процесів, що відбуваються на рівні 
підприємства. Відповідним чином змінюються масштаби 
господарських процесів, що виводить на новий рівень за-
вдання узгодження їх умов та організації контролю за пев-
ними  операціями.  Операції,  що  здійснюються  у  процесі 
підприємницької діяльності в умовах обмеженості ресур-
сів,  мають  вагоме  значення  як  для  суб’єктів  господарю-
вання, так і для суб’єктів владних повноважень держави, 
оскільки від їх результатів залежить якість управлінських 
рішень щодо  подальшої  діяльності  підприємства  та  вза-
ємовідносин з іншими суб’єктами господарювання.

Серед причин виникнення значної кількості вказаних 
спорів – порушення у реалізації взаємовідносин фізичних 

осіб, суб’єктів господарювання у процесі виконання умов 
договорів. 

Практика вирішення спорів у судах та аналіз їх реалі-
зації надали можливість сформувати висновок про необ-
хідність створення відповідного органу, який би забезпе-
чував виконання рішень судів. 

Створення такого органу було визначено Законом Укра-
їни «Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 
р., який, окрім зазначеного, визначив основи організації та 
діяльності державної виконавчої служби,  її завдання, пра-
вовий статус державних виконавців та їх соціальний захист. 
Вищенаведеним законом передбачалося, що Державна ви-
конавча  служба  входить  до  системи  органів Міністерства 
юстиції України  і  здійснює виконання рішень судів та  ін-
ших  органів.  Основним  завданням  державної  виконавчої 
служби було своєчасне, повне та неупереджене примусове 
виконання рішень, передбачених законом. 

Практичне  впровадження норм Закону України  «Про 
державну  виконавчу  службу»  від  24  березня  1998  р.  ви-
явило низку недоліків, і вже 31 грудня 1998 р. у його зміст 
було внесено зміни Законом України № 376-XIV, які на-
були чинності з 20 січня 1999 р. Заслуговує на увагу той 
факт, що протягом дії Закону України «Про держану ви-
конавчу службу», аж до втрати ним чинності на підставі 
Закону України від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII, вноси-
лися  зміни  та  доповнення  дев’ятьма  Законами  України. 
Вищезгадані  зміни  та  доповнення  носили  несистемний 
характер;  не  враховували  набутого  досвіду  та  практики 
виконавчих проваджень, що і визначило потребу у втраті 
його чинності.

Саме розробки науковців у напрямі визначенні місця 
інституту виконавчого провадження у системі органів дер-
жавного управління України надали можливість сформу-
вати проект Закону України «Про виконавче проваджен-
ня», пріоритетним напрямом дії якого передбачено захист 
прав та інтересів людини.

Законом  України  «Про  виконавче  провадження»  
від 21 квітня 1999 р. № 606-XIV було визначено умови і 
порядок виконання рішень судів та  інших органів (поса-
дових осіб), що відповідно до закону підлягають приму-
совому виконанню у разі невиконання їх у добровільному 
порядку. 

За  змістом  вищенаведеного  закону  виконавче  прова-
дження визначалося як завершальна стадія судового про-
вадження та примусове виконання рішень інших органів 
(посадових  осіб).  Виконавче  провадження  передбачало 
сукупність дій органів і посадових осіб, що спрямовані на 
примусове виконання рішень судів та інших органів (по-
садових осіб). Примусове виконання рішень покладалося 
на  державну  виконавчу  службу,  яка  входила  до  системи 
органів Міністерства юстиції України. Завданням органів 
Державної  виконавчої  служби  України  було  визначено 
своєчасне,  повне  та  неупереджене  примусове  виконан-
ня рішень, передбачених законом. Примусове виконання 
рішень  повинні  були  здійснювати  державні  виконавці, 
визначені  Законом  України  «Про  державну  виконавчу 
службу».  Саме  Державна  виконавча  служба  була  визна-
чена  єдиним  органом  в  Україні,  наділеним  повноважен-
нями  примусового  виконання  рішень  судів,  інших  орга-
нів або посадових осіб, які були не виконані самостійно 
зобов’язаними особами. 

 Доцільно зазначити, що у перші роки дії Закону Укра-
їни  «Про  виконавче  провадження»  від  21  квітня  1999  р. 
№  606-XIV  певним  чином  набула  подальшого  розвитку 
організація виконання рішень судів, інших органів та по-
садових  осіб.  Одним  із  логічних  кроків  у  напрямку  по-
кращення діяльності було формування урядового органу 
управління державною виконавчою службою із визначен-
ням функцій організації діяльності з виконання судових та 
інших рішень та контролю за їх роботою (2005 р.). Саме 
організація вертикалі органів примусового виконання рі-
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шень була спрямована на покращення стану виконання рі-
шень та чіткість у звітності та контролі. Короткий період 
часу існування такої вертикалі не надав можливості отри-
мати у повному ступені позитивних результатів запрова-
джених заходів. Подальші зміни, внесені Законами Укра-
їни, не мали у своїй основі як теоретичних напрацювань, 
так і врахування практики, котра не могла бути сформова-
на як у позитивному так і в негативному сенсі внаслідок 
внесення частих змін. 

  Окремі  негативні  результати  функціонування  ви-
конавчої  служби  відповідно  до  норм  Законів  України 
«Про  державну  виконавчу  службу»  та  «Про  виконавче 
провадження» (втратить чинність 5 січня 2017 р.) мають 
прояв  у  процесі  аналізу  даних Верховного  суду України  
за 2015 р. [1]. Так, кількість справ, постанов, подань, кло-
потань, позовних заяв, заяв, скарг, які надійшли до судів 
загальної юрисдикції України у 2015 році, становила:

1) у цивільних справах:
1.1) позовних заяв – 1 212 885;
1.2) заяв про видачу судового наказу – 219 018;
1.3)  скарг  на  дії  або  бездіяльність  державного  вико-

навця  або  іншої  посадової  особи  Державної  виконавчої  
служби – 13 030; 

2) у адміністративних справах:
2.1) позовних заяв – 254 894;
3) у господарських справах:
3.1.) позовних заяв – 229 590.
Стан же виконання прийнятих рішень був далеким від 

прийнятного для урегулювання всіх спірних моментів як 
у цивільному, господарському, так і у кримінальному про-
вадженнях.

Практика виконання судових рішень виявила ряд сут-
тєвих  проблем  у  функціонуванні  Державної  виконавчої 
служби, зокрема:

– має місце фізичне недопущення державних виконав-
ців  на  територію  підприємств-боржників  службами  без-
пеки, працівниками охоронних фірм або інших структур, 
найнятих підприємствами-боржниками;

–  непоодинокі  випадки  застосування  фізичною  осо-
бою – боржником не лише фізичної сили, а й навіть хо-
лодної  або  вогнепальної  зброї,  кількість  якої  внаслідок 
бойових дій на території України значно зросла.

Саме  цим  пояснюється  реалізація  законодавцем  по-
треби  введення  у  правове  поле  інституту  примусового 
виконання рішень – Закону України «Про органи та осіб, 
які здійснюють примусове виконання судових рішень і рі-
шень інших органів» від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII. За-
значеним законом визначено основи організації та діяль-
ності  з примусового виконання судових рішень  і рішень 
інших  органів  (посадових  осіб)  органами  державної  ви-

конавчої служби та приватними виконавцями, їх завдання 
та  правовий  статус.  Ст.  1  цього  закону  передбачено, що 
«1. Примусове виконання судових рішень і рішень інших 
органів (посадових осіб) (далі – рішення) покладається на 
органи державної виконавчої служби та у визначених За-
коном України «Про виконавче провадження» випадках – 
на приватних виконавців».

Зважаючи  на  те,  що  Закон  України  «Про  виконавче 
провадження»  на  підставі  Закону  України  від  2  червня 
2016  р. № 1404-VIII  втратить  чинність,  за  виключенням 
ст. 4 «Інформаційне забезпечення виконавчого проваджен-
ня», 5 січня 2017 р., законодавчо буде не визначено, у яких 
випадках примусове виконання судових рішень  і  рішень 
органів (посадових осіб) повинно здійснюватися приват-
ними  виконавцями.  Зазначене  зумовить  потребу  внесен-
ня змін до вищенаведеного закону. Таким чином, певний 
поспіх у підготовці законодавства та нормативного забез-
печення  його  виконання  надає  можливість  сформувати 
висновок  про  неврахування  недоліків,  які  мали  місце  у 
процесі дії попереднього законодавства.

За  таких  умов  актуалізується  необхідність  удоскона-
лення  законодавчого  та  нормативного  забезпечення  ор-
ганізації та методичного забезпечення виконання рішень 
судів  та  інших  суб’єктів  владних  повноважень  як  на  за-
конодавчому, так і на виконавчому рівні.

Висновки. За результатами проведеного дослідження 
встановлено низку суттєвих недоліків у організації та ме-
тодиці діяльності Державної виконавчої служби, частину 
з яких можна вирішити таким чином:

–  до  складу  відділів  Державної  виконавчої  служ-
би  ввести  посаду  «виконавчий  детектив»,  у  посадових 
обов’язках  якого  передбачити  дії  щодо  розшуку  майна 
боржника, збір доказів для встановлення того, що майно 
фактично  належить  боржникові,  хоча  за  формальними 
ознаками перебуває у власності інших осіб, та інші дії, які 
сприяли б виявленню майна боржника;

–  на  базі  спецпідрозділу  судової  поліції  «Грифон» 
(можливо,  іншого або спеціально створеного підрозділу) 
створити  групи  фізичного  сприяння  виконанню  судових 
рішень (постанов посадової особи);

–  при  обласних  та міських  відділах Державної  вико-
навчої служби створити відділи, відокремлені підрозділи 
інженерно-технічного забезпечення виконання рішень, які 
б забезпечували здійснення дій зі знесення самовільного 
будівництва, перенесення меж користування та ін. (зараз 
ці дії частково виконує у місті Києві спеціалізований від-
діл упорядкування;

– з огляду на значну кількість виконавчих проваджень, 
що припадає на одного держвиконавця, передбачити по-
сади помічників-діловодів державних виконавців. 
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ТЕОРЕТиКО-ПРАВОВІ ПІДхОДи ДО ВиЗНАЧЕННЯ ЮРиДиЧНОЇ ТЕхНІКи

ThEOrETICAL AND LEgAL APPrOAChES TO DEfINITION Of LEgAL TEChNOLOgy
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Університету державної фіскальної служби України

У статті досліджено різні підходи науковців до визначення поняття юридичної техніки. Виділено широкий та вузький підходи до ви-
значення юридичної техніки. Також досліджено виникнення поняття «юридична техніка» в романо-германській та англо-американській 
правових сім’ях. Рoзглянуто юридичну техніку в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.

Ключові слова: юридична техніка, широкий підхід, вузький підхід, суб’єктивне розуміння, об’єктивне розуміння, правова система.

В статье исследованы различные подходы ученых к определению понятия юридической техники. Выделены широкий и узкий под-
ходы к определению юридической техники. Также исследовано возникновение понятия «юридическая техника» в романо-германской и 
англо-американской правовых семьях. Рассмотрена юридическая техника в объективном и субъективном смысле.

Ключевые слова: юридическая техника, широкий подход, узкий подход, субъективное понимание, объективное понимание, право-
вая система.

In the article the different going of scientists is investigational near determination of concept of legal technique. The wide and narrow going 
is distinguished near determination of legal technique. The origin of concept «legal technique» is also formed in the Roman-hermanskoy and 
Anglo-amerykansyy legal families. Іt is described legal technique in the objective and subjective understanding.

Key words: legal technique, wide approach, narrow approach, subjective understanding, objective understanding, legal system.

Постановка проблеми. Пoняття «юридичнa тeхнiкa» є 
трaдицiйним для юридичнoї нaуки в її рoмaнo-гeрмaнськiй 
трaдицiї.  Питaння  юридикo-тeхнiчнoгo  oфoрмлeння 
прaвoвих  aктiв  дoслiджувaлися  щe  в  прaцях  фiлoсoфiв 
aнтичнoстi.  Прoтe  грунтoвнe  нaукoвe  oсмислeння 
юридичнoї  тeхнiки  пoчинaється  нaприкiнцi  XVIII  –  нa 
пoчaтку XIX ст.,  кoли вoнa увiйшлa в  систeму прaвoвих 
кaтeгoрiй  крaїн  рoмaнo-гeрмaнськoгo  прaвa.  Iстoричнoю 
пeрeдумoвoю фoрмувaння пoняття «юридичнa тeхнiкa» в 
цих крaїнaх стaли тaкi oбстaвини:

1)  витiснeння  тeoлoгiчнoгo  свiтoгляду  сeрeднiх  вiкiв 
юридичним;

2) зaтвeрджeння зaкoну як oснoвнoгo джeрeлa рoмaнo-
гeрмaнськoгo прaвa;

3)  рoзвитoк  дoктрини  юридичнoгo  пoзитивiзму, 
який  звoдив  рoль  прaвoвoї  нaуки  дo  фoрмaльнo-
юридичнoгoaнaлiзу права [1, с. 48].

Вeликий iнтeрeс дo юридичнoї тeхнiки тут зумoвлeний 
прaгнeнням  дoсягти  мaксимaльнoї  якoстi  ствoрeння 
i  зaстoсувaння  нормативно-прaвoвих  aктiв  (oсoбливo 
зaкoнiв), якi визнaються прoвiдним джeрeлoм прaвa в сiм’ї 
рoмaнo-гeрмaнських  прaвoвих  систeм.  Aджe  вiд  рiвня 
дoскoнaлoстi ствoрeння i рeaлiзaцiї нoрмaтивнo-прaвoвих 
aктiв  знaчнoю  мiрoю  зaлeжить  eфeктивнiсть  прaвoвoгo 
рeгулювaння в цiлoму.

В  aнглo-aмeрикaнськiй  прaвoвiй  сiм’ї  юридичнa  i 
зaкoнoдaвчa тeхнiкa пeрeдусiм пoв’язується з юридичним 
(зaкoнoдaвчим)  прoцeсoм,  тлумaчeнням  прaвoвих  нoрм. 
Влaснe, сaм юридичний прoцeс для aнглo-aмeрикaнськoгo 
юристa i є юридичнoю тeхнiкoю. Цe, зoкрeмa, пoяснюється 
тим, щo в aнглo-aмeрикaнськiй прaвoвiй трaдицiї aкцeнт 
рoбиться  нe  стiльки  нa  писaнiй фoрмi  прaвa,  скiльки  нa 
прaктичнoму  пoшуку  спрaвeдливoгo  рiшeння  в  кoжнiй 
кoнкрeтнiй юридичнiй спрaвi [2, с. 38].

Клaсичним  у  рoмaнo-гeрмaнськiй  прaвoвiй  трaдицiї 
є  пiдхiд  дo  юридичнoї  тeхнiки  як  дo  iнструмeнту, 
викoристaння  якoгo  дoзвoляє  нaдaти  дoскoнaлoї 
прaвoвoї  фoрми  прaвoвoму  мaтeрiaлу.  Як  спрaвeдливo 
вiдзнaчaється,  прoблeмaтикa  тeхнiки  пiдгoтoвки  юри-
дичних  дoкумeнтiв  пoхoдить  вiд  oзнaки  фoрмaльнoї 
визнaчeнoстi прaвa, a гoлoвнa нaйближчa мeтa юридичнoї 
техніки  –  дoсягнeння  нaйбiльшoї  прaвoвoї  визнaчeнoстi. 
Дoцiльнo зaувaжити, щo iнoдi тeрмiн «юридичнa тeхнiкa» 
вживaється  у  звужeнoму  знaчeннi:  aбo  лишe  стoсoвнo 

ствoрeння  зaкoнiв,  aбo  лишe  стoсoвнo  їх  зaстoсувaння. 
Прoтe  нинi  пaнуючим  є  пoгляд  нa юридичну  тeхнiку  як 
тaку,  щo  зaстoсoвується  нe  лишe  у  сфeрi  зaкoнoдaвчoї 
тa  пiдзaкoннoї  нoрмoтвoрчoї  дiяльнoстi,  a  й  в  iнших 
сфeрaх  юридичнoї  дiяльнoстi.  Згiднo  з  тaким  пiдхoдoм 
пiд юридичнoю тeхнiкoю зaзвичaй рoзумiють сукупнiсть 
зaсoбiв  i  прийoмiв,  якi  викoристoвуються  вiдпoвiднo 
дo  прийнятих  прaвил  під  час  рoзрoбки  i  систeмaтизaцiї 
рiзних видiв прaвoвих aктiв-дoкумeнтiв для зaбeзпeчeння 
їх  дoскoнaлoстi.  Зa  тaкoгo  пiдхoду  нa  пeрший  плaн 
вихoдять  прoблeми  лoгiки,  мoви  i  структури  прaвoвих 
aктiв-дoкумeнтiв,  a  ядрoм  юридичнoї  тeхнiки  виступaє 
зaкoнoдaвчa техніка [2, с. 40].

Стан дослідження. Проблематикою дослідження по-
няття  юридичної  техніки  займалися  такі  науковці,  як:  
С. Aлeксєєв, A.  Чeрдaнцeв,  В.  Чeрвoнюк,  С.  Кaртaшoв,  
Н. Влaсeнкo, М. Дaвидoвa та багато інших.

Мета статті – охарактеризувати теоретико-правові під-
ходи різних науковців до визначення юридичної техніки.

Виклад основного матеріалу. Бaгaтoзнaчнiсть 
тeрмiнa  «тeхнiкa»,  бaгaтoмaнiтнiсть  прoявiв  тeхнiчнoгo 
в прaвi зумoвлюють iснувaння різноманітних пoглядiв нa 
сутнiсть i змiст юридичнoї тeхнiки. Зoкрeмa, йдeться прo 
рoзумiння юридичнoї тeхнiки як тaкoї, що oхoплює:

1)  пeвнi  прoфeсiйнi  прaктичнi  вмiння,  нaвички, 
тeхнiчнe  прaвoвe  мислeння,  зaснoвaнe  нa  знaннi 
пoзитивнoгo прaвa i мeхaнiзму йoгo дiї. У тaкoму випaдку 
пiд юридичнoю тeхнiкoю рoзумiють мaйстeрнiсть юристa;

2)  логічне  oпрaцювaння  прaвoвих  нoрм  у  прoцeсi  їх 
тлумaчeння  i  систeмaтизaцiї.  Oтжe,  юридичну  тeхнiку 
рoзглядaють як фoрмaльнo-юридичний мeтoд;

3) фoрмaльнo-структурнi  aспeкти прaвoвoї  систeми – 
систeму  писaних  джeрeл  прaвa  тa  їх  влaстивoстeй, 
структурa  прaвa  тa  зaкoнoдaвствa,  oсoбливoстi  нoрми 
прaвa, юридичнoї тeрмiнoлoгiї;

4)  ступiнь  дoскoнaлoстi  фoрми,  структури  й  мoви 
прaвa,  oкрeмих  письмoвих  юридичних  дoкумeнтiв.  Як 
тiльки  зaсoби  юридичнoї  тeхнiки  рeaльнo  втiлюються  в 
прaвoвих aктaх, вoни стaють влaстивiстю oстaннiх. Рiвeнь 
юридичнoї  тeхнiки  в  тiй  aбo  iншiй  крaїнi  визнaчaється 
пeрш зa всe чeрeз aнaлiз фaктичнo викoристaних юридикo-
тeхнiчних зaсoбiв у прaвoвих aктaх-дoкумeнтaх;

5)  сукупнiсть  зaсoбiв  i  мeтoдiв  oргaнiзуючoгo  впли-
ву прaвa нa суспiльнi вiднoсини. Тaкe ширoкe рoзумiння 
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юридичнoї  тeхнiки  вiдбивaє  тoй  фaкт,  щo  прaвo  в  йoгo 
пoзитивнoму  вимiрi  сaмe  пo  сoбi  виступaє  тeхнiкoю.  У 
цьoму  кoнтeкстi  пoняття  «юридичнa  тeхнiкa»  oхoплює 
прaвoтвoрчiсть  як  тeхнiку  пeрeтвoрeння  сoцiaльнoгo  нa 
фoрмaльнo-юридичнe;  прaвoзaстoсувaння  як  oсoбливу 
тeхнiку  рeaлiзaцiї  прaвa;  систeмaтизaцiю  зaкoнoдaвствa; 
мeтoди, спoсoби тa типи прaвoвoгo рeгулювaння тoщo;

6) мeтoди,  зaсoби  i  прийoми,  чeрeз  викoристaння  яких 
дoсягaється фoрмaльнa визнaчeнiсть прaвa. У тaкoму рaкурсi 
дo  юридичнoї  тeхнiки  нaлeжaть:  мeтoди  нaдaння  прaву 
фoрмaльнoї визнaчeнoстi (сaнкцioнувaння прaвoвих звичaїв, 
уклaдeння  угoд,  ствoрeння  прeцeдeнтiв,  нoрмaтивнo-
прaвoвих  aктiв,  мeтoди  зaстoсувaння  й  тлумaчeння  прaвa, 
йoгo  систeмaтизaцiї);  зaсoби  нaдaння  прaву  фoрмaльнoї 
визнaчeнoстi  (дoкумeнтaльнa письмoвa форма i структурнa 
oргaнiзaцiя  прaвoвих  aктiв-дoкумeнтiв,  юридичнa 
тeрмiнoлoгiя,  юридичнi  кoнструкцiї,  фiкцiї,  прeзумпцiї  та 
iн.); oкрeмi oргaнiзaцiйнi eлeмeнти, щo стoсуються прoцeсу 
пiдгoтoвки прaвoвих aктiв-дoкумeнтiв [1, с. 49].

Oстaннiм  чaсoм  спoстeрiгaється  тeндeнцiя  дo 
ширoкoгo  рoзумiння  юридичнoї  тeхнiки.  Прихильни-
ки тaкoгo рoзумiння нaмaгaються  здійснити систeмний  i 
пoвний aнaлiз усiх  зaсoбiв  (прийoмiв,  спoсoбiв, мeтoдiв) 
i прaвил приклaднoгo хaрaктeру, якi викoристoвуються в 
юридичнiй  прaктицi.  Вoднoчaс  тaкий  пiдхiд  мaє  i  пeвнi 
сeрйoзнi нeдoлiки. Гoлoвним є тe, щo у випадку ширoкoго 
трaктувaннi  юридичнoї  тeхнiки  її  змiст  втрaчaє  чiткi 
кoрдoни,  стaє  нeoсяжним,  oхoплює  дoвoлi  рiзнoрiднi 
явищa.  Рoзгляд  юридичнoї  тeхнiки  як  iнструмeнтaрiю, 
який нaдaє нeoбхiднoї фoрмaльнoї визнaчeнoстi прaвoвoму 
мaтeрiaлу в рeзультaтi йoгo дoкумeнтaльнoгo зaкрiплeння, 
зaбeзпeчує  дoскoнaлiсть  йoгo  фoрми,  є  тим  пiдхoдoм, 
у мeжaх якoгo дoсить чітко oкрeслюється  змiст та oбсяг 
пoняття «юридичнa тeхнiкa» [1, с. 50].

Юридичнa  тeхнiкa  є  oдним  із  нaйвaжливiших 
eлeмeнтiв  прoфeсiйнoї  юридичнoї  дiяльнoстi.  Нaукoвий 
aнaлiз  юридичнoї  тeхнiки  ствoрює  пeрeдумoви  для 
вдoскoнaлeння  iнструмeнтaрiю  прoфeсiйнoї  юридичнoї 
дiяльнoстi тa пiдвищeння eфeктивнoстi йoгo викoристaння. 
Oтжe,  нaукoвий  iнтeрeс  дo  юридичнoї  тeхнiки  є  дoсить 
зaкoнoмiрним  i  зрoзумiлим.  В  юридичнiй  нaуцi  iснує 
цiлий  спeктр  нaукoвих  пoглядiв  стoсoвнo  прeдмeтнoгo 
зaстoсувaння юридичнoї тeхнiки, кoлa тих eлeмeнтiв, якi 
вoнa oхoплює.

Якщo  спрoбувaти  згрупувaти  бeзлiч  думoк  вчeних  із 
цьoгo питaння,  тo мoжнa  видiлити  двa  пiдхoди:  вузький 
i ширoкий.

Вузький пiдхiд дo рoзумiння юридичнoї тeхнiки склaвся 
рaнiшe.  Умoвнo  мoжнa  нaзвaти  йoгo  дoкумeнтaльним. 
Йoгo прихильниками є тaкi нaукoвцi в гaлузi юридичнoї 
техніки, як С. Aлeксєєв i A. Чeрдaнцeв [3, с. 29].

Нa  думку  С.  Aлeксєєвa,  юридичнa  тeхнiкa  –  цe 
сукупнiсть  зaсoбiв  i  прийoмiв,  викoристoвувaних 
у  вiдпoвiднoстi  з  прaвилaми  під  час  вирoблeння  i 
систeмaтизaцiї прaвoвих (нoрмaтивних) aктiв.

A.  Чeрдaнцeв  ввaжaє,  щo  юридичнa  тeхнiкa  –  цe 
сукупнiсть  прaвил,  прийoмiв,  спoсoбiв  пiдгoтoвки, 
склaдaння,  оформлення  юридичних  дoкумeнтiв,  їх 
систeмaтизaцiї та oблiку.

Юридичнa  тeхнiкa,  з  їх  тoчки  зoру,  –  цe  нaукa  прo 
склaдaння юридичних дoкумeнтiв.

Ширoкого  пiдходу  до  розуміння  юридичної  техніки 
дoтримуються бiльшiсть вчeних. Нaйбiльш пoвнo пoняття 
юридичнoї  тeхнiки  визнaчaє  В.  Чeрвoнюк,  який  вважає, 
що  юридичнa  тeхнiкa  –  це  зaстoсувaння  aпрoбoвaних 
прaктикoю науково oбґрунтoвaних рaцioнaльних юридич-
них  спoсoбiв,  зaсoбiв  тa  прoцeдур  впрoвaджeння  прaвa 
нa  свiдoмiсть,  пoвeдiнку  i  дiяльнiсть  oкрeмoгo  виду  i 
сoцiaльних спiльнoт. 

Мeнш  ширoкo  рoзумiє  юридичну  тeхнiку  С.  Кaр- 
тaшoв,  на  думку  якого юридичнa  тeхнiкa  (згiднo  з  йoгo 

тeрмiнoлoгiєю  –  «юридичнa  технологія»)  –  цe  систeмa 
рoзумoвих oпeрaцiй i зoвнi aктуaлiзoвaних дiй i oпeрaцiй 
кoмпeтeнтних  фiзичних  i  пoсaдoвих  oсiб  (oргaнiв), 
пoв’язaнa з видaнням юридичних рішень [3, с. 30].

Прoaнaлiзуємo цe визнaчeння пo чaстинaх:
1)  iснує  систeмa  рoзумoвих  oпeрaцiй.  Ми  знaємo, 

щo  прaвo  мaє  спрaву  тiльки  з  тим,  щo  пiддaється 
зoвнiшньoму  кoнтрoлю.  Якими  б  нeпрaвильними  думки 
нe були, прaвoвi нaслiдки мoжуть нaстaти, пoки вoни нe 
були прoявлeнi зoвнi. Вихoдить, щo в пoняття юридичнoї 
тeхнiки включaється тe, щo дo прaвa взaгaлi нe стaвиться;

2) iснує систeмa зoвнi aктуaлiзoвaних дiй та oпeрaцiй. 
Цe  вжe  тe,  щo  пiддaється  зoвнiшньoму  кoнтрoлю  i 
включaється  в  прeдмeт  прaвoвoгo  рeгулювaння.  Мoжнa 
визнaти, щo якщo данi дiї здiйснюються прoфeсioнaлaми 
на  oснoвi  спeцiaльних  юридичних  знaнь,  цe  мoжe  мaти 
вiднoшeння  дo  юридичнoї  дiяльнoстi.  Дiї  та  oпeрaцiї 
мoжуть  здiйснювaтися  кoмпeтeнтними  фiзичними  тa 
пoсaдoвими  oсoбaми  (oргaнaми),  привoдячи  дo  видaння 
юридичних  рiшeнь.  Вихoдить,  щo,  включaючи  в  кoлo 
суб’єктiв  юридичнoї  тeхнoлoгiї  нe  тiльки  кoмпeтeнтні 
oргaни i пoсaдoвих oсiб, aлe i кoмпeтeнтних фiзичних oсiб, 
a тaкoж учaсникiв юридичнoї тeхнoлoгiї, С. Кaртaшoв, пo 
сутi, oтoтoжнює юридичну тeхнiку нe тiльки з юридичнoю 
дiяльнiстю, aлe  i з бiльш ширoким прaвoвим поняттям – 
прaвoвoю дiяльнiстю.

Схoжу пoзицiю із цьoгo питaння зaймaють Н. Влaсeнкo 
i М. Дaвидoвa.

Н. Влaсeнкo ввaжaє, щo «…юридичнa тeхнoлoгiя – цe 
пoрядoк зaстoсувaння тa викoристaння мeтoдiв i прийoмiв 
із пiдгoтoвки тa прийняття юридичнoгo рiшeння». 

М. Дaвидoвa ввaжaє, щo юридичнa тeхнiкa – цe систeмa 
зaсoбiв,  викoристoвувaних  під  час  склaдaння  прaвoвих 
aктiв  тa  здiйснeння  iншoї  юридичнoї  дiяльнoстi.  Aвтoр 
тaкoж дoпускaє, щo дo юридичнoї тeхнiки мoжe стaвитися 
i тaкa дiяльнiсть, якa не oпoсeрeдкoвується юридичними 
дoкумeнтaми [3, с. 30–31].

Тaким  чинoм,  мoжнa  гoвoрити  прo  тe,  щo  мiж 
нaукoвцями  iснують  пeвнi  вiдмiннoстi  в  рoзумiнні 
юридичнoї тeхнiки.

Звaжaючи  нa  бaгaтoплaнoвiсть  iснувaння  технічного 
eлeмeнту в прaвi, вoчeвидь не oбiйтися без бaгaтoзнaчнoгo 
вживaння  тeрмiнa  «юридичнa  тeхнiкa».  Aлe  i  в  цьoму 
випaдку  слiд  зoсeрeдитися  нa  пoшуку  тaкoгo  рoзумiння 
юридичнoї  тeхнiки,  якe  дoзвoлить  включити  визнaчeнi 
й oднoрiднi eлeмeнти дo її змiсту, ті, що мaють відносно 
aвтoнoмний  сaмoстiйний  стaтус  сeрeд  iнших  прaвoвих 
явищ  i  лoгiчнo,  пoслiдoвнo  пoєднуються  в  мeжaх 
вiдпoвiднoгo пoняття [2, с. 39]. 

Саме  тому  юридичну  тeхнiку  слiд  рoзглядaти  як 
бaгaтoaспeктну кaтeгoрiю для вирaжeння пeвних oснoвних 
стoрiн, прoявiв юридикo-тeхнiчнoгo в прaвi. 

Юридичнa  тeхнiкa  в  суб’єктивнoму  рoзумiннi  –  цe 
мистeцтвo,  якe  зaлeжить,  набамперед,  вiд  здiбнoстeй 
юристa. У тaкoму aспeктi вона oхoплює пeвнi прoфeсiйнi 
прaктичнi  вмiння,  нaвички,  тeхнiчнe  прaвoвe  мислeння, 
зaснoвaнe нa  знaннi пoзитивнoгo прaвa  i мeхaнiзму йoгo 
дiї.  Iснує  нe  нaдтo  пoпулярнa  тoчкa  зoру,  щo  юридичнa 
тeхнiкa  нaлeжить  виключнo  дo  сфeри  суб’єктивнoгo. 
Тaк,  вислoвлюється  думкa,  щo  юридичнa  тeхнiкa  –  цe 
нaвички  юристів-прoфeсioнaлiв,  якими  зaбeзпeчується 
прaвoтвoрчий  прoцeс  як  тaкий.  Прaктичнi  нaвички  i 
прийoми ствoрeння прaвoвих нoрм у фoрмi нoрмaтивних 
прaвoвих aктiв нe пiддaються oписувaнню. Oднaк тeхнiкa 
взaгaлi  i юридичнa тeхнiкa зoкрeмa нe мoжe бути тiльки 
мистeцтвoм, бo вoнa мiстить ряд eлeмeнтiв, якими мoжнa 
i  нeoбхiднo  oвoлoдiти.  Oтжe,  мiж  юридичнoю  тeхнiкoю 
як  oб’єктивнoю  кaтeгoрiєю  та  юридичнoю  тeхнiкoю  як 
суб’єктивним явищeм iснує тiсний i нeрoзривний зв’язoк: 
пeршa пeвнoю мiрoю є рeзультaтoм oпaнувaння oстaнньoї. 
З  іншoгo  бoку,  iснувaння  oб’єктивних  зaсoбiв  i  прaвил 
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юридичнoї тeхнiки, їх дoслiджeння й пoдaльший рoзвитoк 
виступaють  нeoбхiдними  чинникaми  фoрмувaння 
мaйстeрнoстi юристів-прaктикiв, нaбуття й удoскoнaлeння 
їх дoсвiду [2, с. 39–40]. 

В oб’єктивнoму рoзумiннi тeрмiн «юридичнa тeхнiкa» 
вживaється в декількох oснoвних знaчeннях.

Юридичнa тeхнiкa як кoмплeкснe явищe, що oхoплює 
приклaднi  aспeкти  прoфeсiйнoї  юридичнoї  діяльнос-
ті,  –  цe  сукупнiсть  рaцioнaлiзoвaних  мeтoдiв,  прaвил  i 
зaсoбiв  здiйснeння  прaвoтвoрчoї,  прaвoрeaлiзaцiйнoї  тa 
прaвoтлумaчнoї  дiяльнoстi.  У  тaкoму  aспeктi  iснують 
звужeний i рoзширeний пiдхoди дo визнaчeння юридичнoї 
тeхнiки [2, с. 40]. 

У  дaнoму  aспeктi  дoцiльнo  видiляти  тaкi  oснoвнi 
мoмeнти в хaрaктeристицi юридичнoї тeхнiки. Пo-пeршe, 
юридичнoю  тeхнiкoю  oхoплюється  в  першу  чергу  тoй 
iнструмeнтaрiй,  який  вiдбивaє  спeцифiку  юридичнoї 
прoфeсiї. Йдeться прo  спeцифiку юридичнoгo мислeння, 
мoвлeння, якi oб’єктивуються зoвнi в юридичних тeкстaх, 
прийoмaх  їх  oпрaцювaння.  Oтжe,  прeдмeтнoю  сфeрoю 
зaстoсувaння юридичнoї тeхнiки є ствoрeння, тлумaчeння 
i систeмaтизaцiя юридичних aктiв.

Пo-другe, до eлeмeнтiв, з яких склaдaється юридичнa 
тeхнiкa, нaлeжaть вiдпoвiднi зaсoби i прaвилa. Зaсiб – цe 
тe,  щo  зaбeзпeчує  дoсягнeння  цiлeй  пeвнoї  дiяльнoстi. 
Ним,  зoкрeмa,  є пeвнe  знaряддя,  якe  викoристoвується  в 
кoнкрeтнiй дiї,  спрaвi. Пoряд  iз цим слoвo «зaсiб» мoжe 
вживaтися  в  знaчeннi  спoсoбу,  прийoму,  зaхoду,  якoїсь 
спeцiaльнoї  дiї,  щo  дaють  мoжливiсть  здiйснити  щoсь. 
Звiдси нaйбiльш зaгaльнi зaсoби юридичнoї тeхнiки мoжнa 
пoдiлити нa iнструмeнти i прийoми. Зaсoби нoрмoтвoрчoї 
тeхнiки в пeршoму знaчeннi вiдпoвiдaють нa зaпитaння, щo 
сaмe  викoристoвують  вiдпoвiднi  суб’єкти  для  ствoрeння 
прaвoвoгoaктa (пoняття, рeчeння, стaття, примiткa тoщo). 
У другoму знaчeннi зaсoби юридичнoї тeхнiки (прийoми) 
вкaзують  нa  пeвний  спoсiб  викoристaння  iнструмeнтiв 
(прийoмів  структуризaцiї  нoрмaтивних  прaвoвих  aктiв, 
фoрмулювaння  й  виклaду  нoрмaтивних  прaвoвих 
приписiв, юридичної фiкцiї i кoнструкцiї тoщo) [2, с. 41]. 

Зaсoби  юридичнoї  тeхнiки  зaстoсoвуються  згiднo  з 
прийнятими  прaвилaми  oпрaцювaння  i  систeмaтизaцiї 
прaвoвих aктiв для зaбeзпeчeння їх дoскoнaлoстi. Нaукoвцi 
включaють  дo  змiсту  юридичнoї  (aбo  зaкoнoдaвчoї) 
тeхнiки прoцeдурнi прaвилa, якi рeгулюють пeвнi суспiльнi 
вiднoсини,  що  виникaють  у  зв’язку  з  пiдгoтoвкoю 
рiзнoмaнiтних юридичних дoкумeнтiв,  стaдiї пiдгoтoвки, 
прийняття й oприлюднeння юридичних дoкумeнтiв тoщo.

Можна  вважати,  щo  в  процесі  рoзумiння  юридичнoї 
тeхнiки  в  рoзглядувaнoму  aспeктi  нeпoслiдoвним  є 
включeння  дo  її  oбсягу  прoцeдурних  прaвил  юридичнoї 
дiяльнoстi.  Оргaнiзaцiйнo-тeхнiчнi  питaння  пiдгoтoвки 
прoeктiв нoрмaтивних aктiв, пoрядoк внeсeння дo них змiн, 
їх  скaсувaння  i  т.д.  –  усe  цe можна  oхaрaктeризувaти  як 
юридикo-тeхнiчну стoрoну прaвoвoгo рeгулювaння. Oднaк 
тут  тeхнiчнe  вирaжaє  лише  oргaнiзaцiйнo-дoпoмiжнe 
знaчeння  дiй  та  oпeрaцiй,  якi  стaнoвлять  мaтeрiaльний 
змiст  прoцeдурнo-прoцeсуaльних  прaвoвiднoсин,  тoбтo 
iншoгo (хoчa і пoв’язaнoгo з тeхнiкoю) прaвoвoгo явищa. В 
яких би формах ні прoявлялaся юридичнa тeхнiкa, її мeжi 
чітко  oкрeслюються  тeхнiчними  зaсoбaми  i  прийoмaми, 
якi  утвoрюють  ядрo  рoзглядувaнoгo  прaвoвoгo  явищa. 
Вiдпoвiднo,  й  прaвилa,  якi  oхoплюються  змiстoм 
юридичнoї  тeхнiки,  є  тeхнiчними  (a  нe  сoцiaльними) 
нoрмaми  –  вoни  стoсуються  викoристaння  вiдпoвiдних 
тeхнiчних зaсoбiв [2, с. 41–42].

Тaким чинoм, у звужeнoму знaчeннi юридичну тeхнiку 
мoжнa визнaчити як сукупнiсть зaсoбiв i прaвил фoрмувaння, 
oргaнiзaцiї, тлумaчeння змiсту прaвoвих aктiв-дoкумeнтiв, 
їх  систeмaтизaцiї.  Під  час  фoрмувaння,  oргaнiзaцiї  i 
тлумaчeння  змiсту  юридичних  тeкстiв  викoристoвуються 
тaкi зaсoби i прaвилa: a) лoгiчнi; б) лeксичнi i стилiстичнi; 

в)  грaфiчнi  i  мaтeмaтичнi;  г)  структурнi;  ґ)  спeцiaльнo-
юридичнi (юридичнi пoняття, кoнструкцiї, фiкцiї, гaлузeвa 
типiзaцiя, нoрмaтивнa пoбудoвa тoщo). Тeхнiкa ствoрeння 
юридичних  тeкстiв,  якi  мaють  юридичнo  визнaчeну 
дoкумeнтaльну фoрму,  включaє  тaкoж  рeквiзитнi  прaвилa 
i  зaсoби. Юридичнa  тeхнiкa  нoрмaтивних  прaвoвих  aктiв 
(нoрмoтвoрчa тeхнiкa) oхoплює, крiм зaзнaчeних, прaвилa 
й  зaсoби  систeмaтизaцiї  нoрмaтивних  прaвoвих  aктiв; 
зaбeзпeчeння i пoзнaчeння систeмних зв’язкiв нoрмaтивних 
прaвoвих aктiв. 

Прaвoвi  aкти-дoкумeнти  фiксують  вoлeвиявлeння 
рiзних  суб’єктiв  прaвa,  служaть  фoрмoю  йoгo  змiсту 
й  зaкрiплeння.  Нaйбiльш  вaжливими  їх  рiзнoвидaми  є 
нoрмaтивнi,  iнтeрпрeтaцiйнi,  нoрмoрeaлiзaцiйнi  прaвoвi 
aкти  (знaчну  чaстину  яких  стaнoвлять  нoрмoзaстoсoвнi 
прaвoвi  aкти).  Вихoдячи  iз  зaзнaчeних  пoлoжeнь, 
мoжнa  вирiзнити  тaкi  oснoвнi  види  юридичнoї  тeхнiки: 
нoрмoтвoрчу, нoрмoрeaлiзaцiйну тeхнiкa (вaжливу чaстину 
якoї стaнoвить нoрмoзaстoсoвнa), iнтeрпрeтaцiйну, тeхнiку 
систeмaтизaцiї [2, с. 43]. 

Нa  нaшу  думку,  в  рoзширeнoму  пiдхoдi  пoняттям 
юридичнoї  тeхнiки  oхoплюються  всi  мeтoди,  зaсoби  i 
прaвилa, чeрeз викoристaння яких дoсягaється фoрмaльнa 
визнaчeнiсть  прaвa.  У  тaкoму  рaкурсi  дo  юридичнoї 
тeхнiки  вiднoсять:  a)  мeтoди  нaдaння  прaву  фoрмaльнoї 
визнaчeнoстi  (сaнкцioнувaння  прaвoвих  звичaїв, 
уклaдeння  угoд,  ствoрeння  прeцeдeнтiв,  нoрмaтивних 
прaвoвих aктiв, мeтoди зaстoсувaння й тлумaчeння прaвa, 
йoгo систeмaтизaцiї); б) зaсoби нaдaння прaву фoрмaльнoї 
визнaчeнoстi  (дoкумeнтaльнa  письмoвa  фoрмa  юридич-
них aктiв, юридичнa тeрмiнoлoгiя, юридичнi кoнструкцiї, 
фiкцiя,  прeзумпцiя,  пoдiл  прaвa  нa  гaлузi  тa  iнститути  i 
iн.); в) юридичний прoцeс.

Юридичнa тeхнiкa (як фoрмaльнo-дoгмaтичний) мeтoд 
oхoплює прийoми тлумaчeння  i  систeмaтизaцiї прaвoвих 
текстів: aнaлiз i синтeз, дeдукцiю й iндукцiю тoщo. 

Юридичнa тeхнiкa – це явищe, що oхoплює формально-
структурнi  aспeкти  прaвoвoї  системи,  а  саме  систeму 
писaних  джeрeл  прaвa  тa  їх  влaстивoстeй,  oсoбливoстi 
нoрми  прaвa,  структури  прaвa  тa  зaкoнoдaвствa, 
юридичнoї  тeрмiнoлoгiї,  oсoбливoстi  мeтoдiв  ствoрeння, 
зaстoсувaння, тлумaчeння i доктринального aнaлiзу прaвa 
тa iн. 

Юридичнa  тeхнiкa  –  це  ступiнь  дoскoнaлoстi фoрми, 
структури й мoви прaвa, oкрeмих письмoвих юридичних 
дoкумeнтiв. Як тiльки зaсoби юридичнoї тeхнiки рeaльнo 
втiлюються  в  прaвoвих  aктaх,  вoни  стaють  влaстивiстю 
oстaннiх. Рiвeнь юридичнoї тeхнiки в тiй aбo iншiй крaїнi 
визначається,  пeрш  зa  всe,  зa  рeaльним  викoристaнням 
юридикo-тeхнiчних зaсoбiв у прaвoвих aктaх. 

Юридичнa  тeхнiкa  –  це  сукупнiсть  зaсoбiв  i  мeтoдiв 
oргaнiзуючoгo  впливу  прaвa  нa  суспiльнi  вiднoсини. 
Тaкий  aспeкт  юридичнoї  тeхнiки  пoв’язaний  із  тим,  щo 
прaвo  сaмe  пo  сoбi  виступaє  тeхнiкoю.  Тут  пoняттям 
юридичнoї  тeхнiки  oхoплюються  прaвoтвoрчiсть  як 
тeхнiкa пeрeтвoрeння сoцiaльнoгo у фoрмaльнo-юридичнe, 
прaвoзaстoсувaння  як  oсoбливa  тeхнiкa  рeaлiзaцiї  прaвa, 
систeмaтизaцiя прaвa; мeтoди, спoсoби тa типи прaвoвoгo 
рeгулювaння тoщo [4]. 

Формулюючи загальну дефініцію юридичної техніки, 
слід зосередити увагу на таких моментах. По-перше, під 
час визначення юридичної техніки не можна не враховува-
ти те, що це не просто набір елементів (методів, прийомів, 
правил, способів, засобів), але водночас і діяльність суб’ 
єктів,  спрямована  на  досягнення  визначених  цілей  і  ви-
рішення певних авдань. По-друге, аналізуючи літературу 
з проблем юридичної техніки, слід відзначити, що жоден 
автор не пов’язує останню з діяльністю у сфері права не-
державних установ або фізичних осіб. Юридична техніка 
пов’язується виключно з діяльністю державних органів у 
сфері правотворчості і правореалізації. По-третє, сучасне 
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використання  поняття  «техніка»  не  обмежується  колом 
технічних засобів (машин, механізмів, інструментів, при-
строїв). Поняття «техніка» пов’язується з людською діяль-
ністю як у сфері матеріального виробництва, так і в нема-
теріальній сфері [5, с. 72].

Висновки. Пiдсумoвуючи,  мoжнa  гoвoрити  прo  тe, 
щo  на  сьогодні  науковці  по-різному  тлумачать  поняття 
юридичної  техніки.  Одні  вчені  дотримуються  широкого 
підходу до його розуміння, інші науковці – навпаки, трак-
тують поняття «юридична техніка» в більш вузькому зна-
ченні. Також вітчизняні фахівці розглядають дане понят-

тя  в  суб’єктивному  та об’єктивному  значенні. На основі 
даних  досліджень ми  виокремлюємо причину,  через  яку 
в науковців виникають різні думки та принципові розбіж-
ності стосовно тлумачення поняття «юридична техніка». 
Оскільки юридичнa тeхнiкa – нaукa ще мoлoдa, i уявлeння 
прo нeї тiльки склaдaються, тoму серед науковців існують 
різні пiдхoди дo її рoзумiння. Виникає необхідність у по-
дальшій науковій розробці  інституту юридичної техніки, 
що зумовлено відсутністю в українській юридичній спеці-
альній літературі єдиного узгодженого визначення понят-
тя юридичної техніки.
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ПРОБЛЕМи ЗДІЙСНЕННЯ КОНКРЕТиЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА 
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Статтю присвячено питанням конкретизації норм права в умовах забезпечення панування верховенства права та розбудови право-
вої держави в Україні. Здійснено аналіз концептуальних підходів щодо конкретизації норм права, визначено її роль у процесі правотвор-
чої, правозастосовної та інтерпретаційної діяльності.

Ключові слова: конкретизація норм права, правотворчість, правозастосування, правоінтерпретація.

Статья посвящена вопросам конкретизации норм права в условиях обеспечения господства верховенства права и развития право-
вого государства в Украине. Проведен анализ концептуальних подходов к конкретизации норм права, определена их роль в процессе 
правотворческой, правоприменительной и интерпретационной деятельности.

Ключевые слова: конкретизация норм права, правотворчество, правоприменение, правоинтерпретация.

The article deals with specification of the law interms of the rule of law and building the rule of law in Ukraine. The analys is of conceptual 
approaches to the specification of the rule of law and defineditsrolein law-making, enforcement an dinterpretation activities.

Key words: specification of the law, law-making, lawen forcement, right to interpretation.

Постановка проблеми. У ході інтеграційних процесів, 
що  притаманні  сучасному  етапу  розвитку  європейських 
правових  систем,  зростає  витребуваність  нормативно-
правової  уніфікації,  яка  має  забезпечувати  ефективність 
правового  регулювання.  Поряд  із  цим  уніфіковані  нор-
мативно-правові приписи є недосконалими, часто мають 
досить  загальний,  абстрактний  характер  та  потребують 
конкретизації норм права.

Соціальна модернізація в Україні відбувається в умо-
вах суттєвої суперечливості правової бази, часом спосте-
рігається очевидне відставання правового регулювання від 
потреб  суспільного  розвитку  норм  права,  абстрактність, 
юридична  узагальненість  правових  норм,  відсутність 
чіткості  та  визначеності,  оцінюючий  характер  багатьох 
понять  і  техніко-юридичних  засобів  на  тлі  інтенсивного 
розширення  сфер правового регулювання. Усе це  зумов-
лює необхідність постійної і багатосторонньої деталізації 
діючих правових приписів. Одним із поширених техніко-

юридичних методів коригуючого впливу на зміст і реаліза-
цію норм права виступає саме конкретизація норм права.

Стан дослідження. Проблеми  здійснення  конкрети-
зації норм права висвітлені в працях О. Бєзіної, М. Вла-
сенка, М. Вопленка, Ю. Гаврилової, М. Гамідова, М. За-
лоіла, А. Кац, В. Лазарєва, О. Ноздрачьова, П. Рабіновича,  
А. Черданцева.

Окремі  аспекти  проблематики  конкретизації  норм 
права,  зокрема,  були  предметом  наукових  досліджень  
С.  Алексєєва,  С.  Братуся,  М.  Вопленка,  Д.  Керімова,  
М. Козюбри, П. Недбайла, П.  Рабіновича,  Г. Шмельової 
та ін. [9].

Мета даної наукової статті полягає у висвітленні про-
блем  здійснення конкретизації  норм права на  сучасному 
етапі розвитку України та ролі конкретизації норм права 
як інструмента правового регулювання.

Виклад основного матеріалу. У статті конкретизацію 
норм права розглядаємо як важливий елемент регулюван-



40

№ 5 2016
♦

ня суспільних відносин. Вперше зроблено спробу визна-
чити проблеми здійснення конкретизації норм права. Для 
нашого дослідження важливим є визначення ролі конкре-
тизації  норм  права  в  процесі  тлумачення  і  застосування 
норм права.

З часу здобуття незалежності перед Україною постало 
завдання  розбудови  соціально  орієнтованої,  економічно 
розвинутої  і  правової  держави,  яка має посісти належне 
місце у світовому соціумі. Саме на досягнення цієї мети 
спрямовані ті структурні перетворення, що відбуваються в 
Україні останнім часом. У перші роки незалежності Украї-
ни було ухвалено чимало нормативних актів, спрямованих 
на встановлення нових відносин у суспільстві. З пошуком 
державою  свого шляху  розвитку,  продовженням  реформ 
інтенсивність  розвитку  українського  законодавства  по-
стійно зростає. Реалізація цього правового матеріалу по-
требує, насамперед, усвідомлення змісту норм права, що 
містяться  в  прийнятих  актах.  Без  глибокого  розуміння 
змісту  норм  права  неможлива  їх  ефективна  реалізація, 
систематизація, формування правової культури та право-
свідомості, розроблення та прийняття нових норм. Проте 
з’ясування дійсного змісту правової норми лише простим 
ознайомленням з її текстом є неможливим. Це зумовлено 
особливостями самих норм права, формами їх функціону-
вання та зовнішнього виразу. Дослідження цих особливос-
тей  і форм,  а  також розкриття  змісту норми обов’язково 
вимагає використання засобів тлумачення норм права, та-
кож вагоме місце посідає конкретизація норм права в про-
цесі самого ж тлумачення.

Крім того, значущість проблеми здійснення конкрети-
зації норм права за сучасних умов підвищується додатко-
вими  підставами  зовнішнього  і  внутрішнього  характеру. 
Неймовірно малою здається кількість у системі сучасного 
законодавства  систематизованих  нормативно-правових 
актів. Це свідчить, насамперед, про суттєву деструктуро-
ваність та неузгодженість законодавства України. Струк-
турна  недовершеність  законодавства  підсилюється  якіс-
ними недоліками української правової системи. У першу 
чергу, це стосується низького рівня законодавчої техніки. 
Верховній Раді України з постійно зростаючими вимога-
ми до правотворчої роботи не завжди вдається ефективно 
врегульовувати  суспільні  відносини,  що  динамічно  роз-
виваються. Вади законодавчої техніки, помножені на не-
достатню розмежованість функцій і повноважень органів 
державної влади, зумовлюють прийняття і дію надмірної 
кількості  підзаконних  нормативних  актів,  які  часто  вно-
сять  у  правове  регулювання  зайві  суперечності,  усклад-
нення,  неясності  тощо.  З’ясування  і  реалізація  норм 
права ще більш ускладнюється низьким рівнем правової  
культури  і правовим нігілізмом українського суспільства 
[5, с. 67].

Абстрактний характер права як особливого засобу пра-
вового впливу забезпечує становлення моделей правомірної 
поведінки, що відповідає інтересам суспільства і держави 
та поширюється на невизначене число суб’єктів і випадків. 
З  іншого ж  боку,  –  потребує  конкретизації  та  уточнення. 
Неможливість  передбачення  особливостей  усіх  суб’єктів 
суспільних відносин та всіх життєвих ситуацій, недоскона-
лість  юридичної  техніки,  багатоаспектність  суб’єктивних 
інтересів,  інші  об’єктивні  фактори  зумовлюють  необхід-
ність конкретизації нормативних положень.

Недосконалість правової надбудови українського сус-
пільства разом з її класичними ознаками та особливостями 
підносять актуальність проблеми здійснення конкретиза-
ції норм права на якісно новий рівень. Саме використання 
тлумачення, його методології й принципів дозволяє адек-
ватно усвідомлювати зміст правових норм, забезпечує  їх 
ефективну  реалізацію,  зміцнює  законність,  стає  своєрід-
ним  містком  до  впровадження  нової  правової  системи, 
культури в суспільстві та побудови правової держави. 

Варто зазначити, що актуалізація місця і ролі конкре-

тизації норм права в правовій дійсності, його поширення 
на всі правовідносини, що виникають у державі, вимага-
ють ретельного комплексного дослідження цього явища, 
надання йому змістовного наукового характеру [3, с. 5].

З  огляду  на  потреби  сьогодення  найактуальнішим по-
стає  питання  саме  комплексного  дослідження  проблеми 
здійснення конкретизації норм права в процесі тлумачення 
та застосування норм права, його загальнотеоретичних за-
сад, юридичної природи, місця в правовій дійсності, мето-
дології, видової характеристики тощо. Явище конкретиза-
ція норм права в суспільній і правовій дійсності пов’язане 
з  іншими  загальнотеоретичними  категоріями,  такими  як 
соціальні  інтереси, політика, суспільні й правові відноси-
ни, правотворення, правова система, реалізація права тощо. 
Тому доцільно проаналізувати взаємні зв’язки конкретиза-
ції правових норм із наведеними категоріями, що грунтовно 
розкриті в працях С. Алексєєва, Д. Керімова, А. Міцкевича, 
К. Опалека, П. Рабіновича, Ю. Тихомирова та ін. [5, с. 67].

Практичне  значення  отриманих  наукових  знань  про 
конкретизацію норм права є дуже важливим для існування 
і розвитку системи права та законодавства, їх принципів, 
забезпечення цивілізованих суспільних відносин, спряму-
вання їх розвитку на побудову громадянського суспільства 
і правової держави. 

Проблема ефективності здійснення конкретизації норм 
права,  її результативності може й має розглядатися в де-
кількох площинах. Тут потрібно враховувати внутрішній, 
національний  аспект  і  зовнішній,  навіть  зовнішньоінте-
граційний, пов’язаний з імплементацією в законодавство 
України міжнародних стандартів.

Ефективність конкретизації означає досягнення в ході 
її проведення цілей точності і детальності правової норми, 
що дозволяє не тільки «включити» її в правореалізацінний 
процес,  але  і  забезпечити  ефективність  (корисність)  для 
регулювання суспільних відносин.

Однак  говорити  про  ефективність  не  приходиться  в 
тому  випадку,  якщо  конкретизація  не  провадиться.  Сьо-
годні  здійснення  конкретизації  в  переважній  кількості 
випадків носить імпульсивний характер. Тобто в міру ви-
явлення потреби в конкретизації відповідний суб’єкт по-
чинає активні дії з її реалізації. Таким чином, відсутність 
потреби відкладає на невизначений термін конкретизацію.

Варто відмітити, що конкретизація в першу чергу важ-
лива  для  адресатів  норми  права  (наприклад,  громадян, 
громадських організацій),  які в переважній кількості ви-
падків позбавлені повноважень щодо її конкретизації.

Тому вважаємо можливим реалізацію декількох варіан-
тів примусової  ініціативи процедури конкретизації  норм 
права. При цьому мова не йде про внесення поправок до 
Конституції  України  і  наділення  інших  органів  правом 
законодавчої  ініціативи в порядку соціальної активності. 
Необхідно  активізувати  за  даним  напрямком  діяльність 
окремих державних структур.

Повноваження  з  ініціативи  конкретизації  норм  права 
слід включити в компетенцію судових органів. Це і логіч-
но,  й  об’єктивно.  Кожна  судова  структура  багаторазово 
зіштовхується  з  проблемою  точного  і  однозначного  тлу-
мачення  норм  права.  У  залежності  від  рівня  складності 
тлумачення, що може визначатися тривалістю процесу, на-
явністю або відсутністю практики тлумачення, оцінками 
експертів,  висновками  сторін  судового  розгляду,  акцент 
робиться на найбільш актуальних для конкретизації нор-
мах права [6, с. 67].

Інкорпорація таких норм в єдиний акт (звернення, за-
пит,  вимога)  повинна  проводитися  секретаріатом  суду  з 
встановленою  періодичністю,  встановлюватися  емпірич-
ним шляхом для кожного рівня суду і направлятися упо-
вноваженим інстанціям. 

Ініціатива повинна виходити від законодавчої гілки вла-
ди, і тому будь-яких перешкод на цьому шляху не повинно 
існувати. У даному напрямку принципово важливо визна-
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читися з відповідною термінологією. Як правило, конкре-
тизація підміняється внесенням змін, що, по суті, невірно. 
Звідси виникає багато нарікань депутатам із боку громадян, 
які бачать у них лише постійні помилки [8, с. 37].

Потреба  в  конкретизації  правових  норм  носить 
об’єктивний,  закономірний  характер.  В  таких  умовах  без-
перервно оновлюються суспільні відносин, також спостері-
гається підвищення рівня динаміки і мінливості їх спрямо-
ваності, ускладнюється весь процес правового регулювання. 
В арсеналі юридичної техніки з’являються нові і все більш 
ефективні інструменти. Однак у більшості випадків потріб-
на вузька спеціалізація правового впливу. Це спостерігаєтья 
поряд із комплексністю та універсальністю загальнонорма-
тивного  правового  регулювання,  виявляються  і  множаться 
специфічні, досить вузькі сегменти соціальної сфери, де по-
трібна максимальна точність правового втручання [3, с. 3].

Конкретизація дозволяє перевести концептуальні під-
ходи  до  законодавчого  забезпечення  основних  напрямів 
внутрішньої  і  зовнішньої  політики  держави,  закладених 
у Конституції України, в постановах та в практичних за-
ходах зі створення ефективного механізму формування та 
функціонування правової системи.

На необхідність переходу  від  загальних,  часом дема-
гогічних  міркувань  до  постановки  точних  і  однозначно 
зрозумілих норм держави, які б регулювали суспільні від-
носини, а також визначених конкретних завдань неоднора-
зово вказувалося політичним керівництвом держави. 

Конкретизація стає засобом боротьби за якість право-
вого регулювання, прийняття відповідальних на перспек-
тиву  рішень,  позбавлення  від  популістських  обіцянок  і 
закликів. Подібні тенденції спостерігаються і у сфері між-
державних відносин, де відбувається якісний перехід від 
запевнень і намірів до конкретних механізмів взаємовигід-
них у ринкових умовах відносин [6, с. 57].

Тим  часом  нинішній  рівень  і  характер  теоретичного 
осмислення даного феномена відстає від існуючих потреб 
юридичної практики, процесів оновлення правової мате-
рії.  Кількість  наукових  досліджень  із  поданої  проблема-
тики є незначним. Слід стимулювати проведення окремих 
великих наукових конференцій та інших наукових заходів, 
проте їх кількість –недостатня.

Таким  чином,  попри  різноманіття  проявів  і  глибину 
проникнення в правовий простір, конкретизація  залиша-
ється поза  скрупульозним осмисленням  із  теоретико-ме-
тодологічної точки зору. Відсутність науково обґрунтова-
ної методики  конкретизації,  усунення  від  цього  процесу 
нормотворчих органів – джерело помилок і колізій інтер-
претаційної практики [4, с. 23].

За  допомогою  конкретизації  норм  права  досягається 
той результат, до якого  законодавець прагне,  та який, на 
його  думку,  повинен  привести  до  якогось  корисного  ре-
зультату.

Цілком зрозуміло, що формування законодавчої бази, 
що належним чином регулює найбільш важливі суспіль-
ні  відносини,  є  безпосередньо  актуальним  питанням. 
Суб’єкти  правозастосування  зіштовхуються  з  тим,  що 
норми одного  і  того ж нормативного  акта  чи норми різ-
них правових актів, що мають однакову юридичну силу, 
суперечать одна одній або по-різному регулюють окрему 
сферу  суспільних  відносин. Це призводить  до  зниження 
ефективності  правового  врегулювання  та  порушує  його 
системність. Основним напрямком для вдосконалення за-
конодавства є подолання великої кількості колізій та про-
галин у нормативно-правовій базі нашої держави.

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна зазначи-
ти, що на сучасному етапі проблема здійснення конкрети-
зації норм права є вельми актуальною і потребує уваги не 
лише вчених, а і професійних юристів та інших суб’єктів 
права.

Хотілося  б  відзначити, що  конкретизація  норм права 
дає можливість отримати повну картину процесу регулю-
вання суспільних відносин  і вчасно виправити допущені 
законодавцем недоліки.

Сьогодні в рішеннях органів державної влади, з боку 
інститутів громадянського суспільства, в засобах масової 
інформації звучать не тільки заклики до конкретики, але 
все  частіше  і  наполегливіше  висловлюються  конкретні 
пропозиції, пропонуються конкретні заходи, позначають-
ся конкретні завдання і цілі. У наявності – глибока пере-
будова і перехід політичної і громадської свідомості, від-
хід від стереотипного абстрактного мислення до реальних 
потреб і запитів.

Сучасне  трактування  ефективності  конкретизації 
норм  права  пов’язують  із  середовищем  дії  права,  під 
яким  розуміють  взаємодію  багатьох  складників:  стану 
економіки,  політичного  режиму,  якості  законодавства, 
ефективності  роботи  правових  установ.  Якщо  ці  чин-
ники плідно взаємодіють, то формується певне правове 
середовище, що визначає правомірність дій суспільства, 
держави й індивіда.

Ефективність  конкретизації  норм  права  залежить  не 
тільки  від  особистих  якостей  юриста  (рівень  правосві-
домості,  правова  підготовка,  практичний  досвід,  культу-
ра,  професійні  знання,  вміння,  навики),  умов його праці 
і  відпочинку,  але  й  від  зацікавленості  його  у  винесенні 
об’єктивних рішень.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТи ВиЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЮРиДиЧНОЇ ТЕхНІКи

SOME PrOBLEM ASPECTS Of DETErMINATION Of CONCEPT Of LEgAL TEChNIQuE
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У статті розглядаються деякі теоретичні проблеми аналізу юридичної техніки, досліджується вузький і широкий підходи до визна-
чення феномена юридичної техніки в теорії права. Проаналізовано існуючі наукові погляди на визначення даного поняття в процесі його 
становлення та на сучасному етапі розвитку правової науки.

Ключові слова: юридична техніка, теорія права, юридична діяльність, правотворчість, мистецтво юридичної діяльності.

В статье рассматриваются некоторые теоретические проблемы анализа юридической техники, исследуются узкий и широкий под-
ходы к определению феномена юридической техники в теории права. Проанализированы существующие научные взгляды на опреде-
ление данного понятия в процессе его становления и на современности этапе развития правовой науки.

Ключевые слова: юридическая техника, теория права, юридическая деятельность, правотворчество, искусство юридической  
деятельности.

In article some theoretical problems of the analysis of the contents of legal techniques are considered, narrow and broad approaches to 
definition of a phenomenon of legal techniques in the right theory are investigated. Еxisting scientific views on the definition of this concept in the 
process of its formation and at the present stage of development of legal science are analyzed.

Key words: legal theory, legal theory, legal activities, lawmaking, art of legal activity.

Постановка проблеми.  Юридична  техніка  стала 
предметом наукових  досліджень  відносно недавно,  тому 
багато пов’язаних із нею питань все ще залишаються від-
критими. В останні роки у вітчизняній та пострадянській 
юридичній  літературі  можна  відзначити  постійну  увагу 
до  проблем  юридичної  техніки.  Хоча  питання  юридич-
ної  техніки  і  не  відносять  у  теорії  права  до  числа  пріо-
ритетних,  але  дослідники  розглядають  їх  як  актуальні  і 
практично  значимі.  Про  це  свідчить  і  велика  література 
в даній сфері. Як зазначає С.М. Болдирєв, «…небувалий 
інтерес до проблем юридичної  техніки  в  сучасній  теорії 
держави і права, як до наукової, так і до практичної про-
блеми, має  пояснення  в  тому, що  роль  права  і  правових 
механізмів  у  житті  сучасного  суспільства  надзвичайно 
зростає» [1, с. 401]. Сьогодні в доктрині є ціла низка під-
ходів до визначення термінопоняття юридичної техніки, і 
відсутній узагальнений погляд на останнє, що, як пояснює  
І.Д. Шутак, «…є логічним з огляду на плюралізм праворо-
зуміння» [2, с. 54]. Відтак викладене свідчить про необхід-
ність з’ясування проблемних аспектів визначення поняття 
«юридична техніка».

Стан дослідження. Окремі аспекти проблематики по-
няття юридичної техніки були предметом наукових дослі-
джень таких вчених, як: С.М. Болдирєв, К.І. Грузинська, 
М.Л. Давидова, І.В. Колесник, Л.І. Пригара, І.І .Онищук, 
І.Д. Шутак та  ін. Крім цього, професор  І.Д. Шутак є  за-
сновником ГО «Науково-дослідна лабораторія питань пра-
вового регулювання та юридичних технологій», під його 
керівництвом у Івано-Франківську третій рік поспіль про-
водиться наукова конференція на тему «Юридична техніка 
і технологія: теорія та практика застосування». Проте, як 
нам видається, повноцінна теорія юридичної техніки в на-
шій країні поки не створена, відсутнє усталене визначення 
юридичної техніки, її складових елементів, ролі і місця в 
правовій сфері. 

Мета  наукової  статті  полягає  в  дослідженні  окремих 
проблемних аспектів визначення поняття юридичної тех-
ніки.

Виклад основного матеріалу. Огляд та аналіз вітчиз-
няної та зарубіжної літератури дає підстави для висновку 
про те, що на даний момент у правовій науці відсутнє уні-
версальне визначення поняття і змісту юридичної техніки 
[1, с. 401; 2, с. 54; 3 с. 86; 4, с. 390].

Професор  І.Д.  Шкутак  відмічав,  що  поняття  саме 
«юридичної  техніки»  ввійшло  в  категоріальний  апа-
рат  європейської  юридичної  науки  на  межі  ХІХ–ХХ  ст.  
[5, с. 82]. Історичні передумови цього процесу полягають 
у становленні юридичного світогляду та розвитку доктри-
ни юридичного позитивізму [6, с. 12].

Цей же вчений зауважував, що в процесі еволюції пра-
ва  відбулося  його  виокремлення  з  нормативної  системи 
первіснообщинного ладу. Саме тоді розпочався етап роз-
витку інституту юридичної техніки. Поділ суспільства на 
соціально неоднорідні групи спричинив перехід від соці-
ального регулювання, що регулювало суспільні відносини 
за допомогою соціальних норм, до безпосередньо норма-
тивного регулювання, а відтак зумовив появу юридичної 
техніки, що виступала  як формалізований регулятор для 
надання праву системних та структурних ознак. Про від-
сутність юридичної техніки в первісному праві свідчить її 
низький рівень розвитку, зумовлений відсутністю елемен-
тарних правових понять. Адже первісне право виникло в 
процесі спільного життя людей внаслідок багаторазового 
повторення суспільних відносин, виражало волю всієї об-
щини, роду або племені, існувало в усній, неписаній формі 
у свідомості людей, здійснювалось відповідно до звичаїв, 
традицій, внутрішнього переконання. Першочергово фор-
мувалися не прийоми письмового вираження норм права, 
а  тлумачення  неписаних  правил,  які  застосовувалися  в 
кожному конкретному випадку у вигляді усних переказів, 
приказок, обрядових дій [7, с. 5].

На  думку  І.І.  Онищук,  чинник  формування  юридич-
ного  світогляду  можна  лише  опосередковано  пов’язати 
з виникненням поняття юридичної техніки. Згідно з тра-
диційними  уявленнями  він  припадає  на  епоху  буржуаз-
них  революцій,  а  за  переконанням Г. Дж.  Бермана,  –  на 
час  проведення  григоріанської  реформи,  тобто  на  злам 
XI–XII ст. Часовий розрив між розглянутими подіями ви-
глядає, таким чином, занадто суттєвим, щоб безпосеред-
ньо пов’язувати формування поняття юридичної  техніки 
з впливом юридичного світогляду. Останнє, безумовно, є 
ідеологічною основою більшості основних європейських 
правових концепцій, у тому числі позитивістської. Юри-
дичний позитивізм привернув увагу до проблем юридич-
ної техніки і став теоретичною базою формування та до-
слідження її поняття [8].
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На думку багатьох авторів, родоначальником юридич-
ної техніки слід вважати англійського вченого Ф. Бекона. 
Так, у 1620 році вийшла у світ робота Ф. Бекона «Новий 
органон», в якій автор виклав правила написання законів 
[7, с. 6]. У цілому слід мати на увазі, що питання, чи на-
лежить  юридична  техніка  до  юриспруденції,  не  відразу 
стало  очевидним.  Видатний  німецький  вчений  Р.  Ієрінг 
(1818–1892  рр.)  присвятив  цій  проблематиці  самостійне 
дослідження, назвавши його «Юридична техніка». Однак 
у змісті праці висвітлено способи створення законів, тобто 
законодавчу техніку. Він вважав юридичну техніку спосо-
бом практичної реалізації теорії права в діяльності юрис-
та. Французький вчений М. Оріу заперечував саму необ-
хідність  поняття  юридичної  техніки,  оскільки  вона,  на 
його думку, неадекватна важливості та значущості права 
як соціального явища. На даний момент більшість вчених 
погоджується з тим, що в лоні теорії права з’явився від-
носно автономний науковий напрямок – юридична техніка 
[7, с. 5].

У  силу  особливостей  радянського  періоду  розвитку 
вітчизняної  науки  переважно  законодавча  техніка  була 
традиційним предметом теоретико-правових досліджень. 
Останнє,  на  думку  М.Л.  Давидової,  пояснюється  і  тим, 
що радянській і пострадянській доктрині з огляду на на-
лежність до романо-германської правової сім’ї властивим 
було домінування саме закону як джерела права [9, с. 23].

У період незалежності проблемами юридичної техніки 
ґрунтовно займається І.Д. Шутак. Зокрема, за його участі у 
2011 році в Івано-Франківську було засновано лабораторію 
академічних  досліджень  правового  регулювання  та  юри-
дичної техніки, проводяться тематичні конференції [7, с. 7].

У цілому для пострадянської правової доктрини влас-
тивими  є  кілька  спірних  аспектів,  що  пов’язані  з  юри-
дичною  технікою.  Останні  раціонально  класифікувала  
М.Л.  Давидова  в  групи  проблем:  1)  поняття  й  сутнос-
ті  юридичної  техніки;  2)  структури  юридичної  техніки;  
3)  сфери  застосування  правил  і  прийомів  застосування 
юридичної техніки [9, с. 23–28].

З огляду на вказане доцільно розпочати аналіз даних 
аспектів юридичної техніки з аналізу поглядів на пробле-
му розуміння поняття юридичної техніки, що сформува-
лися в літературних джерелах. Так, на думку І.Д. Шутак,  
О.В. Шаган, юридична техніка – це система професіональ-
них  юридичних  правил  і  засобів,  що  використовуються 
під час створення нормативно-правових актів і здійснення 
іншої юридичної діяльності у сферах правотворчості, пра-
вової  інтерпретації,  владної  і невладної реалізації права, 
яка забезпечує його форму і зміст [2, с. 56].

Зовсім інший підхід пропонував О.О. Ушакова, розгля-
даючи поняття «юридична техніка» комплексно і виділя-
ючи всередині цієї категорії зовнішню юридичну техніку, 
яка охоплює питання, що відносяться до правотворчої ді-
яльності, та внутрішню, що включає в себе питання, без-
посередньо пов’язані з результатами правотворчої діяль-
ності [10, с. 81].

На  думку  М.Л.  Давидової,  юридична  техніка  –  це 
система  професійних  юридичних  правил  і  засобів,  що 
використовується  під  час  складання  правових  актів  та 
здійснення  іншої юридичної  діяльності  у  сферах  право-
творчості, правоінтерпретаціі, владної і невладних реалі-
зації  права, що  забезпечують досконалість його форми  і 
змісту [11, с. 314].

Натомість Л.І. Пригара вважає, що поняття «юридична 
техніка» являє собою сукупність уніфікованих, практико-
прикладних та юридико-технічних правил, прийомів,  за-
собів та способів будови найбільш адекватних за формою 
й  досконалих  за  структурою,  змістом  та  викладом  актів 
правотворчості,  правозастосування  та  тлумачення  норм 
права, що мають правовий, уніфікований, інструменталь-
ний характер та націлені на стандартизацію юридико-тех-
нічного викладення актів [12].

Російський вчений Г.І. Муромцев звернув увагу на те, 
що в правовій літературі  існує  тенденція до деякої  ідеа-
лізації юридичної техніки як засобу «правильного» скла-
дання  актів  і  «правильного»  застосування  норм. Вчений 
вважає,  що  насправді  юридична  техніка  відображає  не 
тільки позитивний, але часом і негативний правовий до-
свід – боротьбу інтересів, а також рівень професіоналізму 
і моральності (або аморальності) окремих юристів. Тому 
важливо підкреслити, що юридична  техніка  як формалі-
зована сторона правової дійсності є нейтральною по від-
ношенню до моралі. Звідси – можливість використання її з 
позицій як моральності, так і аморальності [13].

Поряд із цим, як слушно відмітила К.І. Грузинська, все 
різноманіття існуючих думок про поняття юридичної тех-
ніки в сучасній юридичній науці можна умовно розділи-
ти на групи за широтою змісту й охопленням діяльності.  
У результаті викристалізовуються два підходи до її розу-
міння:  вузький  і  широкий.  Прихильники  вузького  розу-
міння зазначеної техніки відносять її виключно до сфери 
правотворчості, тобто, по суті, ототожнюють юридичну і 
нормотворчу техніку. Юридична техніка, на їхню думку, є 
сукупністю прийомів і методів підготовки і видання най-
більш досконалих за формою і структурою нормативних 
актів. Однак треба, на наш погляд, зауважити, що непра-
вильно ототожнювати юридичну й  законотворчу  техніки 
[14, с. 5]. 

Ми  поділяємо  позицію  прихильників  широкого  під-
ходу,  які  вважають,  що  юридична  техніка  на  питаннях 
правотворчості не замикається і відноситься, зокрема, до 
правозастосовчої діяльності. До доводів на користь цього 
підходу можна додати й те, що в юриспруденції  є чима-
ло  термінів для позначення  техніки,  застосовуваної  суто 
у  сфері  правотворчості:  «законодавча»,  «законотворча», 
«правотворча»,  «нормотворча»  та  ін.  Очевидно,  що  їх 
цілком достатньо для найменування відповідної техніки. 
Тому  резонно  використовувати  термін  «юридична  техні-
ка» в його буквальному, тобто широкому розумінні.

У  тлумачних  словниках  слово  «техніка»  визначаєть-
ся  як  сукупність  прийомів  якогось  виду  діяльності.  Так, 
в енциклопедичних джерелах міститься інформація щодо 
розуміння таких понять, як «техніка» та «юридична тех-
ніка»,  а  саме  поняття  «техніка»  походить  від  грецького 
«techne»  –  мистецтво,  майстерність.  Воно  вживається  в 
багатьох  значеннях  (майстерність,  вміння,  знання,  мис-
тецтво,  досвід,  прийоми  роботи,  висока  кваліфікація, 
артистизм)  [12].  Великий  тлумачний  словник  сучасної 
української мови визначає слово «техніка» як сукупність 
прийомів, навичок, що застосовуються в певній діяльнос-
ті, певному ремеслі [15, с. 1244].

Коли ми говоримо про бездоганну техніку спортсмена 
(плавця і т.д.) або віртуозну техніку піаніста, ми маємо на 
увазі  саме  досконале  оволодіння  сукупністю  прийомів  і 
способів якоїсь діяльності. Безліч використовуваних при-
йомів має на увазі історично еволюціоновані способи до-
сягнення певної мети. Застосування терміна «техніка» до 
права є лише окремим випадком його використання в не-
технічних сфері соціального життя, зокрема в мистецтві, 
відповідних галузях науки, спорті і т.д. Іншими словами, 
в понятті «юридична техніка» термін «юридична» є свого 
роду прив’язкою, покликаною окреслити рамки  застосу-
вання поняття «техніка» [14, с. 6].

Таким чином, юридична техніка є мистецтвом, але не 
взагалі,  а  мистецтвом  юридичної  діяльності. Юридична 
техніка  не  тільки  «обслуговує»  розуміння  сенсу  норми, 
але і «нав’язує» вироблений сенс іншим партнерам по грі 
[14, с. 6] Остання, як відомо, законотворчістю або ж ство-
ренням договорів, позовних заяв, подань, скарг та інших 
правозастосовних актів (правових текстів) не обмежуєть-
ся,  тому  поняття юридичної  техніки  тільки  до  цих  про-
цесів не зводиться і зводитися не може. Правозастосовна 
техніка охоплює не тільки результат (документи), а й сам 
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процес діяльності. Будь-яка юридична діяльність повинна 
здійснюватися за допомогою застосування певного набо-
ру засобів і методів. Сукупність останніх і слід іменувати 
юридичною технікою [14, с. 6].

Якщо з прикметником «юридична» ніби все зрозуміло, 
то дискусії й нарікання існують у фаховій літературі щодо 
поняття  «техніка». Вирішення  цього  питання можливе  з 
позиції двох підходів. 

Перший  підхід,  найбільш  поширений  в  юридичній 
літературі,  умовно  можна  назвати  інструментальним.  
У його рамках юридична техніка розглядається як сукуп-
ність певних засобів (прийомів, методів, способів, інстру-
ментів),  необхідних  для  вдосконалення  права.  Другий 
підхід назвемо якісним, або описовим. Його прихильники 
бачать в юридичній техніці рівень досконалості чинного 
права. Подібне трактування юридичної техніки зустріча-
ється в літературі набагато рідше, ймовірно, в силу того, 
що практичне значення даної категорії при такому  її ро-
зумінні  значно  зменшується. Характеризуючи рівень до-
сконалості права, юридична техніка стає лише критерієм 
його оцінки, але не засобом, здатним змінити, вдосконали-
ти право [9, с. 24].

Як правило, якісний підхід до поняття юридичної тех-
ніки поєднується з інструментальним. Вчений Г.І. Муром-
цев, наприклад,  виділяє  три  аспекти юридичної  техніки: 
1) прикладні аспекти професійної юридичної діяльності; 
2) формально-структурні аспекти права; 3) ступінь доско-
налості форми, структури і мови права. Однак багатознач-
ність  поняття  юридичної  техніки  робить  проблематич-
ним  його  використання  в  якості  наукового  поняття.  Тут 
вченими пропонуються такі шляхи вирішення проблеми:  
1) відмова від даного поняття і заміна його іншим, більш 
адекватним поняттям; 2) домовленість між юристами про 
прийнятному його значенні [13].

У той же час перший шлях неможливий у силу широ-
кого впровадження цього поняття в науковий обіг  і про-
фесійну лексику юристів, а також у силу відсутності адек-
ватного поняття для його заміни. Натомість другий шлях 
передбачає  в  якості  попередньої  умови  його  поглиблене 
наукове опрацювання, уточнення меж даного поняття, ви-
роблення його визначення [13].

При цьому багато  сучасних  авторів нарікають на не-
точність визначення «юридична техніка», причому  їх за-
уваження  стосуються,  насамперед,  терміна  «техніка», 
який неадекватно відображає дійсний зміст поняття. На-
приклад, як вказано вище, Г.І. Муромцев пропонував від-
мовитися  від  даного  поняття  із  заміною  його  на  більш 
адекватне або домовитися про прийнятне його значення. 
Переходячи від слів до справи, ряд вчених поступово ста-
ли активно використовувати інші поняття, серед яких осо-
бливого  поширення  набув  термін  «правова  технологія». 
Незважаючи  на  вживання  нового  терміна,  і  тут  позиції 
різних авторів про сутність його змісту часто розходяться 

[14, с. 7], здебільшого маючи у своїй основі тенденцію до 
сухої паперової теоретизації. 

Нарешті,  підкреслимо  ще  раз,  що  термін  «юридич-
на  техніка»  міцно  прижився  не  тільки  у  вітчизняній,  а  й 
у  зарубіжній  теорії  права,  а  неодноразові  спроби  «зміни-
ти  вивіску»  приводили  і  призводитимуть,  як  стверджує  
К.І. Грузинська, лише до появи додаткового, недозволеного 
питання в загальних міркуваннях про його зміст [14, с. 8].

Зазначене вище свідчить про надзвичайну широту тлу-
мачення і розуміння поняття юридичної техніки і, як на-
слідок, про можливості  різних його  визначень.  Звісно,  в 
основі категорії «юридична техніка» лежить поняття «тех-
ніка», яке може мати кілька рівнів або аспектів змісту. Так 
перший, найбільш широкий, має на увазі техніку, яка за-
стосовується в будь-якій сфері життя (виробничій та неви-
робничій), другий, більш вузький, має на увазі лише неви-
робничу сферу суспільства (науку, мистецтво, спорт і т.п.) 
та, зокрема, право. Наступний аспект передбачає техніку, 
яка використовується виключно у сфері права. У рамках 
даного поняття також можна виділити кілька його підви-
дів:  техніка  правотворчості,  техніка  правозастосування, 
тлумачення, техніка судової промови і т.д. В останньому 
випадку  багатозначність  поняття  «техніка»  доповнить-
ся  неоднозначністю  граней,  сторін  правової  дійсності, 
до  яких це  поняття можна  застосувати,  оскільки  техніч-
ні  аспекти  професійної  діяльності юриста  проявляються 
спочатку на рівні свідомості (у вигляді знань формально-
юридичних «параметрів» права, його структури, процедур 
і  т.д.),  потім  –  у  процесі  цієї  діяльності  (як  невід’ємний 
її «технічний» аспект) і, нарешті, в її результаті, проявля-
ється у юридико-технічній якості акта, системи законодав-
ства і т. п. [13].

Висновки. Вважаємо,  що  слід  визначити  поняття 
«юридична техніка» як систему професійних юридичних 
засобів, прийомів та правил, що використовуються під час 
здійснення юридичної діяльності у сферах правотворчос-
ті, тлумачення, реалізації права, і, як правило, забезпечу-
ють досконалість його форми та змісту.

На підставі проведеного дослідження можна зробити 
висновки, що на сьогодні подібне широке розуміння й ви-
значення юридичної  техніки необхідне вітчизняній юри-
дична  науці,  оскільки  не  обмежує  коло  досліджуваних 
питань  традиційними  аспектами  теми,  а  відкриває  весь 
спектр проблем, що потребують наукової розробки.

Проведене  нами  дослідження  юридичної  літератури 
дає підстави для висновків, що в юридичній доктрині іс-
нує  надмірна  теоретизація  проблем  визначення юридич-
ної техніки, оскільки, критикуючи один підхід і пропону-
ючи інший, науковці лише збільшують поле для дискусій 
заради  дискусій.  Також  надмірна  ідеалізації  юридичної 
техніки як засобу «правильного» складання актів і засто-
сування норм не сприяє ясності й об’єктивності визначен-
ня даного поняття.
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ОСНОВНІ ПІДхОДи ДО КЛАСиФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНих КОРДОНІВ 
У ПРАКТиЦІ УКРАЇНи ТА ІНШих ДЕРЖАВ

ThE MAIN APPrOAChES TO ThE CLASSIfICATION Of STATE BOrDErS 
IN ThE PrACTICE Of uKrAINE AND OThEr COuNTrIES 
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аспірант кафедри загальноюридичних дисциплін
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У статті проаналізовано природу державних кордонів, основні підходи щодо їх класифікації. Зазвичай вони характеризуються специ-
фічними критеріями – юридичними, географічними, цілісністю, характером і місцем проходження кордону і т.д. У залежності від способів 
встановлення, природних особливостей, ґенези формування визначено специфіку певних видів державних кордонів. На основі законо-
давства України і міжнародних договірних зобов’язань з’ясовано сучасні тенденції виокремлення різновидів кордонів, які потребують 
особливої уваги уповноважених органів і посадових осіб, спеціальних режимів тощо. 

Ключові слова: державний кордон, класифікація, демаркація, делімітація, міжнародні договори.

В статье исследован характер государственых границ, основные подходы к их классификации. Обычно они характеризуются спец-
ифическими конкретными критериями – юридичекими, географическими, целостностью, характером и местом прохождения границы 
и т.д. В зависимости от способа установления, природных особенностей, ґенезиса формировання определена специфика конкретных 
видов границ. На основании законодательства Украины и международных договорных обязательств, современных тенденций выделены 
разновидности границ, которые требуют особенного внимания уполномоченных органов и должностных лиц, специальных режимов. 

Ключевые слова: государственная граница, классификация, демаркация, делимитация, международне договоры.

In the article the nature of national borders. the main approaches to them are investigated. They usually are characterized by specific criteria, 
namely legal, geographic, integrity, character and place of passing the border etc. Depending on the methods of installation, natural features, 
evolution determined specifics of certain kinds of State borders on the basic of Ukrainian legislation and international treaty obligations it current 
trends emphasize varieties of borders that require special attention to the authorized powers and officials, special regimes etc.

Key words: state borders, classification, delimitation, demarcation, international treaties.

Постановка проблеми. Виникнення  та  існування 
будь-якої держави пов’язано з державними кордонами. Це 
невід’ємний  атрибут держави, що має  важливе  значення 
як для неї самої, так і для світового співтовариства зага-
лом. Саме тому  інститут державних кордонів є об’єктом 
правового  регулювання  внутрішньодержавного  (націо-
нального) і міжнародно-правового рівнів. Відповідні пра-
вові норми стосовно статусу і режиму державних кордо-
нів України, їх різновидів знаходять своє відображення в 
конституційному,  адміністративному,  митному,  міграцій-
ному,  транспортному,  кримінальному  законодавстві. Але 
слід згадати  і про прогалини  і колізії, що не дозволяють 
стверджувати  про  відповідність  національного  законо-
давства  міжнародно-правовим  стандартам,  міжнародним 
зобов’язанням нашої держави.

Для України інститут державних кордонів відігравав і 
продовжує відігравати визначальну роль в умовах неста-
більної воєнно-політичної ситуації, посягань на територі-
альну  цілісність  держави. А  через  розширення  кордонів 
Європейського Союзу до територіальних просторів Укра-
їни, активізацію її євроінтеграційних процесів це питання 
потребує уваги дослідників.

Стан дослідження.  Вважаємо  певним  недоліком  ві-
тчизняної юридичної науки відсутність ґрунтовних праць 
із даної проблематики. Очевидно, що без фундаменталь-
них наукових досліджень теоретичних і прикладних про-
блем,  які  пов’язані  з  інститутом  державних  кордонів,  їх 
охорони і захисту, визначення особливостей того чи іншо-
го виду державних кордонів, забезпечення їх непорушнос-
ті  складно  забезпечити  належне  функціонування  даного 
інституту, його правового статусу і режиму.

З  часу  проголошення  незалежності  України  питан-
ня державних кордонів все ж таки неодноразово ставало 

предметом низки досліджень вітчизняних учених. З-поміж 
них  можна  виділити  О.  Задорожнього,  Н.  Камінську,  
М. Кулика, А. Мостиського, В. Половнікова, B. Сіцінсько-
го,  Т.  Цимбалістого,  В.  Чумака,  О.  Чудновського  та  ін.  
В  існуючих  працях  загалом  державні  кордони  розгляда-
ються в історичному контексті, як і адміністративно-пра-
вові чи кримінально-правові аспекти їх забезпечення. 

Слід  підкреслити,  що,  на  відміну  від  юридичної  на-
уки, в  інших сферах наукових знань питання державних 
кордонів активно вивчається (країнознавство, економічна 
географія, історія, державне управління тощо). Авторами 
таких  робіт  є В. Воротін, М. Дністрянський, Я. Жаліло,  
В. Крижанівський , В. Головченко, Я. Турчин, Л. Дорош, 
М. Дорошко, О. Горбач, М. Мальська, Н. Антонюк, Н. Га-
нич, П. Масляк, С. Трохимчук, О. Федунь, Б. Яценко.

Метою даної статті є здійснення аналізу природи дер-
жавних кордонів та основних підходів стосовно їх класи-
фікації. У зв’язку  із цим необхідно з’ясувати специфічні 
властивості  конкретних  видів  державних  кордонів,  ви-
окремлення тих кордонів, які потребують особливої ува-
ги уповноважених органів  і посадових осіб, спеціальних 
режимів тощо.

Виклад основного матеріалу дослідження. Не  див-
лячись на більш ніж двадцятип’ятирічну історію незалеж-
ної демократичної суверенної правової держави Україна, 
не всі її державні кордони повною мірою встановлені між 
сусідніми державами та позначені на місцевості. На жаль, 
і національна правова доктрина не відзначається вагомим 
здобутками  щодо  вивчення  політико-правової  природи 
державних кордонів

Кордони – невід’ємний і обов’язковий чинник форму-
вання цілісного державно-територіального організму, що 
вказує на рівень її цивілізованості і відкритості для між-
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народного співробітництва [1, с. 17; 2, с. 113–120]. Без чіт-
ко визначених кордонів держава не може реалізувати весь 
комплекс своїх суверенних прав. 

Кордони  становлять  складне  суспільне  явище, 
пов’язане  з  фундаментальними  основами  політико-те-
риторіальної  організації  суспільства.  З  однієї  точки 
зору,  адміністративні  кордони  формують  зони  еконо-
мічного  благополуччя,  а  з  іншої  –  стимулюють  економі-
ку  прикордонних  територій.  З  огляду  на  це,  як  зазначає  
О.В. Цвєткова, зміна функцій кордонів є важливим показ-
ником соціально-економічної територіальної диференціа-
ції та інтеграції [3, с.12].

Кордони  держав  –  не  просто межі  її  території.  Вони 
характеризуються  специфічними  критеріями,  які  можна 
поділити таким чином:

1) юридичні (спосіб встановлення; етап встановлення; 
порядок перетинання), 

2) географічні (загальна протяжність; географічне по-
ложення на карті світу; 

3) цілісність (замкнутість) лінії кордону; 
4) кліматичні умови; особливості ландшафту; характер 

і місце проходження кордону;
5) інші (ступінь захищеності; час існування тощо).
Безумовно, під час дослідження кордонів держав сут-

тєве значення має їх класифікація. Так, країнознавці, еко-
номічні географи виділяють: 

– групу морфологічних кордонів (геометричні, астро-
номічні, звивисті й ін.), 

– природно-географічну групу (орографічні, гідрогра-
фічні тощо), 

– генетичну групу (антецедентні, реліктові, накладені 
й т. ін.);

– функціональну  групу кордонів  за  історичними під-
ставами і послідовністю виникнення (колоніальні, після-
воєнні тощо) [4–5]. 

Потрібно зазначити, що «чистих» груп кордонів майже 
немає. Зокрема, проведені по паралелях і меридіанах так 
звані  астрономічні  кордони  (деякі  ділянки  кордону  між 
США та Канадою або кордони в Арктиці) є варіантом гео-
метричних кордонів, що проходять як лінії розмежування 
між  двома  точками  з  чітко  визначеними  географічними 
координатами. І ті, й інші кордони, як правило, з’явилися 
або в повоєнних районах (на час їх виникнення), або ж під 
час «нарізання» колоній. 

У сучасний період такий підхід виявився надзвичайно 
ефективним під час договірного визначення меж виключ-
них економічних зон (зокрема, в Північному морі з його 
запасами  нафти  та  газу).  Так  само  звивисті  або  ламані 
кордони є різновидом геометричних кордонів. При цьому 
методика їх проведення може бути різною: можуть одно-
часно накластися декілька чинників. Зрештою, часто схо-
дяться на тому, що кордоном може служити більш-менш 
велика річка, яка тече «як їй заманеться» [6]. 

Звідси  за  мандруючою  річкою  виникає  і  звивистий 
кордон. Так само звивистими будуть і кордони, проведені 
в горах.

Виникають  проблеми  за  необхідності  встановлення 
кордонів між двома чи декількома державами, якщо вони 
відділяються  акваторіями  великих  озер  чи  внутрішніх 
морів. Загальновизнаною методикою делімітації кордону 
є  сполучення  по  прямій  лінії  точок  виходу  сухопутного 
кордону  на  береги  відповідної  водойми.  Якщо  остання 
висихає чи осушується, ця пряма лінія автоматично стає 
сухопутним кордоном. Складність конфігурації  акваторії 
ускладнює і процес делімітації кордонів.

У  горах  кордон  переважно  проводять  по  максималь-
них висотах, які розділяють дві країни. Такий же принцип 
застосовують  і  для  делімітації,  демаркації  кордонів  на 
рівнинах. У  більшості  випадків  рівнини не  є  абсолютно 
рівними, і тут виділяються форми рельєфу, зокрема пасма 
горбів, моренних гряд, лесових останців, виходів на денну 

поверхню кристалічних порід тощо. Вони можуть слугу-
вати опорними точками кордону, які не зникнуть із земної 
поверхні і не змінять географічних координат [7].

Кордони також класифікують за ґенезою їх формуван-
ня, а саме залежно від походження, історії та часу існуван-
ня. Тому можна виокремити такі державні кордони:

1)  антецедентні  (попередні)  –  кордони,  проведені  до 
освоєння  і  масового  заселення  території,  наприклад,  у 
США і Канаді, в пустельних районах Сахари та Аравій-
ського півострова,  в Росії  та Амазонії.  За конфігурацією 
вони здебільшого є так званими астрономічними, або гео-
метричними кордонами;

2) субсектні, або наступні кордони характерні для кра-
їн Європи. Вони найдавніші за часом виникнення і ґрун-
туються на реальному мовно-культурному розмежуванні. 
Загалом  такі  кордони  виникають  після формування  пев-
них соціально-культурних і економічних спільнот, але не 
ігнорують їх, враховують межі між ними.

Етнічне розмежування в XX ст. набуло визначального 
характеру. Багато великих країн передбачає на конститу-
ційному рівні внутрішній поділ території на штати, облас-
ті, провінції  тощо. Такий самий принцип застосовувався 
і  в  колишньому  СРСР,  що  значно  пом’якшило  наслідки 
його розпаду. У наш час його використовують Індія, Па-
кистан, Нігерія, Китай та ін.

Накладені  кордони  встановлюються  насильно,  через 
війни, захоплення, соціально-економічні потрясіння, коли 
якась країна чи нація «по-живому» розділяється між дер-
жавами-агресорами за результатами завершення воєнних 
дій  або на основі  угод. Такі  кордони виникали  в Європі 
внаслідок поділу, скажімо, Польщі або Німеччини (Берлін 
після Другої світової війни). Особливо поширені такі кор-
дони в Африці, де колонізатори ділили на власний розсуд 
окремі народи між двома і більше країнами шляхом «на-
кладання» кордонів. Тобто накладені кордони розділяють 
уже сформовані етнічні, культурні й соціальні спільноти, 
найбільшою мірою в колоніальному суспільстві.

Суто історичне значення мають так звані реліктові кор-
дони. Це спадок минулих епох, але хоча нині цих рубежів 
ніби вже й немає, вони залишилися не лише в ментальнос-
ті людей чи особливостях забудови колись суміжних тери-
торій, а й іноді збереглися у вигляді стін, валів, прикордон-
них замків і фортець тощо. Реліктові кордони характерні 
для  країн Латинської Америки.  І  на  сьогодні  значні  від-
мінності спостерігаються під час перетину колишніх кор-
донів  між  іспанською  та  англосаксонською  частинами 
південних штатів США (колишній кордон між Мексикою 
і США);  в  Іспанії  вирізняється колишній мавританський 
південь тощо. Є такі невидимі розмежування і в Україні, 
яка віками була розділена між сусідніми державами.

Якщо звернутись до інших джерел, то можна зустріти 
дещо відмінні класифікації державних кордонів. Зокрема, 
з  огляду на  різноманітні  особливості  їх  встановлення  та 
функціонування виділяють такі види кордонів.

1. Офіційні державні кордони – між державами, залеж-
ними  територіями,  колоніальними  володіннями  окремих 
держав на суші. Їх основне призначення полягає у визна-
ченні меж державної території. Сухопутні  і морські дер-
жавні  кордони  склалися  історично  і  відповідно  до  норм 
міжнародного права вони є непорушними.

2.  Кордони  територіальних  вод  встановлюють  за  зо-
внішньою лінією територіальних вод, що прилягають до 
території держави в межах 12 морських миль (22,224 км) 
від узбережжя. Проте деякі країни в односторонньому по-
рядку оголосили  своїми  територіальними водами ширші 
смуги  (Бразилія,  Перу,  Сьєрра-Леоне,  Уругвай,  Еквадор 
(200 миль) та інші).

3. Формально недержавні кордони, до яких належать:
1)  кордони  за  міжнародними  угодами  (наприклад, 

встановлені  між  етнічними  територіями  в  колишній 
Югославії);
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2) тимчасові договірні кордони (встановлені між зона-
ми  впливу  різних  угрупувань  під  час  військово-політич-
них конфліктів);

3)  демаркаційні  (розділові)  кордони  –  розділяють  
Саудівську Аравію та Ірак (нейтральна зона);

4) кордони економічних зон на морі. Виключна еконо-
мічна зона на морі – район поза межами територіальних 
вод завширшки 200 морських миль, де приморська держа-
ва має суверенні права на розвідування й розробку живих 
і мінеральних ресурсів моря. Ініціаторами створення цих 
кордонів стали країни Латинської Америки в 60-х рр. ХХ 
ст. На морські зони припадає 40% площі Світового океану, 
в тому числі райони, які дають 96% вилову риби [8].

4. Кордони поділяють також за їх конфігурацією, тобто 
морфологічними ознаками. Тут слід виокремити: 

1) геометричні  («проведені по лінійці», переважно за 
паралелями і меридіанами); 

2) звивисті кордони.
5. У політико-географічній теорії кордони класифіку-

ють за природними особливостями, залежно від того, по 
яких  природних  об’єктах  вони  проведені:  орографічні 
(гірські); рівнинні; річкові; озерні (між США й Канадою); 
морські; кордони між секторами Арктики та ін. 

Міжнародному праву відомий феномен невизначених 
кордонів,  кордонів  de  facto, що  виникають  через  відсут-
ність демаркації. Такі кордони мають місце в Африці, на 
Азіатському континенті (зараз відсутній юридичний і фак-
тичний кордон між Пакистаном і Афганістаном), а також у 
випадку наявності неурегульованого прикордонного спо-
ру [9–10]. 

За способами встановлення розрізняють кордони:
1) астрономічні – особливий вид кордону, який визна-

чається як геометрична межа, що збігається з паралеллю 
або  меридіаном  географічної  сітки.  Іноді  їх  називають 
географічними кордонами, оскільки вони проводяться по 
меридіанах  і  паралелях.  Колишній  СРСР  мав  до  Другої 
світової війни такий астрономічний кордон з Японією на 
Сахаліні,  який  проходив  по  50-й  паралелі  північної ши-
роти. На сьогодні такий вид кордону мають Філіппіни, а 
також відповідний кордон проходить по 38 паралелі між 
КНДР і Південною Кореєю;

2) орографічні, а саме лінії, проведені з урахуванням 
рельєфу  місцевості  (річкове  русло,  гірський  вододіл  і  
т. д.). Такі кодони є між переважною більшістю суміжних 
держав;

3) геометричні. Вони прокладаються шляхом нанесен-
ня прямих ліній від однієї до іншої точки без урахування 
рельєфу місцевості.  Більшість  таких  кордонів  проводять 
переважно  в  рідконаселених,  малоосвоєних  місцевостях 
на час делімітації. Це кордони між Єгиптом і Суданом, між 
Єгиптом і Лівією, Лівією і Чадом, Алжиром і Малі, Малі 
і Мавританією та ін.; вони проходять також між Аляскою 
(США) і Канадою та ін. [11–12].

На практиці зустрічаються комбіновані кордони, тоб-
то  такі,  які  на  деяких ділянках проведені  з  урахуванням 
рельєфу місцевості і є орографічними, а на інших ділян-
ках проведені без урахування рельєфу місцевості і є гео-
метричними. 

У сучасній правовій літературі поширена класифікація 
державних кордонів, за якою виділяють сухопутні, водні і 
повітряні кордони держави, що розрізняються в залежнос-
ті від місця проходження. Відповідно до ст. 3 Закону Укра-
їни «Про державний кордон України» 1991 р. державний 
кордон України, якщо інше не передбачено міжнародними 
договорами України, установлюється:

1)  на  суші  –  по  характерних  точках  і  лініях  рельєфу 
або ясно видимих орієнтирах. Сухопутні кордони встанов-
люються на основі договорів між суміжними державами і 
відповідно до цих договорів позначаються на місцевості;

2) на морі – по зовнішній межі територіального моря 
України. Морськими  кордонами  держави  можуть  бути  і 

лінії  розмежування  територіальних  морів  суміжних  або 
протилежних  держав.  Зовнішні  межі  територіального 
моря  встановлюються  законодавством  прибережної  дер-
жави  відповідно  до  загальновизнаних  принципів  і  норм 
міжнародного права;

3) на судноплавних ріках – по середині головного фар-
ватеру або тальвегу ріки; на несудноплавних ріках (руча-
ях) – по їхній середині або по середині головного рукава 
ріки;  на  озерах  і  інших  водоймах  –  по  прямій  лінії,  що 
з’єднує  виходи  державного  кордону  України  до  берегів 
озера або іншого водоймища. Державний кордон України, 
що  проходить  по  річці  (ручаю),  озеру  або  іншому  водо-
ймищу, не переміщується як під час зміни обрису їхніх бе-
регів або рівня води, так і у випадку відхиленні русла ріки 
(ручаю) в той або інший бік;

4) на водоймищах гідровузлів та інших штучних водо-
ймах – відповідно до лінії  державного кордону України, 
що проходила на місцевості до їх заповнення;

5) на залізничних і автодорожних мостах, греблях і ін-
ших  спорудах, що  проходять  через  прикордонні  ділянки 
судноплавних і несудноплавних рік (струмків), – по серед-
ині цих споруд або по їхній технологічній осі, незалежно 
від проходження державного кордону України по воді [13].

Як  бачимо,  водні  кордони  поділяються  на  річкові, 
озерні, кордони інших водойм і морські.

Повітряними кордонами державної території є бокові 
і  висотні  межі  її  повітряного  простору.  Боковою межею 
повітряного простору є вертикальна площина, що прохо-
дить  по  сухопутній  і  водній  лініям  державного  кордону. 
Висотні межі державного кордону обмежуються 110-115 
км [14, с. 105–107]. 

Свого  часу  історично  склався  розподіл  кордонів  на 
природні та штучні. Під першими розуміли природні ру-
бежі (гори, річки і т.д.), що відокремлювали одну державу 
від  іншої. У  свою чергу, під штучними кордонами розу-
мілись межі, що проводяться штучним шляхом. На даний 
час  такий  розподіл  застарів  тому, що  зараз штучні  лінії 
кордонів  (установка  прикордонних  знаків  тощо)  прово-
дяться і за наявності природного кордону. 

Загалом усі  види  кордонів  створюють  геополітичний 
простір  і  виокремлюють  різні  політико-територіальні 
утворення,  які  в  сукупності  формують  політичну  карту 
світу.

Проведений аналіз природи і сутності поняття кордону 
дозволяє розділити його на такі категорії, чи різновиди:

1) лінії, що позначають межі воєнного завоювання;
2) лінії, що показує географічні контури певної тери-

торії;
3) лінії, що обмежують політичні межі суверенної дер-

жави;
4) лінії взаємодії і символічного протиставлення анти-

подів (наприклад, «варварство – цивілізація»);
5) зони з постійно мінливими умовами існування і роз-

витку  суспільства,  що  охоплюють  кілька  перерахованих 
вище пунктів. 

Іноді можна помітити поєднання на одній і тій же те-
риторії  кордонів  двох  типів:  державного  і  символічного, 
природного і культурного кордону.

Сьогодні  поширені  також  адміністративні  кордон.  За 
законодавством України  вони  існують  для  встановлення 
меж адміністративно-територіальних одиниць. Але вста-
новлення  Російською  Федерацією  в  березні  2014  р.  де-
факто контролю над Автономною Республікою Крим та м. 
Севастополь негативно вплинуло на мирне населення, зо-
крема на жителів Криму і внутрішньо переміщених осіб із 
Криму. Процес перетину лінії адміністративного кордону 
між Херсонською областю та Кримом значно ускладнився 
після вжиття заходів, що обмежують свободу пересуван-
ня  між  материковою Україною  і  півостровом  (відкриття 
пунктів  пропуску  на АК  органами  влади  Російської Фе-
дерації, невизнання Україною документів, виданих після 
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анексії Криму, скасування автобусного та залізничного па-
сажирського сполучення з Кримом) [15].

Висновки. Сподіваємось,  що  з  часом  такі  проблеми 
будуть  врегульовані  належним  чином,  адже  державний 
кордон – це унікальний державно-правовий інститут, що 
гарантує суворе дотримання державного суверенітету на 
певній  території,  окреслює  просторові  рамки  держави. 
Він практично у всіх державах отримав вигляд чітко фік-
сованої лінії, що відображає  ідеологічну, мовну й еконо-
мічну однорідність окресленої території. 

Певні види кордонів з огляду на способи встановлен-
ня, природні особливості, ґенезу формування й інші чин-

ники, а також через спірні моменти під час їх делімітації 
і демаркації стали предметом численних міжнародних пе-
реговорів  і  консультацій,  розгляду міжнародних  судових 
інституцій. Така велика увага на національному і міжна-
родному  рівні  до  питання  державних  кордонів  поясню-
ється  тим,  що  протягом  усієї  історії  існування  людства, 
еволюції  державотворення  однією  з  вагомих причин по-
яви війн та інших конфліктів була і залишається пробле-
ма  територіальних  претензій  держав  і  їх  кордонів.  Тому 
важливо продовжувати такі дослідження, вивчати практи-
ку  встановлення  державних  кордонів  в  інших  державах, 
способи ефективного забезпечення їх непорушності тощо. 
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ПРОБЛЕМи ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМи ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДи ТА РОЗВиТКУ 
МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УМОВАх НОВОЇ СиСТЕМи ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

rEfOrM ISSuES DECENTrALIZATION Of POwEr AND DEVELOPMENT Of LOCAL 
DEMOCrACy IN ThE NEw PuBLIC ADMINISTrATION SySTEM

Ваколюк Л.М.,
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У статті проаналізовано теоретичні аспекти децентралізації як основи в утвердженні демократичної моделі управління, досліджено 
проблеми децентралізації в Україні, визначено її переваги в управлінні та можливі ризики.

Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, територіальна громада, статут територіальної громади, місцеві вибори, 
місцеві ініціативи.

В статье проанализированы теоретические аспекты децентрализации как основы в утверждении демократической модели управле-
ния, исследованы проблемы децентрализации в Украине, определены ее преимущества в управлении и возможные риски.

Ключевые слова: децентрализация, местное самоуправление, территориальная община, устав территориальной общины, мест-
ные выборы, местные инициативы.

In the article the theoretical aspects of decentralization as a basis in establishing democratic model of governance, the problems of decen-
tralization in Ukraine, to its advantages in management and risks.

Key words: decentralization, local government, local community charter of local community, local elections, local initiatives.

Постановка проблеми На  сучасному  етапі  розвитку 
України як демократичної правової держави важливу роль 
відіграє  запровадження  реформи  з  децентралізації  влади, 
яка полягає в утвердженні демократичного управління, пе-
редачі  владних  повноважень  територіальним  органам,  за-
безпеченні широкої участі громадян в управлінні справами 

держави й суспільства в цілому. Проблема децентралізації 
на сьогодні є досить актуальною та широко обговорюється 
в наукових колах, експертами та громадськістю.

Стан дослідження. Вивченню теоретичних і практич-
них питань децентралізації влади, розвитку місцевого само-
врядування приділяють увагу В. Авер’янов, В. Бакуменко, 
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О. Бориславська, М. Братковський, І. Грицяк, В. Гройсман, 
Б. Данилишин, А. Лелеченко, В. Мамонова, О. Скрипнюк, 
І. Цурканова та  ін. Проте, незважаючи на низку наукових 
досліджень, дане питання залишається досить актуальним 
та потребує досліджень.

Метою статті  є  дослідження  проблем  та  перспектив 
проведення процесу децентралізації влади, розвитку грома-
дянського суспільства та забезпечення демократії на місце-
вому рівні через органи місцевого самоврядування, наділе-
ні реальними повноваженнями, які забезпечать ефективне і 
близьке до громадянина управління. 

Виклад основного матеріалу. В Україні активно три-
ває процес реформування місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації влади.

У статті 3 п. 1 Європейської хартії місцевого самовря-
дування, ратифікованій Законом України № 452/97-ВР від 
15.07.97, зазначається, що місцеве самоврядування означає 
право  і  спроможність  органів  місцевого  самоврядування 
в  межах  закону  здійснювати  регулювання  та  управління 
суттєвою часткою публічних справ під власну відповідаль-
ність, в інтересах місцевого населення [7].

Система місцевого самоврядування в Україні на сьогод-
ні  не  задовольняє  потребам  суспільства. Функціонування 
органів місцевого самоврядування в більшості територіаль-
них громад не забезпечує створення та підтримку сприят-
ливого життєвого середовища, необхідного для всебічного 
розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання 
населенню  органами  місцевого  самоврядування,  утворе-
ними  ними  установами  та  організаціями  високоякісних  і 
доступних адміністративних,  соціальних та  інших послуг 
на відповідних територіях. Тому сьогодні децентралізація 
стала чимось більшим за реформу, а її проведення розгля-
дається на рівні питань збереження державності України.

Децентралізація передбачає, насамперед, передачу зна-
чних повноважень та бюджетів від державних органів ор-
ганам місцевого  самоврядування,  які  знаходяться  ближче 
до людей, де такі повноваження можна реалізовувати най-
успішніше.  Ефективне  місцеве  самоврядування  створить 
перспективи розвитку держави, надасть змогу кожній лю-
дині знайти своє місце в країні та впливати на рівень сис-
темоутворюючого державного соціального стандарту через 
участь у житті громади, в тому числі й економічному. 

Але головну роль тут відіграє бажання і спроможність 
громади користуватися наданими їй повноваженнями. 

У цьому контексті стало актуальним питання прийняття 
Закону, який би врегулював відносини в даній сфері муні-
ципального права та став би відправним дороговказом у ре-
формуванні місцевого самоврядування.

Таким  чином,  5  лютого  2015  р.  був  прийнятий  Закон 
«Про  добровільне  об’єднання  територіальних  громад», 
який став важливим кроком на шляху до децентралізації. 

Відповідно  до  умов  децентралізації  джерелом  вла-
ди  стають  місцеві  громади. Метою  закону  є  добровільне 
об’єднання  територіальних  громад,  які  здатні  самостійно 
вирішувати  питання  розвитку  своїх  територій,  створення 
спроможних  територіальних  громад,  які  в  інтересах  міс-
цевого населення безпосередньо та опосередковано, через 
органи місцевого самоврядування, на підставі закону здій-
снюють регулювання й управління істотною частиною сус-
пільних справ, що належать до їхніх повноважень [3, с. 6].

Таким  чином,  територіальні  громади  наділяються  до-
статніми  фінансовими,  інфраструктурними  та  кадровими 
ресурсами і мають змогу надавати якісні послуги населен-
ню у сфері освіти, культури, медицини, соціального захис-
ту, житлово-комунального господарства, забезпечення охо-
рони громадського порядку тощо. 

Оскільки  згаданий  закон  спрямований  на  децентралі-
зацію  влади,  то  контроль  за  владою повинні  здійснювати 
самі люди – громада. А це передбачає активність та свідо-
мість громадянського суспільства, яке готове контролювати 
владу та направляти  її діяльність у правове русло для  за-

безпечення своїх демократичних прав і свобод, досягнення 
справедливості,  забезпечення  незалежності  та  соборності 
України,  поліпшення  соціальних  стандартів,  тобто  вести 
суспільно значущу діяльність  і взяти на себе відповідаль-
ність за спільне благо [6, с. 34].

Цим законом визначаються й основні умови добровіль-
ного об’єднання територіальних громад: в  їхньому складі 
не  передбачено  іншої  територіальної  громади,  територія 
має бути нерозривною і розташованою в межах однієї об-
ласті. Також беруться до уваги історичні, природні, етнічні, 
культурні  та  інші  чинники,  що  впливають  на  соціально-
економічний розвиток об’єднаної територіальної громади; 
якість  та  доступність  публічних  послуг,  що  надаються  в 
об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчи-
ми, ніж до об’єднання. Добровільне об’єднання територі-
альних громад не призводить до зміни статусу населених 
пунктів  як  сільської  чи  міської  місцевості;  найменування 
громади,  як  правило,  є  похідним  від  найменування  насе-
леного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміні-
стративним центром [12].

Однак  ряд  статей  закону  містить  неоднозначні  трак-
тування, такі, як у статті 4. п. 2.: «Адміністративним цен-
тром  об’єднаної  територіальної  громади  визначається  на-
селений пункт  (село,  селище, місто),  який має  розвинуту 
інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до 
географічного центру території  об’єднаної  територіальної 
громади», статті 4. п. 4: «Найменування об’єднаної терито-
ріальної громади, як правило, є похідним від найменування 
населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її ад-
міністративним центром» [12]. 

У  цих  статтях  Закону  законодавець  у  диспозитивній 
частині правової норми вживає термін «як правило», таким 
чином переводячи її із статусу визначеної, тобто такої, яка 
закріплює  однозначне  правило  поведінки,  у  відносно  ви-
значену – таку, яка вказує на права й обов’язки суб’єктів, 
але  надає можливості  для  їхнього  уточнення  залежно  від 
конкретних обставин. При цьому в гіпотезі не описуються 
ці обставини, що дає привід для дискутування та в деяких 
ситуаціях є навіть підставою для затягування процесу самої 
децентралізації шляхом ненадання висновків адміністраці-
ями щодо відповідності проектів рішень ряду Рад територі-
альних громад щодо їх добровільного об’єднання Консти-
туції та законам України.

У п. 5 статті 7 Закону йдеться про те, що в разі відпо-
відності проекту рішення щодо добровільного об’єднання 
територіальних  громад  Конституції  та  законам  України 
сільські, селищні, міські ради приймають рішення про до-
бровільне об’єднання територіальних громад або про прове-
дення місцевого референдуму щодо підтримки об’єднання 
територіальних громад. Однак, окрім як у конституційних 
нормах,  в Україні  проведення місцевих  референдумів  ре-
гламентувалося  лише  Законом  України  «Про  всеукраїн-
ський та місцеві референдуми» від 3 липня 1993 року, проте 
на підставі Закону України «Про всеукраїнський референ-
дум» від 6 листопада 2012 року він втратив чинність. Тому 
нині в Україні його проведення є неможливим. 

У  Законі  немає  чіткості  щодо  єдиного  комунального 
власника в разі добровільного об’єднання територіальних 
громад.  Однак  відомо,  що  наявність  у  певного  суб’єкта 
прав власності на земельні ділянки, іншу нерухомість тощо 
достатньо формалізована. Наприклад, права комунального 
власника територіальної громади певного населеного пунк-
ту на ту чи іншу будівлю мають бути зафіксовані в Держав-
ному реєстрі прав власності на нерухоме майно з вказівкою 
на  суб’єкта  такого  права  –  певну  територіальну  громаду.  
А  отже,  подібна  вимога щодо  фіксації  прав  власності  на 
певне  нерухоме  майно,  безперечно,  стосується  й  ново-
створюваних  об’єднаних  територіальних  громад.  Проте 
Закон України «Про добровільне об’єднання  територіаль-
них громад» не містить жодної норми, яка б вказувала на 
необхідність  процесу  створення  об’єднаної  територіаль-
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ної громади, або на передачу права власності на майно від 
учасників  такого об’єднання до новоутвореної об’єднаної 
територіальної  громади,  або  на  укладення  договорів  між 
територіальними  громадами  –  власниками  щодо  порядку 
використання  майна  без  передання  об’єднаній  територі-
альній  громаді права  власності на нього  або на  вчинення 
інших юридично регульованих дій у відносинах власності 
[5, с. 72–79]. 

Закон України «Про добровільне об’єднання територі-
альних громад» не містить норм, які б регулювали порядок 
та  підстави припинення  та  набуття права  власності  тери-
торіальними громадами, які об’єднуються,  та об’єднаною 
територіальною громадою. За відсутності норм, які б визна-
чали подібний порядок та підстави набуття права власності, 
об’єднані територіальні громади не можуть у законному по-
рядку набувати права власності на необхідне для їх існуван-
ня майно та кошти, а отже, втрачається і сама перспектива 
вдосконалення місцевого самоврядування в цілому [10].

У  реформованій  управлінській  політичній  та  адміні-
стративній  системі  територіальним  громадам  відводиться 
роль базових елементів, а центральні органи влади анонсу-
ють свою підтримку в перетворенні цих громад на дієздатні 
та спроможні.

Слід окреслити ризики, які можуть виникнути на місце-
вому рівні в процесі реформування. По-перше, для того, щоб 
отримати фінансування з Державного фонду регіонального 
розвитку  на  проекти  розвитку  місцевої  інфраструктури, 
Урядом встановлений термін затвердження Перспективних 
планів об’єднання територіальних громад. У зв’язку із цим 
є ризик, що окремі регіони та обласні державні адміністра-
ції намагались у стислі строки сформувати Перспективний 
план  об’єднання  територіальних  громад  (далі  – Перспек-
тивний  план)  без  проведення  ґрунтовного  аналізу  такого 
об’єднання, громадських слухань та роз’яснювальної робо-
ти в кожній громаді, яка підлягає об’єднанню [9].

На  Європейському  рівні  було  визнано  та  прописано  в 
статті 5 Європейської хартії місцевого самоврядування, ра-
тифікованій Законом України № 452/97-ВР від 15.07.97, що 
зміни територіальних кордонів органів місцевого самовряду-
вання не можуть здійснюватися без попереднього з’ясування 
думки відповідних місцевих громад, можливо, шляхом про-
ведення референдуму, якщо це дозволяється законом [7].

Виходячи  із  цього,  процес  розробки  Перспективних 
планів повинен був проводитись  з урахуванням усіх важ-
ливих  факторів  (інфраструктурних,  економічних,  етнопо-
літичних, культурних,  історичних), оскільки невиважений 
підхід до процесу об’єднання громад може дискредитувати 
сам процес децентралізації  та підірвати довіру населення 
до реформи. Відтак незабезпечення участі та неврахуван-
ня  позицій  усіх  зацікавлених  суб’єктів  на  регіональному 
рівні,  яких  торкається  реформування  (територіальна  гро-
мада, органи місцевого самоврядування «базового рівня», 
обласна рада, обласна державна адміністрація, громадські 
організації  та  ін.),  може  негативно  вплинути  на  процес 
реформування.  Як  показує  наш  та  зарубіжний  досвід,  ця 
участь є необхідною умовою реалізації будь-яких реформ. 
Оскільки в разі відсутності прозорості та публічності про-
ведення всіх етапів реформування – від формування Пер-
спективних планів до проведення громадських обговорень 
та ухвалення рішень про об’єднання, – а також якщо пер-
спектива  об’єднання  буде  сприйматися  громадськістю  як 
така,  що  нав’язана  згори,  існує  можливість  виникнення 
супротиву  та  навіть  саботажу цієї  реформи на місцевому 
рівні.  Виходячи  із  цього,  особливої  актуальності  набуває 
питання  проведення  на  постійній  основі  систематичної 
інформаційно-роз’яснювальної  роботи  серед  населення 
щодо особливостей та нюансів реформування. 

Окрім того, під час формування Перспективних планів 
необхідним є виявлення та максимальне врахування пропо-
зицій  громадян,  висловлених  під  час  проведення  громад-
ських слухань, а також рекомендацій експертів. 

Існує також проблема об’єднання громад у районах ком-
пактного розселення етнічних меншин. 

Що  стосується  питання  територіальної,  національної 
та будь-якої іншої ідентичності та її урахування в процесі 
об’єднання  громад,  то  має  бути  проведено  ґрунтовне  до-
слідження специфіки всіх територій, що підлягають рефор-
муванню. Тому в процесі розробки Перспективних планів 
обов’язковими є консультації робочої групи з  істориками, 
етнографами, соціологами, політологами, які системно ви-
вчають суспільні процеси в цих регіонах [11, с. 94] 

Виходячи із цього, зрозуміло, що навіть на перших ета-
пах впровадження ініціатив із децентралізації та об’єднання 
громад виникає ряд проблем та труднощів,  тому важливо 
вжити всіх необхідних заходів для мінімізації ризиків. 

Окрім  вищезазначеного,  існують  інші  перешкоди,  які 
стоять  на  заваді  процесу  децентралізації.  Це,  по-перше, 
супротив самої системи, в першу чергу – нижніх ланок на 
рівні  районів,  області.  Управлінці  районного  й  обласного 
рівня  нині  чинять  сильний  опір  впровадженню  реформи. 
Вони побачили, що коли в районі створюється дві, три гро-
мади,  ці  громади  покривають  його  основну  частину,  там 
зосереджується більшість населення, формується потужна 
матеріальна  та  фінансова  база,  а  під  районним  управлін-
ням залишається «мізер»,  і при цьому його представники 
втрачають вплив, тому вони намагаються зупинити процес 
об’єднання  громад  із  метою  продовження  своїх  повнова-
жень, як це було досі. 

По друге, – це популісти різних рівнів та рангів, які не-
суть  у  суспільство  інформацію  про  шкідливість  процесу 
децентралізації,  однак  не  вказують  на  нові  вектори  його 
розвитку  в  напрямку  створення  привабливого  життєвого 
середовища, яке необхідне для всебічного розвитку люди-
ни, її самореалізації, забезпечення захисту її прав та свобод, 
надання населенню високоякісних і доступних адміністра-
тивних, соціальних та інших послуг.

По-третє,  –  це  крупний  бізнес,  який  має  значну  кіль-
кість депутатів обласної ради, що лобіюють його інтереси. 
Вони  не  зацікавлені  в  децентралізації.  Адже  коли  тільки 
з’являється об’єднана громада, її нове управління піднімає 
питання формування місцевого бюджету, який складається, 
в тому числі, і з податків на землю та майно. І виявляється, 
що бізнесмени значною мірою різними способами ухиля-
ються від сплати податків. Відтепер їм це потрібно буде ро-
бити,  тому що громаду цікавитиме, скільки підприємство 
платить  у  бюджет,  чи  створює  підприємець  робочі  місця 
на території громади. Таким чином, громада як зацікавлена 
сторона сама починає контролювати бізнес, при цьому вона 
більше зацікавлена в розвитку малого та середнього бізнесу 
на своїх територіях, оскільки вони, як правило, сплачують 
єдиний податок, який відразу йде в місцевий бюджет. Малі 
виробники  переважно  є  членами  цих  громад  і  мають  тут 
сферу життєвого інтересу, що сприяє розвитку громади. Ве-
ликий бізнес в Україні на сьогодні переважно зацікавлений 
у  тому, щоб  вкласти  у  виробництво  мінімум,  а  прибутки 
отримати максимальні. Тому обласні ради через депутатів, 
які лобіюють  інтереси великого бізнесу, теж чинять пере-
шкоди, аби не допустити в себе швидкої реформи [9].

Слід  відмітити,  що  аналітиками  Всеукраїнської  асо-
ціації  сприяння  самоорганізації  населення  за  результата-
ми аналізу цих  та  інших ризиків,  які  характерні для про-
цесу  реформування  в  умовах  українських  реалій,  було 
розроблено  та  надано  ряд  пропозицій.  Для  органів  регі-
ональної  влади:  забезпечити  максимальне  залучення  ор-
ганів  місцевого  самоврядування,  представників  терито-
ріальних  громад,  громадських  інституцій,  експертів  до 
процесу  формування  Перспективного  плану;  забезпечити 
потужний  інформаційно-роз’яснювальний  супровід  про-
цесу об’єднання територіальних громад; забезпечити про-
ведення  навчальних  семінарів  для  працівників  органів 
місцевого  самоврядування  та  громадськості  щодо  різних 
аспектів реформи; забезпечити максимальне врахування ге-



52

№ 5 2016
♦

ографічної, культурної, етнічної та іншої специфіки громад, 
що об’єднуються, та максимально враховувати рекоменда-
ції, сформовані в самих громадах. Для інститутів громадян-
ського  суспільства:  громадські  об’єднання  можуть  ство-
рювати майданчики для обговорення проблем об’єднання 
територіальних громад – проведення конференцій, круглих 
столів,  семінарів  із  залученням  експертів,  місцевих  акти-
вістів,  органів  влади,  місцевого  самоврядування;  активно 
співпрацювати  з  органами  регіональної  влади,  надавати 
експертні висновки, рекомендації, консультації, в тому чис-
лі у формі громадської експертизи; створювати в усіх селах 
і, в першу чергу, в тих, де немає сільрад, та в селищах ор-
гани самоорганізації населення як засоби опори для мікро-
громад відповідних сіл, селищ, як інструмент колективного 
представлення  і  захисту  інтересів мешканців  відповідних 
територій [8].

Розпочатий  сьогодні  в  Україні  процес  реформування 
публічної влади через децентралізацію та передачу частки 
повноважень від органів влади органам місцевого самовря-
дування є життєво необхідним та нагальним в умовах, які 
склалися в країні. Разом із тим на порядку денному актуаль-
ним залишається питання впровадження ефективних меха-
нізмів демократії на місцевому рівні, які нададуть територі-
альним громадам реальний інструментарій для прийняття 
рішень і широку автономію щодо своїх повноважень, шля-
хи і засоби здійснення цих повноважень, а також ресурси, 
необхідні для їх виконання. 

Однак є ризик, що не всі органи місцевого самовряду-
вання, отримавши додаткові повноваження, у своїй діяль-
ності  будуть  керуватись  інтересами  громади,  тому  на  за-
конодавчому рівні необхідно закріпити інструменти участі 
громади у виробленні місцевої політики та  її реалізації, в 
тому числі у формі громадського контролю. 

Так, у Законі України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»  згідно  зі  ст.  19  для  врахування  соціально-еконо-
мічних, історичних, національно-культурних та інших осо-
бливостей здійснення місцевого самоврядування сільська, 
селищна, міська  рада  на  основі Конституції України  та  в 
межах цього Закону може приймати Статут територіальної 
громади села, селища, міста [13].

Таким чином, Закон визначає, що одним з основополож-
них джерел, в якому закріплено механізми функціонуван-
ня територіальних громад, повинні стати їх Статути. Адже 
Статут – це мала конституція територіальної громади, яка 
визначає  правовідносини  в  самій  громаді  та  із  зовнішнім 
середовищем. Статут територіальної громади не може су-

перечити Конституції України та законам України, прийня-
тим на її основі. Саме в Статутах територіальної громади 
мають  бути  закріплені  механізми  внесення  та  реалізації 
місцевої ініціативи, проведення громадських слухань, про-
ведення  громадської  експертизи,  здійснення  громадського 
контролю та інше [11, с. 94]. 

Висновки. Аналіз  показує,  що  сьогодні  більшість 
Статутів  територіальної  громади  є досить формальними  і 
обмежуються  деталізацією  процесів  комунікації  «влада-
громада»  та  зрідка  –  контролю  громади  за  відповідністю 
рішень органів місцевого самоврядування інтересам грома-
ди. Значна частка представників місцевого самоврядуван-
ня не усвідомлюють, що Статут територіальної громади є 
одним з елементів творення самої громади і її повноцінно-
го  ефективного  сталого  розвитку,  а  більшість  пересічних 
громадян взагалі не мають уявлення, що таке Статут. Од-
нак сьогодні у  світлі реформи Статут  територіальної  гро-
мади  повинен  стати  ефективним  засобом  саморегуляції 
об’єднаної  територіальної  громади, регулятором відносин 
як між громадами, що об’єднались, так і між громадою та 
місцевою владою.

Проведений аналіз показує, що успішне впровадження 
розпочатої  реформи  місцевого  самоврядування,  що  здій-
снюється одночасно з децентралізацією публічної влади в 
Україні, можливе за наявності ряду умов:

1) закріплення на законодавчому та місцевому рівні ме-
ханізмів та інструментів участі громадськості у вирішенні 
проблем місцевого значення;

2)  повсюдне  ухвалення  Статутів  територіальних  гро-
мад, побудованих на основі стандартів демократії; 

3)  повсюдне  створення  органів  самоорганізації  насе-
лення,  в  першу  чергу  на  тих  територіях,  що  піддаються 
об’єднанню, а також опанування активною громадськістю 
інструментів громадської участі для сприяння процесам ре-
формування та захисту прав  і реалізації  інтересів громад, 
що реформуються;

4) створення мережі громадського супроводу реформ за 
участю  представників  інститутів  громадянського  суспіль-
ства, які в тісному контакті з центральними та місцевими 
органами влади (зокрема, в співпраці з регіональними офі-
сами  реформ)  мають,  з  одного  боку,  сприяти  успішному 
проведенню  всіх  етапів  об’єднання  територіальних  гро-
мад, з іншого, – допомогти в пошуку балансу інтересів усіх 
учасників  процесу  реформування  і  стимулювати  активну 
участь громадськості на етапі подальшого розвитку рефор-
мованих громад [8].
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Вказується, що конституція є різновидом суспільного договору, на який суспільство покладає високі сподівання в плані ефективного 
управління державою. Зазначається, що концепція установчої влади є первинною, з якої виникають т.з. встановлені влади, що мають 
вторинний характер: законодавча, виконавча і судова. Ця концепція набуває особливо важливого значення для України, яка зазнавала 
кількох спроб змінити Конституцію. Досліджуються деякі зміни Конституції України – 2004 та 2016 рр. Автор розглядає детальніше кон-
ституційну реформу 2016 р. крізь призму викликів, з якими зіштовхнулась Україна. 

Ключові слова: конституція, Конституція України, конституційна реформа. 

Указывается, что конституция является разновидностью общественного договора, на который общество возлагает высокие надеж-
ды в плане эффективного управления государством. Отмечается, что концепция учредительной власти является первичной, из которой 
возникают т.н. установленные власти, имеющие вторичный характер: законодательная, исполнительная и судебная. Эта концепция при-
обретает особенно важное значение для Украины. Исследуются некоторые изменения Конституции Украины – 2004 и 2016 годов. Автор 
рассматривает подробнее конституционную реформу 2016 сквозь призму вызовов, с которыми столкнулась Украина.

Ключевые слова: конституция, Конституция Украины, конституционная реформа.

It is stated that the constitution is a kind of a social contract on which society places high expectations in terms of good governance. It is 
noted that the concept of constituent power is primary, creating the basis for the constituent power, which has a secondary character: legislative, 
executive and judicial branches of power. This concept is particularly important for Ukraine, which has gone through several attempts to amend 
the Constitution. The author analyses some of the amendments to the Constitution of Ukraine – in 2004 and 2016. The author considers a con-
stitutional reform of 2016 through the prism of the challenges faced by Ukraine.

Key words: constitution, Constitution of Ukraine, constitutional reform.

Постановка проблеми. Актуальність  проблематики 
конституціотворення  в  Україні  зумовлена,  насамперед, 
зростанням суспільного інтересу до формування дійсних 
демократичних  стандартів  та  засад  у  правовому  полі 
України,  підсилена  активною  громадянською  позицією 
українського суспільства.

Стан дослідження. Означена проблематика тісно ко-
релює з різними аспектами досліджень. Адже на процес 
розвитку  самої  правової  системи  та  правових  відносин 
повинні  безпосередньо  впливати  конституційні  норми  і, 
що  не  менш  важливо,  конституційні  принципи.  Вказана 
проблематика  відображена  в  працях  багатьох  вітчизня-
них  дослідників:  О.  Батанова, Ю.  Барабаша,  Д.  Бєлова,  
Ю. Бисаги, А. Колодія, А. Крусян, О. Лотюк, О. Марцеляка,  
C.  Різника,  О.  Скрипнюка,  М.  Ставнійчук,  П.  Стецюка,  
М. Теплюка, В. Федоренка, С. Шевчука та ін. 

Метою статті стало  виявлення  специфіки  процесу 
конституційної реформи сучасної України. Завдання статті 
полягає в аналізі досвіду конституційних реформ (2004 р.  
та 2016 рр.) у контексті підвищеного впливу на реформи в 
України збройного конфлікту та «руки на пульсі» подій в 
Україні з боку ЄС у цілому. 

Виклад основного матеріалу. Конституція є різновидом 
суспільного договору  (англ.  social  contract):  люди віддають 
частину своїх суверенних прав уряду держави або  іншому 
органу  влади  для  того,  щоб  підтримувати  порядок  у  сус-
пільстві,  тобто  згода  тих,  ким  правлять,  на  певні  правила, 
за якими здійснюється правління. Погоджуємося з думкою  
О. Лотюк про те, що в сучасному суспільстві конституція має 
бути механізмом здійснення консенсусу всіх соціальних груп  
[1, с. 6]. При цьому навіть найкращі приклади конституції не 
здатні самостійно реалізовувати положення, які вони містять, 
адже успіх та ефективність цих положень цілком і повністю 
залежить від людського фактору. Цей самий людський фак-
тор посприяв тому, що конституціоналізм вважається одним 
із головних досягнень людської цивілізації.

Істотне  значення для  з’ясування природи конституції 
як основного закону, акта найвищої юридичної сили, мала 

концепція установчої влади, сформульована у XVIII ст. Ця 
концепція передбачає, що установча влада є первинною, з 
якої виникають т.з. встановлені влади, що мають вторин-
ний характер: законодавча, виконавча і судова. Установча 
влада належить народові, котрий, реалізуючи її, приймає 
конституцію і визначає умови свого державно-політично-
го  існування.  І, безумовно, внесення змін до конституції 
пов’язано  зі  здійсненням  установчої  влади.  Конституція 
демократичного і юридично зрілого суспільства «працює» 
на нього. Конституція в інших державах цілком очевидно 
може стати «заручником» інтересів окремих груп, обуре-
них метою конституції обмежити їх жагу влади. У цьому 
сенсі конституційний лад зумовлюється рівнем розвитку 
суспільства, держави та права. Як зазначає В. Федоренко, 
аналіз  змісту установчої функції Конституції  дає підста-
ви  для  виокремлення  в  ній  двох  основних  компонентів  
[2, c. 112]. По-перше, це встановлення нормативних основ 
формування  найважливіших  правових  інститутів,  яки-
ми  зумовлені  тип  держави,  її  правова  система  та  спосіб 
взаємодії  держави  і  суспільства. По-друге,  це  динамічне 
тлумачення  установчої  функції,  яке  розглядає Основний 
Закон із позицій постійного впливу на дію встановлених 
ним інститутів конституційних принципів. На наш погляд, 
саме конституційні принципи повинні забезпечити пану-
вання права над політикою.

Конституції, основі  закони держав, розроблялися або 
змінювались у більше ніж половині держав по всьому сві-
ту в останні десятиліття. Якщо ми уявимо собі численні 
приписи,  що  діють  у  країні  у  вигляді  певного  організо-
ваного  і  взаємозалежного цілого, Конституція  виявиться 
основним,  ключовим  фундаментом  всієї  системи  націо-
нального  законодавства.  Особливе  значення  конституції 
полягає в тому, що вона обмежує владу в державі. Вона, 
зокрема, встановлює повноваження кожного органу в дер-
жаві, щоб жоден орган влади не зміг перевищити свої по-
вноваження в межах, встановлених конституцією. Можна 
говорити, що державна влада виконує так звану функцію 
самообмеження під час прийняття конституції.
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На жаль, Україна не може похизуватися стабільним lex 
fundamentalis. За двадцять років Конституція України за-
знавала суттєвих змін. У конституційному процесі в Укра-
їні після набуття нею незалежності можна вокремити такі 
значимі етапи:

– 1996 рр.: розробка проекту Конституції та прийняття 
Конституції України 28 червня 1996 р.;

–  2004  рр.:  прийняття  Закону  України  від  8  грудня  
2004 року № 2222– IV «Про внесення змін до Конституції 
України»;

– 2010 рр.: прийняття рішення Конституційним Судом 
України № 20-рп/2010 від 30 вересня 2010 року в справі 
про додержання процедури внесення змін до Конституції 
України, який визнав неконституційним у зв’язку з пору-
шенням процедури розгляду та прийняття Закон України 
від 8 грудня 2004 року № 2222– IV «Про внесення змін до 
Конституції України»;

–  2014  рр.:  прийняття  Закону України  від  21  лютого 
2014 року № 742-VII «Про відносення дії окремих поло-
жень Конституції України» та Постанови Верховної Ради 
України  від  22  лютого  2014  року № 750-VII  «Про  текст 
Конституції України»  в  редакції  28  червня  1996  року,  зі 
змінами і доповненнями, внесеними законами України від 
8  грудня 2004 року № 2222–  IV,  від 1 лютого 2011 року  
№ 2952 – VI, від 19 вересня 2013 року № 586 – VII;

–  2016  р.:  процес  суттєвих  конституційних  змін, 
який означився прийняттям Закону України від 2 червня  
2016 року № 1401 – VIII «Про внесення змін до Консти-
туції України  (в частині правосуддя)», прийняття Верхо-
вною Радою України Постанови від 31 серпня 2015 року 
«Про  попереднє  схвалення  законопроекту  про  внесення 
змін до Конституції України в частині децентралізації дер-
жавної влади».

Не ставлячи за мету аналіз  змісту та процедури при-
йняття зазначених нормативних актів, зупинимося на тих 
фактах, що стали передумовою конституційної реформи, 
та  причинах,  які  завадили  досягненню  задекларованої 
мети. 

Досліджуючи цю проблему, слід зазначити, що останні 
зміни до Основного Закону зумовлені низкою внутрішніх 
та зовнішніх чинників. Крім зовнішньополітичного впли-
ву Мінських угод, обов’язок виконання яких покладає на 
Україну  значні  зобов’язання,  українська  Конституція  не 
раз зазнавала змін через внутрішньополітичні чинники, з 
метою виходу із політичної кризи, досягнення консенсусу 
між політичними силами в парламенті. 

Упродовж цього періоду влада в основному здійснюва-
ла перерозподіл повноважень між двома вищими органами 
державної  влади:  між  президентом  та  парламентом щодо 
формування  уряду  та  здійснення  контролю  за  органами 
виконавчої влади. Україна робила вибір на користь однієї 
чи іншої моделі, оскільки немає єдиного шаблону для того, 
як саме повинні бути розділені повноваження між вищими 
органами  державної  влади. Порівняльний  досвід  держав-
членів ЄС показує, що стабільність конституційного ладу, 
передбачуваність конституційного розвитку зумовлені чіт-
ким розмежуванням повноважень між органами державної 
влади (насамперед, парламентом, главою держави, урядом) 
та неухильним дотриманням конституційних приписів. Од-
нак в Україні Конституція 1996 р. і зміни 2004 р., 2010 р., 
2014 р. не змогли внести необхідну ясність і стабільність. 
Криза посилюється  тим, що представники вищих органів 
державної влади дозволяють собі нехтувати нормами Осно-
вного Закону. Усе це призводить до нестабільності самого 
конституційного  ладу  як  упорядкованої  системи  суспіль-
них відносин, що пов’язані  з  реалізацією конституційних 
прав і свобод особи, розвитком громадянського суспільства 
та правової держави, утвердженням інших конституційних 
цінностей у суспільстві і державі.

Станом на початок 2016 р. Україна стикається з пробле-
мою одночасного втягнення у воєнні дії, відносно стрима-

ною  відповіддю  міжнародного  співтовариства  вирішити 
конфлікт  України  з  Росією,  а  також  процесом  реформу-
вання конституції, що так само відбувається на тлі більш 
широкого процесу політичних та економічних реформ. Ця 
«одномоментність» має підштовхувати політиків всереди-
ні і за межами України мислити масштабно, в тому числі й 
у напрямку змін до Конституції [3]. Крім того, важливість 
моменту підсилюється досвідом попередніх помилок, зро-
блених владою в ході минулих конституційних реформ, а 
саме: «…1) неправильного вибору пріоритетів і предмета 
конституційного  реформування,  відсутності  стратегічної 
концепції (плану) конституційної реформи; 2) акценту на 
зміні тексту Конституції при неналежній увазі до створен-
ня механізму  її  виконання  та  захисту;  3)  відсутності  ро-
боти зі зміни ставлення до Конституції в суспільстві та у 
владі» [4].

Таким чином, можна зробити висновок, що без виправ-
лення  зазначених  помилок  конституційна  реформа  в  ни-
нішньому вигляді Україні навряд чи потрібна, навіть якщо 
здійснюватиметься  за  цінними  теоретичними  підказками 
іноземних експертів. Більше того, вона може знову зашко-
дити ослабленій державі,  створивши  ілюзію перетворень, 
які насправді не відбуваються, витратити суспільну енергію 
на марні  зусилля,  спрямовані на  хибні цілі. Сама по  собі 
конституційна реформа не повинна бути самоціллю. Осно-
вною метою зміни конституційного ладу повинно бути за-
безпечення реалізації проголошеного в статті 3 Конститу-
ції України принципу: «Людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. 

У контексті аналізу останньої конституційної рефор-
ми важливо мати на увазі політичний і міжнародно-пра-
вовий контекст, на тлі якого розгортаються внутрішньо-
політичні події в Україні, зокрема і щодо конституційної 
реформи в Україні. Конституційна реформа була ключо-
вою  частиною  угоди  про  припинення  вогню,  досягну-
тою в Мінську в лютому 2015 р., але проблема полягає в 
тому, що сутність цієї реформи не була чітко визначена в 
Мінських домовленостях. Частково це сталося з вини за-
хідних держав Нормандської четвірки (Франції й Німеч-
чини), які намагалися досягти перемир’я між конфлікту-
ючими сторонами [5].

Органи  державної  влади  під  час  виконання  владних 
повноважень  часто  керуються  політичною  доцільністю 
та  маніпулюють  конституційними  положеннями. Окремі 
конституційні положення носять декларативний характер, 
а  конституційний  механізм  державної  влади  змінюється 
залежно від зміни нестабільних політичних інтересів. Та-
ким чином, нестабільна і нечітка Конституція є недієвою 
та не може стати базою для вкрай необхідних суспільству 
реформ – політичної, адміністративної, реформи місцево-
го самоврядування та децентралізації.

У цілому слід мати на увазі, що нинішній процес кон-
ституційної реформи в Україні має три основні напрямки: 
судова  реформа,  децентралізація  і  визначення  конститу-
ційно-правової  відповідальності  вищих  органів  держав-
ної влади за належне виконання наданих їм повноважень. 
Перші два з них перебувають на порядку денному україн-
ських політиків; зовнішні суб’єкти продовжують підштов-
хувати чинну владу до дій, надавати фінансову підтримку, 
а також юридичні консультації для збереження «імпульсу» 
для  триваючого  процесу  розробки  і  прийняття  відповід-
них  законів  і  поправок  до  конституції,  підготовки  до  їх 
реалізації.  Наприклад,  ЄС  запропонував  лібералізацію 
візового  режиму для  українців,  які  їдуть  у  країни-члени 
ЄС, та запустив нову програму, спрямовану на зміцнення 
потенціалу на місцевому рівні; Рада Європи надала юри-
дичні консультації [6].

Висновки. Питання, пов’язані з утвердженням та ево-
люцією конституціоналізму в Українській державі, не тіль-
ки  продовжують  перебувати  на  порядку  денному  нашої 
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держави, а й займають одне з ключових місць у науковому 
та політичному дискурсі. У цьому зв’язку варто зазначити, 
що впроваджені конституційні  зміни у сфері правосуддя 
мають привести до оновлення судової системи, що дозво-
лить відновити довіру громадян до судової гілки влади, а 
також призведе  до  підвищення  якості  судових  рішень,  а 
lex fundamentalis досягне рівня глибокої поваги та довіри 
як із боку пересічних громадян, так і з боку представників 
влади.  Головним у  цьому процесі  є  уникнення  будь яких 
сумнівів  щодо  легітимності  оновлених  конституційних 

положень, як це було під час ухвалення законів «Про вне-
сення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. 
та  «Про  відновлення  дії  окремих  положень  Конституції 
України» від 21 лютого 2014 р. Лише таким шляхом, на 
наш погляд, можливо модифікувати наявну нині систему 
реалізації установчої влади народу України з урахуванням 
досягнень  європейського  конституціоналізму  [3].  Варто 
пам’ятати  про  те, що  український народ пройшов надто 
довгий шлях до усвідомлення свого призначення та сенсу 
існування у світі, щоб допустити ще одну поразку. 
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ОСНОВНІ ВиМОГи ДО НЕГЛАСНих СЛІДЧих ДІЙ 
У СВІТЛІ ЗАСАД КОНСТиТУЦІЙНих ГАРАНТІЙ ПРАВ ЛЮДиНи

BASIC rEQuIrEMENTS TO uNDErCOVEr INVESTIgATION 
IN LIghTS CONSTITuTIONAL guArANTEES Of huMAN rIghTS
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здобувач кафедри конституційного права 

та порівняльного правознавства
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У статті розкриваються вимоги щодо здійснення негласних слідчих дій у світлі конституційних гарантій прав людини і основопо-
ложних свобод. Задля належного застосування негласних слідчих дій та інших превентивних заходів, спрямованих на забезпечення 
національної безпеки та проти тероризму і підривної діяльності, мають існувати ефективні парламентські і судові контрольні процедури.

Ключові слова: боротьба з тероризмом, належна правова процедура, негласні слідчі дії, парламентський контроль, судовий  
контроль.

В статье раскрываются требования по осуществлению негласных следственных действий в свете конституционных гарантий прав 
человека и основных свобод. Для надлежащего применения негласных следственных действий и других превентивных мер, направлен-
ных на обеспечение национальной безопасности и против терроризма и подрывной деятельности, должны существовать эффективные 
парламентские и судебные контрольные процедуры.

Ключевые слова: борьба с терроризмом, надлежащая правовая процедура, негласные следственные действия, парламентский 
контроль, судебный контроль.

The article reveals the requirements to undercover investigation in light of the constitutional guarantees of human rights and fundamental 
freedoms. To ensure proper use of undercover investigative measures and other preventive measures to ensure national security and terrorism 
and subversion, must exist effective parliamentary and judicial control procedures.

Key words: due process, fight against terrorism, judicial control, parliamentary oversight, undercover investigations.

Постановка проблеми.  Забезпечення  національної 
незалежності, боротьба з тероризмом та підривною діяль-
ністю  є  невід’ємним  елементом  захисту  конституційного 
порядку.  Ці  проблеми  стали  надзвичайно  гострими  після 
анексії Криму Російською Федерацією та фактичної окупа-
ції окремих районів Донецької і Луганської області струк-
турами, фактично підконтрольним цій країні і залежних від 
неї. У зв’язку із цим також підвищився рівень злочинності. 
Зокрема,  в  листі  Генеральної  прокуратури  на  ім’я  голови 
Національної поліції від 28 січня 2016 року вказувалося про 
різке зростання нерозкритих розбійних нападів [8].

Нещодавня новела в Кримінальному процесуальному 
кодексі щодо запровадження інституту негласних слідчих 

дій є суперечливою щодо конституційних гарантій права 
на особисте і сімейне життя особи, а також із точки зору 
правової визначеності та додержання відповідних консти-
туційних процесуальних гарантій прав людини. Ця новела 
критикується як суперечлива з точки зору правової визна-
ченості, оскільки донедавна негласні слідчі дії прирівню-
валися  до  оперативно-розшукових  заходів,  які  передува-
ли власне розслідуванню кримінальної  справи. З  іншого 
боку,  введення  цього  інституту  в  кримінальний  процес 
розглядається  як  прогресивний  і  такий,  який  імплемен-
тує в правову систему України кращі зарубіжні практики, 
особливо в розслідування тяжких, латентних злочинів та 
злочинів, пов’язаних з організованою злочинність чи із за-



56

№ 5 2016
♦

грозами національній безпеці України. Прибічники цього 
підходу підкреслюють, що в Кримінальному процесуаль-
ному кодексі встановлено перелік негласних слідчих дій, 
що вносить правову визначеність у припинення або попе-
редження злочинної діяльності, яка має тяжкі наслідки чи 
посягає на національну безпеку [10, с. 182–183]. Водночас 
ця проблематика з точки зору конституційних засад і цін-
ностей ще не знайшла адекватного відображення в працях 
вітчизняних науковців, хоча із цього приводу є доволі зна-
чна  судова практика  зарубіжних  країн  та Європейського 
суду з прав людини. З іншого боку, запобігання загроз на-
ціональній  безпеці  та  громадському  порядку  лише шля-
хом здійснення гласних дій далеко не вичерпується.

Мета статті – визначення вимог до здійснення неглас-
них слідчих дій у світлі конституційних гарантій прав лю-
дини і основоположних свобод. Оскільки негласні слідчі 
дії  стосуються  окремих  сторін  особистого  та  сімейного 
життя  особи,  то  спочатку  будуть  розглянуті  відповідні 
конституційні  гарантії  в  їх порівняльній  характеристиці, 
далі буде проаналізована практика Європейського суду з 
прав людини, насамкінець, – визначено основні стандарти 
до негласних слідчих дій, виходячи з вимог верховенства 
права та належної правової процедури.

Виклад основного матеріалу.
1. Конституційні гарантії щодо невтручання в осо-

бисте та сімейне життя особи та негласні слідчі дії. Для 
того, щоб застосовувати негласні дії, необхідно додержува-
тися певних конституційних стандартів, із точки зору яких 
такі  дії  є  виправданими  і необхідними в демократичному 
суспільстві. Конституція України визначає засади правової 
держави  (стаття 1), поваги до  гідності людини  (стаття 3), 
верховенства права  (частина 1 статті 8),  гарантії недотор-
канності  житла  (стаття  30),  гарантії  таємниці  листування 
та іншої кореспонденції (стаття 31), заборони втручання в 
особисте і сімейне життя (стаття 32). Сутність конституцій-
них гарантій зводиться до розуміння прав людини як непо-
рушної сфери приватної автономії, яка має бути захищена 
від свавільного втручання та утисків із боку держави, її ор-
ганів та посадових осіб, а також третіх осіб. У цьому від-
ношенні роль конституційних гарантій приватності особи 
узгоджується з міркуваннями громадської безпеки, якій має 
дати збалансовану оцінку суд. Водночас у випадку поперед-
ження та розслідування злочинів може мати місце втручан-
ня в ці фундаментальні конституційні цінності, гарантії, яке 
зважується  через принцип пропорційності  [3,  с.  192–204] 
та міркування крайньої необхідності. У цій частині майже 
відсутня практика Конституційного Суду України, а тому є 
потреба звернутися до зарубіжної практики, адже йде мова 
про фундаментальні принципи 

Такі негласні слідчі дії певною мірою обмежують пра-
во на особисте та сімейне життя, зокрема право на віль-
ний вибір місця проживання, таємницю листування і ко-
респонденції, можливості особи на самовизначення тощо.  
У  залежності  від  конкретних  обставин  межі  обмежень 
приватності може варіюватися. Однак вони не можуть по-
сягати на сутнісний зміст права на приватне життя особи.

Такі обставини можуть мати різний характер і можуть 
бути  зумовлені  міркуваннями  національної  безпеки  або 
необхідністю розкрити та/чи припинити скоєний злочин, 
Наприклад, під час Другої світової війни в США був ухва-
лений президентський указ № 9066, в якому зазначалося: 
«Для успішного  ведення  війни потрібен  всілякий  захист 
від шпіонажу та диверсій стосовно матеріалу, споруд і об-
ладнання,  пов’язаних  із  національною  обороною…»  На 
цій підставі Президент визнав за необхідне «…вповнова-
жити та наказати воєнному секретареві та командувачам 
збройних  сил…  у  всіх  випадках,  коли  вони  визначають 
такі  дії  за  необхідні  чи  бажані,  запроваджувати  воєнні 
зони на територіях і в масштабах, визначених відповідни-
ми командувачами, з правом будь-якої із цих зон виселяти 
й на власний розсуд обмежувати будь-чиє право в’їжджати 

на ці території, перебувати на них або залишатися на них» 
[11, с. 56]. Це стало потім одним із основних мотивів для 
застосування  обмежувальних  заходів  щодо  американців 
японського  походження  та  їх  інтернування  в  центральні 
штати країни, оскільки ніби все тихоокеанське побережжя 
є вразливим із точки зору національної безпеки в умовах 
війни. Тому пізніше Конгрес ухвалив відповідний закон, 
який обмежував свободу вибору місця проживання у вста-
новлених законах війни.

Вивчаючи  питання  про  підстави  розрізнення  в  став-
ленні за етнічною ознакою, Верховний Суд зазначив, що 
розрізнення  за  походженням  «…є  огидним  для  вільного 
народу,  чиї  інституції  спираються  на  доктрину  рівності. 
Тому класифікація чи дискримінація на суто расовій осно-
ві часто розглядалася як відмова в рівному захистові  за-
коном» [11, с. 60]. Однак слід розрізняти ці ситуації в разі 
реальної загрози національній безпеці; деякі з них не по-
сягають на відповідні конституційні гарантії приватності. 
Із цього приводу Верховний Суд висловився так: «Те, що 
під час кризи, пов’язаної з війною та загрозою вторгнен-
ня, уряд вживає заходів задля громадської безпеки, вихо-
дячи з визнання фактів і обставин, які вказують на те, що 
одна національна група може загрожувати безпеці більше 
за  інші,  не можна  вважати цілком  антиконституційним  і 
засуджувати  лише  тому, що  в  більшості  випадків  расові 
розрізнення є неприпустимими» [11, с. 61].

Однак такі дії не можуть зачіпати, зокрема, професійні 
таємниці – під час прослуховування сповідей у священика 
має місце посягання на свободу здійснення культів, розмов 
в офісі адвоката – адвокатських привілей, посягання на яке 
має наслідком втрату сенсу адвокатської діяльності як та-
кої та підрив довіри між адвокатом та клієнтом [17, с. 122].  
Сутнісний  зміст  цього  права  полягає  в  тому,  що  мають 
бути нагальні  та  серйозні підстави, щоб обвинувачувати 
особу, яка володіє професійним привілеєм, у скоєнні зло-
чину. Якщо немає достатніх фактичних даних такого роду, 
то  таке  втручання  у  сфері  професійного  привілею  буде 
надмірним, а отримані відомості не можуть служити на-
лежним доказом у суді, що порушуватиме фундаменталь-
не право на справедливе правосуддя.

У  Сполученому  Королівстві  питання  легітимності 
втручання в особисте та сімейне життя з боку спецслужб 
і  поліції  регулює  Акт  про  перехоплення  комунікацій  
у  1985  року.  Однак  судова  практика  визнає  як  пору-
шення права на приватне життя  такі форми втручання  з 
боку  спецслужб  або  поліції:  а)  таємне  стеження  (окрім 
перехоплення  телефонних  переговорів),  яке  проводи-
лося  поліцією  до  набуття  чинності  Актом  про  поліцію  
1997 року; б)  відсутність  загальних вимог щодо попере-
днього  незалежного  санкціонування  може  порушувати 
право на приватність; в) мобільні телефони не підпадають 
під дію Акту про перехоплення комунікацій, оскільки вони 
не  є  частиною  громадської  телекомунікаційної  системи;  
г) прослуховування приватних телефонів, яке відбувається 
в будинку з прилеглою ділянкою, що належить особі, котра 
веде перехоплення, не підпадає під Акт про перехоплення 
комунікацій; д) поліція і спецслужби володіють достатніми 
засобами, щоб не звертатися до прослуховування телефон-
них  розмов  (наприклад,  інфрачервоні  камери  та  зовнішні 
мікрофони з великим радіусом дії) [14, с. 89].

Якщо йде мова про  інформаційний  аспект приватно-
го життя, то слід мати на увазі диференціацію розуміння 
конфіденційності інформації фізичних осіб та юридичних 
осіб  приватного  права.  Адже  в  останніх  необхідно  роз-
різняти інтерес юридичної особи як організації та інтерес 
особи, яка в силу закону, статуту (іншого установчого до-
кументу)  чи  спеціального  уповноваження наділена мож-
ливостями представляти інтереси цієї юридичної особи в 
правовідносинах із третіми особами.

У  рамках  так  званого  «стратегічного  нагляду»  спец-
служби можуть встановлювати устаткування для зніман-
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ня  інформації  із  засобів зв’язку чи прослуховувати ефір. 
Для цього існують спеціальні комп’ютерні програми, які 
мають в основі пошук ключових слів та словосполучень. 
Згідно з підходами, сформульованими в практиці зарубіж-
них  конституційних  судів,  «стратегічний  нагляд»  супер-
ечить  конституційним  гарантіям  недоторканності  права 
на особисте та сімейне життя. Він може стосуватися лише 
сфери зовнішніх загроз національній безпеці. Наприклад, 
його застосування в боротьбі з наркотрафіком із викорис-
танням в якості ключових слів «кокаїн», «замах на вбив-
ство»  тощо.  Така  практика  розцінюється  Федеральним 
конституційним судом Німеччини як свавільна та така, що 
надмірно посягає на сутнісний зміст  інформаційного ас-
пекту права на особисте життя [17, с. 126].

Американська практика пішла далі після справи Katz – 
було констатовано, що «…дії  влади  з  електронного про-
слуховування та запису слів позивача стали порушенням 
його права на приватне життя, на яке він міг розрахову-
вати,  користуючись  будкою  телефону-автомату.  Тобто  ці 
дії стали «обшуком і затриманням» («searchandseizure») у 
розумінні Четвертої Поправки» [6, с. 192]. Тут Верховний 
суд США акцентує на сутнісному моменті права на при-
ватне життя – захисті здійснення комунікації в будь-якій 
формі, не прив’язуючи цей факт до майна чи місця про-
живання обвинувачуваної особи.

Таким  чином,  застосування  заходів  щодо  нагляду  за 
підозрюваними  особами  в  скоєнні  злочинів  проти  на-
ціональної  безпеки  та  інших  тяжких  і  особливо  тяжких 
злочинів має бути обґрунтованим із точки зору вимог на-
лежної правової процедури та сутнісного змісту прав лю-
дини, який забезпечується відповідними конституційними 
гарантіями.

2. Практика Європейського суду з прав людини 
щодо додержання належного порядку здійснення не-
гласних слідчих дій. Європейський  суд  із  прав  людини 
(далі  –  ЄСПЛ)  сформулював  окремі  підходи  щодо  легі-
тимності втручання в приватне життя особи в ході неглас-
ного стеження з боку спецслужб і поліції, яке гарантується 
статтею 8 Конвенції про захист прав людини й основопо-
ложних свобод 1950 року. Можна виділити підходи ЄСПЛ 
щодо цього питання.

1. Проведення негласного стеження щодо категорій 
осіб, які претендують на посади, пов’язані з доступом до 
інформації конфіденційного чи таємного характеру, або 
із здійсненням владних функцій у сфері національної без-
пеки та забезпечення громадського порядку.  Зокрема,  в 
справі Leanderv. Sweden Суду прийшлося аналізувати ле-
гітимні підстави для реєстрів осіб, які потенційно можуть 
бути причетні до підривної діяльності проти державнос-
ті, здійснення таємного стеження за ними з метою збору 
відповідної інформації. На таких підставах здійснювалася 
перевірка кандидатів на посади в шведській поліції.

Однак  застосування  таких  заходів має  здійснюватися 
під  ефективним  контролем  із  метою  недопущення  зло-
вживань у ході втручання в приватне життя під мотивом 
збору інформації для забезпечення національної безпеки. 
Відповідно до Акту про нагляд 1975 року такий контроль 
здійснює Канцлер юстиції, який розглядає скарги грома-
дян про порушення їхніх прав із боку державних органів. 
Також Канцлер юстиції бере участь у консультаціях у разі 
внесення  змін  у  законодавство,  яке  стосується  гарантій 
прав людини. Канцлер юстиції повноважний бути присут-
нім на будь-якому засіданні судового чи адміністративно-
го органу без висловлення своєї думки, доступу до досьє 
та іншої важливої інформації про особу в будь-якому орга-
ні публічної влади. У рамках своєї контрольної діяльності 
Канцлер юстиції може порушити кримінальну справу про-
ти будь-якої посадової особи або поставити питання про її 
дисциплінарну  відповідальність.  Із  цією метою Канцлер 
також  комунікує  з  Парламентськими  омбудсманами,  які 
здійснюють контроль за додержанням прав людини.

Так  само  загальний  парламентський  контроль  у  цій 
сфері  здійснює  спеціальний  Парламентський  комітет  із 
правосуддя.  Парламентський  комітет  здійснює  контроль 
за негласним стеженням у формі періодичних візитів до 
поліцейського підрозділу безпеки, перевірки підстав щодо 
обсягів його фінансування, вивчення ступеня впливу не-
гласних агентів на процес ухвалення владних рішень цим 
підрозділом  та  проведення  періодичних  парламентських 
слухань із питань додержання прав людини в ході неглас-
ного стеження.

ЄСПЛ визнав, що існували законні підстави для втру-
чання в приватне життя Леандера з мотивів  забезпечення 
національної  безпеки. Водночас  існують вимоги передба-
чуваності  в  контексті перевірок особистого  складу в пев-
них секторах, що впливають на національну безпеку, і воно 
не може бути однаковим у порівнянні із іншими правовими 
сферами. У цій сфері закон має бути гранично і чітко визна-
ченим, щоб надати  громадянам адекватну вказівку обста-
вин і умов, за яких державні органи можуть вживати такий 
вид таємного і потенційно небезпечного втручання в при-
ватне життя (п. 51). При цьому закон має вказувати на до-
пустимі межі свободи розсуду під час застосування заходів 
щодо таємного стеження. Тому Суд визнав адекватним вне-
сення відомостей у таємний поліцейський реєстр, оскіль-
ки це необхідно для попередження та виявлення «злочинів 
проти національної безпеки тощо» (п. 54).

Наголошуючи на  доволі широкій  свободі  розсуду  за-
стосовуваних заходів та зважаючи на вищенаведені гаран-
тії  контролю  за  діяльністю  поліцейського  департаменту 
безпеки, Суд визнав заходи щодо таємного збору інформа-
ції про Леандера такими, що є пропорційними і відповіда-
ють критерію необхідності в демократичному суспільстві. 
ЄСПЛ  встановив,  що  наведена  вище  система  контролю 
над здійсненням прав людини відповідає критерію ефек-
тивності засобів правового захисту, яка гарантується стат-
тею 13 Конвенції про захист прав людини й основополож-
них свобод.

2. Запис персональних даних для попередження злочинів 
проти національної безпеки та тероризму. Запис персо-
нальної інформації для цілей кримінального розслідуван-
ня розглядається як втручання в приватне життя, але є об-
ґрунтованим для боротьби зі злочинами і заворушеннями. 
Сюди відносяться і записи про колишні правопорушення, 
і дані, що були отримані поліцією в ході розслідувань, які 
не завершилися пред’явленням кримінального обвинува-
чення. Навіть якщо відсутні вагомі підозри щодо якого-не-
будь  конкретного  правопорушення,  особливі  міркування 
(наприклад, боротьба з тероризмом) можуть служити об-
ґрунтуванням збереження даних. У справі McVeighv. The 
United Kingdom допит, обшук, зняття відбитків пальців і 
фотографування позивачів, збереження відповідних запи-
сів були визнані втручанням, але втручанням обґрунтова-
ним (в інтересах суспільної безпеки і запобігання злочин-
ності). Обставини справи такі. Позивачі прибули до Англії 
з  Ірландії.  Їх  затримали на підставі  закону про боротьбу 
з тероризмом, але кримінальна справа не була порушена. 
Суд визнав, що існувала настійна соціальна необхідність 
боротьби з тероризмом, яка переважувала те, що було ви-
знано незначним порушенням прав позивачів [7].

3. Проведення стеження за особами з метою запо-
бігання загроз національної безпеки, підривної діяльнос-
ті та тероризму. Такі цілі переслідує німецька система 
попередження  підривної  діяльності,  спрямована  на  за-
хист  вільного  демократичного  конституційного  порядку, 
що  було  розкрито  в  ході  розгляду  ЄСПЛ  справи Klassv. 
Germany. У  цій  справі  було  встановлено, що  відповідно 
до зазначених цілей про проведення прихованого стежен-
ня не може бути поінформовано особу,  за якою ведеться 
стеження, оскільки таке втрачає свій сенс, а легітимні цілі 
такого стеження за таких умов не будуть досягнуті. Лише 
після завершення стеження  і встановлення обставин, що 
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підозрювана особа не загрожує національній безпеці чи не 
веде підривної діяльності, її можуть сповістити про веден-
ня такого стеження. 

Як встановив Суд, із моменту такого сповіщення осо-
ба  може  скористатися  кількома  засобами  правового  за-
хисту  в  судах.  Згідно  з  поданою  Урядом  інформацією 
вона може: позовом про визнання права домогтися відпо-
відної перевірки в адміністративному суді правомірності 
застосування до неї Закону; вчинити позов у цивільному 
суді про відшкодування шкоди, якщо ця особа її зазнала; 
вчинити позов із вимогою знищення або, за необхідності, 
відновлення первинного стану документів; нарешті, якщо 
будь-який із цих засобів правового захисту виявився без-
результатним,  звернутися  до Федерального  конституцій-
ного суду з проханням винести ухвалу стосовно того, чи 
було допущено порушення Основного закону (п. 71). Поки 
рішення  про  встановлення  стеження  за  особою  залиша-
ється, з огляду на правомірні обставини, таємним, воно не 
може у зв’язку із цим бути предметом судового розгляду в 
порядку нагляду на підставі вчиненого такою особою по-
зову, як це передбачає стаття 6 Конвенції (п. 75(3)).

Слід  також  підкреслити,  що  у  Швеції  та  Німеччині 
діє система парламентського контролю щодо застосуван-
ня методик таємного стеження за приватними особами у 
формі щомісячних письмових звітів та щопіврічних слу-
хань у парламентському комітеті, який здійснює відповід-
ну контрольну діяльність за спецслужбами і поліцією.

Зазначений  компаративний  аналіз  засвідчує, що  кон-
ституційний та конвенційний захист стосується не лише 
негласних слідчих дій, а також усіх оперативно-розшуко-
вих  та  контррозвідувальних  заходів,  які  мають  бути  під 
належним парламентським та судовим контролем.

3. Основні стандарти забезпечення прав людини та 
вимог належної правової процедури під час здійснен-
ня негласних слідчих дій. На переконання М. Корнієнка 
та В.  Тертишніка,  виходячи  з  конституційних  визначень 
верховенства права та пріоритетів  і найвищих цінностей 
у державі, негласні слідчі дії доцільно дозволити під час 
розслідування: по-перше, тяжких і особливо тяжких зло-
чинів;  по-друге,  всіх  злочинів  та  інших  кримінальних 
правопорушень проти національної безпеки України; по-
третє, передбачених статтями 149 «Торгівля людьми або 
інша  незаконна  угода  щодо  людини»,  162  «Порушення 
недоторканності житла», 163 «Порушення таємниці лис-
тування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої корес-
понденції,  що  передаються  засобами  зв’язку  або  через 
комп’ютер» КК України; по-четверте, всіх злочинів  і ко-
рупційних правопорушень, віднесених статтею 216 КПК 
України  до  підслідності  Державного  бюро  розслідувань 
та  Національного  антикорупційного  бюро  України;  по-
п’яте, кіберзлочинів, передбачених розділом 16 КК Укра-
їни, по-шосте, під час здійснення спеціального (заочного) 
досудового  розслідування  відповідно  до  положень  глави 
24-1 «Особливості спеціального досудового розслідуван-
ня кримінальних правопорушень» [12, с. 107]. Загалом, це 
цілком обґрунтована думка щодо застосування негласних 
слідчих дій із точки зору кримінального права. Така ідея 
заснована на природі абсолютних прав – забороні рабства 
та підневільного стану, а також природної сфери приват-
ності індивіда, яка визначається його місцем проживання, 
засобів комунікації та персональних даних.

Верховний суд США в справі Mappv. Ohio обґрунту-
вав  необхідність  додержання  конституційних  гарантій 
додержання вимог належної правової процедури під час 
збору  інформації  про  особи,  зазначивши  таке:  «Дехто 
стверджує,  що  …помилка  поліцейського  призводить  до 
визволення злочинця. Але існує також інша точка зору. …
Злочинець відпускається, оскільки так належить бути, але 
це  проходить  у  силу  закону. Ніщо  не  здатне  зруйнувати 
влади  скоріше,  чим недодержання нею власних  законів» 
[Mappv. Ohio].

Згідно  з  прецедентним  правом  ЄСПЛ  «…не  можна 
вважати  втручання  законним,  якщо  юридичні  повнова-
ження  виконавчої  влади  виражаються  в  термінах  необ-
меженої  влади. Закон повинен указувати межі будь-яких 
повноважень  компетентної  влади  і  способів  їх  здійснен-
ня. Закон повинен із достатньою ясністю і з урахуванням 
законної  мети  конкретного  заходу  надавати  особі  необ-
хідний захист від свавільного втручання» [Malone v. The 
United Kingdom].

У  вітчизняній  літературі  з  кримінального  процесу 
цілком справедливо стверджується про правову невизна-
ченість  під  час  застосування  оперативно-розшукових  і 
контррозвідувальних заходів, які чітко не регламентують-
ся у відповідному спеціальному законодавстві та в загаль-
ній формі визначені в главі 21 КПК. Якщо ж аналізувати 
їхнє співвідношення, то спеціальне законодавство конкре-
тизує главу 21 КПК, але оскільки КПК пізніше ухвалене, 
то  дане  спеціальне  законодавство має  бути  узгоджене  із 
цими новелами  і приведене у відповідність до положень 
Кодексу. Згадане спеціальне законодавство лише в загаль-
ній формі визначає правила здійснення відповідних захо-
дів,  відсилаючи  на  регламентарні  акти,  які  доволі  часто 
мають обмежений гриф доступу. Однак у разі відсутності 
регламентації  окремих оперативно-розшукових  заходів у 
КПК  виникає  питання щодо  законності  їхнього  застосу-
вання в силу закритого режиму доступу до правових актів, 
які регулюють правила їх застосування. Тому на порядок 
денний виходять механізми парламентського контролю за 
застосуванням негласних слідчих дій, а також інші заходи 
контролю за додержанням законності в ході діяльності по-
ліції та спецслужб у застосуванні негласних слідчих дій.

Загалом негласні слідчі дії не повною мірою перекри-
вають  діяльність,  пов’язану  із  запобіганням  тероризму, 
контррозвідувальною  та  оперативно-розшуковою  діяль-
ністю. Вони частково стосуються такої діяльності, а тому 
тут важливим є ще з’ясування цих меж, зокрема з точки 
зору правової визначеності та додержання вимог належної 
процедури. У зв’язку із цим має бути налагоджений більш 
тісний парламентський контроль над діяльністю поліції та 
спецслужб у ході здійснення таємного стеження, а також 
практикою клопотань цими державними органами перед 
судами щодо застосування негласних слідчих дій та інших 
превентивних  заходів,  спрямованих  на  забезпечення  на-
ціональної безпеки та проти тероризму і підривної діяль-
ності. За таких умов додержання вимог належної правової 
процедури матиме двояке значення: через парламентський 
контроль та судовий контроль.

Висновки. Задля  належного  застосування  негласних 
слідчих дій та інших превентивних заходів, спрямованих 
на забезпечення національної безпеки та проти тероризму 
і  підривної  діяльності,  мають  існувати  ефективні  парла-
ментські і судові контрольні процедури. Наразі в Україні 
вони є мало ефективними і дозволяють якісно забезпечу-
вати захист порушених прав.

З  іншого боку,  існує легітимна юридична основа для 
запровадження  системи  негласних  дій,  які  доволі  часто 
пов’язані з превентивними заходами проти тероризму та 
посягань проти національної безпеки. Вона ґрунтується на 
необхідності  захисту  конституційного  порядку  в  умовах 
постійної загрози національній державності та зростання 
злочинності. Запобігання та припинення такої діяльності 
має досягатися за допомогою адекватних засобів, а тому 
різного роду способи таємного стеження, які охоплюють-
ся не лише главою 21 КПК, а також законодавством, що 
регулює боротьбу з тероризмом, оперативно-розшукову та 
контррозвідувальну діяльність, є доречними, зважаючи на 
рівень і масштаб загроз охоронюваним цінностям. Однак 
при цьому окремої уваги потребує аналіз якості та ступеня 
законодавчого регулювання порядку здійснення боротьби 
з  тероризмом,  оперативно-розшукової  та  контррозвіду-
вальної діяльності.
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ЗАГАЛьНІ ЗАСАДи СУЧАСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСьКОСТІ 
З ПРАВООхОРОННиМи ОРГАНАМи НА ПРиКЛАДІ ПОЛІЦІЇ
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Стаття присвячена дослідженню взаємодії громадськості з правоохоронними органами. Висвітлено історію започаткування сучасної 
моделі співпраці поліції з населенням. Акцентовано увагу на основних засадах таких взаємовідносин.

Ключові слова: поліція, громадські об’єднання, правозахисні організації, взаємодія. 

Статья посвящена исследованию взаимодействия общественности с правоохранительными органами. Отражена история начала 
современной модели сотрудничества полиции с населением. Акцентировано внимание на основных принципах таких взаимоотношений.

Ключевые слова: полиция, общественные объединения, правозащитные организации, взаимодействие. 

The article investigates the interaction of the public with the police. The story deals with launching the modern model of cooperation of the 
police with the population, attention is focused on the basic principles of relations.

Key words: police, associations, human rights organizations, cooperation.

Постановка проблеми.  Український Майдан,  рево-
люція 2013 – початку 2014 року наглядно продемонстру-
вала,  що  вітчизняна  правоохоронна  система  потребує 
змін,  а  головною  метою  таких  змін  має  стати  запрова-
дження системи співпраці поліції з населенням, громад-
ськістю,  громадськими  організаціями  та  об’єднаннями. 
Проблематика таких змін пов’язана: з відсутністю ефек-
тивної  нормативно-правової  бази,  яка  б  регулювала 
співпрацю поліції  та  громадських об’єднань;  із ненала-
годженим  діалогом  між  правоохоронними  структурами 
та  населенням  (у  тому  числі  з  правозахисними  органі-
заціями); невисоким рівнем обізнаності службовців про 
права людини; відсутністю дієвого алгоритму роботи під 
час охорони мирних зібрань із метою забезпечення права 
громадян на свободу слова, вираження поглядів; низьким 
рівнем  толерантності  особового  складу МВС;  непрозо-

рістю в роботі, в тому числі фактичною відсутністю гро-
мадського контролю.

Стан дослідження. Питання діяльності поліції на заса-
дах взаємодії ОВС і населення як допомоги, яка надається 
громадянами  правоохоронним  органам  у  проведенні  про-
філактичних  заходів,  розслідуванні,  розкритті  правопору-
шень і злочинів, розглядалися ще радянськими науковцями 
(Євтіхєєв А.Ф., Кобалевський В.Л.). Із сучасних авторів, що 
займалися  даною проблематикою, можна  виділити: Аста-
пенко П.М., Борисенко В.А., Горшневу І.А., Криштанович 
М.Ф., Матюхіну Н.П., Проневич О.С., Римаренко Ю.І. та ін.

Однак в умовах активної перебудови системи держав-
них органів та розвитку громадянського суспільства є не-
обхідність дослідити проблематику діяльності правоохо-
ронних органів  з огляду на ступінь відкритості системи, 
основним завданням якої є обслуговування громадськості. 
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Сьогодні поступово починає втілюватись у життя кон-
цепція «проактивного» обслуговування населення, згідно 
з  якою  органи  поліції  повинні  займати  упереджувальну 
позицію,  систематично  здійснюючи  моніторинг  та  про-
філактику  соціальної  напруги  і  попередження  злочинів, 
що  неможливо  без  участі  в  цьому  процесі  громадських 
об’єднань та правозахисних організацій.

Мета статті. Зважаючи на актуальність даної темати-
ки,  ставимо  собі  за  мету  вивчення  організаційно-право-
вих основ взаємодії правоохоронних органів і населення, 
зокрема, в  історико-правовому аспекті, а також в аспекті 
ролі  громадських  об’єднань  у  такій  взаємодії.  Актуаль-
ним є дослідження питання в  історичному контексті, що 
зумовлено  інтеграцією  нашої  держави  в  Європейський 
Союз та впровадженням демократичних стандартів діяль-
ності  для  поліції,  а  також  використанням  міжнародного 
досвіду тісної співпраці державних органів із громадськи-
ми об’єднаннями.

Виклад основного матеріалу.  Правоохоронна  діяль-
ність  поліції  упродовж  своєї  історії  зазнавала  значних 
перетворень.  Ключовим  поворотом  у  зміні  системи  по-
глядів та філософському концепті такої діяльності можна 
вважати 1829 рік,  коли була  заснована Столична поліція 
Лондона. 

Роберт  Піль,  британський  державний  діяч  та  засно-
вник Столичної лондонської поліції, кардинально повер-
нув вектор правоохоронної діяльності поліції, визначивши 
новим головним принципом її співпрацю з громадськістю. 
Якщо донедавна  стратегія роботи поліції  була в більшій 
мірі  реактивна,  тобто  спрямована  на  реагування  на  вже 
скоєний злочин, а також на отримання комерційного при-
бутку, то тепер були розроблені нові стандарти для право-
охоронців, і саме Столична поліція Лондона стала першої 
поліцією сучасного типу [1, с. 71].

Запровадження «Дев’яти принципів Піля», які були ви-
кладені в Акті про столичну поліцію, започаткували прин-
ципові  зміни  та  реформування  правоохоронної  системи 
загалом. Один із головних принципів, який закликав полі-
цію співпрацювати з громадськістю, виглядав наступним 
чином:  «Завжди  підтримувати  відносини  з  населенням, 
втілюючи в життя історичні традиції, згідно з якими полі-
ція – це суспільство, а суспільство – поліція; поліція скла-
дається з представників населення, які отримують платню 
за те, щоб повністю присвячувати свою увагу обов’язкам, 
покладеним на кожного громадянина, в інтересах добро-
буту і виживання суспільства» [1, с. 72–74].

Згодом ці принципи почали наслідувати й інші країни 
в реформуванні національних правоохоронних систем.

Дослідниця  Тетяна  Гаврилюк  вважає,  що  саме  бри-
танська модель організації поліцейської діяльності набула 
особливого значення в процесі докорінних змін правоохо-
ронних органів в інших країнах [2, с. 58]. Загалом особли-
вості подальшого становлення та розвитку відносин між 
поліцією та населенням відобразили американські дослід-
ники Дж. Келінг  і М. Мор, визначивши три етапи цього 
процесу:  політики,  реформ  та  співробітництва  з  громад-
ськістю [3, с. 8].

Останнім  часом  в Україні  активно  втілюються  в жит-
тя  принципи  визнання  демократичних  засад  організації 
суспільства  і  держави,  а  також  прав  і  свобод  людини  в 
якості єдиної основи і напрямку конституційно-правового  
розвитку. 

Для  нашої  держави  такий  перехід  від  соціалістичної 
організації  держави  і  суспільства  до  демократичної  тіс-
но пов’язаний  з  європейською  інтеграцією. Партнерство 
характеризує  сутність  суспільних  відносин,  що  існують 
у  країнах  ЄС.  Унаслідок  партнерства  відбувається  по-
дальший  розвиток  демократичних  принципів  організації 
держави  і  суспільства,  при цьому  об’єктом  якісних  змін 
стає ідеологія і методологія діяльність органів державної 
влади.

Ставлення до поліції як до захисника прав людини ство-
рює можливості  для  більш  тісної  співпраці,  яка  дозволяє 
виявити  точки  перетину  інтересів,  спираючись  на  розу-
міння того, що права людини і робота поліції нерозривно 
пов’язані.  Права  людини  визначають  межі  роботи  право-
охоронних  органів.  Поліції  слід  доповнювати  діяльність 
правозахисників, оскільки їх об’єднують спільні цілі [3].

Особливо  інтенсивними  перетворення  виглядають 
у  системі  організації  і  діяльності  органів  поліції,  якісно 
змінюючи її публічно-правовий статус і формуючи пере-
думови глобальної перебудови всієї системи забезпечення 
громадської безпеки та порядку, зачіпаючи, таким чином, 
конституційно-правові  основи  сучасної  демократичної 
держави.

Прихильником  партнерської  співпраці  громадськості 
та поліції, так званої передачі влади «від населення – для 
населення» є А.П. Астапенко. Він зазначає, що принципи 
і характер взаємодії органів міліції/поліції (мова йде про 
органи МВС як до реформування, так і після) з громадя-
нами та громадськими інститутами у сфері забезпечення 
громадської  безпеки  та  порядку  в  порівнянні  з  іншими 
європейськими  країнами  тільки  частково  відповідають 
рівню  і  змісту  демократичного  розвитку  країни.  Також 
автор  убачає  необхідність  впровадження  якісно  нових 
принципів у сфері організації і діяльності органів поліції, 
спрямованих  на  поетапну  інтеграцію  останніх  у  систе-
му демократичної  держави  і  громадянського  суспільства  
[5, с. 118].

Цілком  справедливо  можна  зробити  висновок,  що  
а)  населення  є  клієнтами  поліції;  б)  поліція  і  населення 
є  партнерами;  в)  профілактика  правопорушень  повинна 
бути покладена в основу роботи поліції;  г) ефективність 
діяльності поліції оцінюється населенням.

І.Ч.  Шушкевичем  виділяється  чотири  сутнісних  ха-
рактеристики партнерського розуміння процесу взаємодії: 
1) поліція повинна виступати ініціатором у встановленні 
взаємодії  з  громадськістю;  2)  поліцейські  департаменти 
повинні  знати,  які  верстви  суспільства  і  в  яких  напрям-
ках готові працювати з поліцією і чи готові до цього самі; 
3) населення платить податки, які йдуть, у тому числі, на 
оплату діяльності поліції; тому багато громадян вважають, 
що вони вже заплатили і вправі вимагати від поліції без-
коштовних послуг; 4) поліцейському все частіше і частіше 
доводиться ігнорувати особисті почуття, пристрасті і емо-
ції [7, с. 14].

З цими положеннями погоджується і М.Ф. Криштано-
вич, додаючи ще одну важливу думку про те, що для по-
ліції повинні впроваджуватися стандарти демілітаризації, 
які означають лише те, що правоохоронні органи, викону-
ючи в суспільстві сервісну функцію та сприймаючи гро-
мадян як клієнтів та партнерів, повинні мати іншу органі-
заційну структуру, аніж військові підрозділи. Європейські 
поліцеїсти сьогодні виступають за встановлення в поліції 
духу та культури цивільної служби. [8, с. 30]

Дослідниця Н. Матюхіна, яка вважає, що поліція пови-
нна існувати не проти громадян, а для громадян, розвива-
ючи систему послуг населенню, виходячи із її соціального 
призначення  [9,  с.  8]. Опора на населення розглядається 
авторкою як «людський фактор», без якого не можна ефек-
тивно боротися зі злочинністю. Саме із цих вимог сучас-
ного  суспільства  виходить  ідея  багатостороннього  парт-
нерства поліції і громадськості, яке є важливою складовою 
частиною проактивного підходу до організації діяльності 
поліції. Згідно з нею поліція звертається до комплексного 
вирішення проблем суспільства, а не лише здійснює пра-
воохоронну діяльність.

Сьогодні  майже  повсюдно,  не  виключаючи  Україну, 
отримала розвиток нова стратегія поліцейського обслуго-
вування «communi  typolicing» – поліцейська діяльність в 
інтересах громади та за безпосередньою допомогою гро-
мади.
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Сучасна  концепція  демократичної  правової  держави 
виходить із положення про державу-гаранта, особливість 
якого полягає в тому, що вона не тільки декларує загаль-
нолюдські цінності, права і свободи особистості, а й про-
водить широкі заходи щодо їх реального втілення в життя, 
як вважає науковець І. Горшнева [10, с. 85–86].

Не в останню чергу для плідної взаємодії населення та 
правоохоронних органів держава потребує впровадження 
механізму  співпраці  поліції  та  громадських  організацій. 
Така співпраця потребує ретельної роботи зі встановлення 
системи, яка дозволить втілювати цей процес на практиці. 
З’ясовуючи основні принципи такої взаємодії, ми разом з 
Amnesty International можемо виділити такі:

1) співпраця потребує від громадських організацій ро-
зуміння та усвідомлення роботи поліції, щоб не гальмува-
ти даний процес на самому початку;

2)  робота  з  поліцією може  починатися  із  співпраці  з 
окремими посадовими особами, але для цього також має 
бути запроваджений механізм такої взаємодії на відомчо-
му  рівні.  До  прикладу,  наразі  в  Україні  впроваджується 
проект «Поліція під контролем» – кампанія громадського 
моніторингу,  в  ході  якої  населення перевіряє,  як  праців-
ники  міліції  виконують  свої  обов’язки.  Кампанію  коор-
динує Асоціація українських моніторів дотримання прав 
людини  в  діяльності  правоохоронних  органів  (Асоціація 
УМДПЛ),  експертами  якої  розроблений  інструментарій 
громадського моніторингу, а також були проведені тренін-
ги для активістів неурядових організацій та журналістів;

3) загальні для поліції да громадських об’єднань інтереси;
4) пошук спільного та порозуміння різниць (у системі 

та  доступних  механізмах  роботи)  між  правоохоронними 
органами та неурядовими організаціями. У цьому випадку 
громадським організаціям не варто втручатися у внутріш-
ню політику поліції;

5) розуміння того, що для побудови довірчих відносин 
потрібен  час  та  постійне  тримання  один  одного  «в  полі 
зору», тобто адекватна та регулярна комунікація громад-
ських організацій із правоохоронними органами [11].

Завдяки громадським організаціям у 2014 році в МВС 
з’явилася «Стратегія розвитку органів внутрішніх справ». 
У ній зазначено, що пріоритетним напрямком роботи полі-
ції має бути служіння як потребам окремих громадян, так 
і суспільним групам. Мається на увазі готовність поліції 
ефективно реагувати на заяви окремих громадян, підтри-
мувати з ними постійний зв’язок та інформувати про хід 
розгляду  їх справ. Убачається, що жодна  із заяв та скарг 
громадян не  залишиться незареєстрованою та  своєчасно 
нерозглянутою, незалежно від того, має заявник будь-які 
привілеї або ж, навпаки, є обмеженим у частині реаліза-
ції  певних  прав.  Одночасно  від  поліції  очікується  висо-
кий  рівень  толерантності  до  вразливих  груп  населення, 

які потребують на підвищену увагу та додатковий захист 
своїх прав із боку поліції. До таких груп зазвичай відно-
сять представників етнічних меншин, мігрантів та шука-
чів притулку, людей із фізичними або психічними вадами, 
осіб різної сексуальної орієнтації, людей похилого віку та 
дітей. Поліція повинна здійснювати постійний моніторинг 
ситуації щодо потреб цих категорій населення, розроблю-
вати відповідні програми або плани заходів щодо надання 
їм додаткової  допомоги,  відслідковувати  їх  ефективність 
та бути одним із ініціаторів загальнодержавного процесу 
соціальної адаптації окремих категорій населення [12].

Навесні  цього  року  в  Національній  поліції  України 
представили  новий  проект  «Community  policing»  (полі-
цейська  діяльність,  орієнтована  на  громаду).  Він  пови-
нен  поліпшити  процес  комунікації  між  поліцейськими  і 
загальноосвітніми закладами. Методи поліцейської діяль-
ності, орієнтованої на громаду, стають все більш популяр-
ними у всьому світі. У світлі реформ, які мають місце в 
Україні, Community Policing є надзвичайно актуальною та 
важливою темою, розвиток і реалізація якої позитивно по-
значиться на всіх сферах життя суспільства.

У  реформуванні  діяльності  правоохоронних  органів 
не  останню  роль  відіграє  і  законодавство,  яке  може  ви-
значити  необхідність  встановлення  партнерських  засад 
взаємодії  поліції  і  населення.  Зокрема,  Законом  Украї-
ни  «Про  Національну  поліцію»  в  розділі  «Громадський 
контроль  поліції»  чітко  визначено, що  поліція  взаємодіє 
з  громадськістю шляхом підготовки  та  виконання  спіль-
них проектів, програм та заходів для задоволення потреб 
населення та покращення ефективності виконання поліці-
єю покладених на неї завдань. Співпраця між поліцією та 
громадськістю спрямована на виявлення та усунення про-
блем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, і 
сприяння застосуванню сучасних методів для підвищення 
результативності та ефективності здійснення такої діяль-
ності. Поліція надає підтримку програмам правового ви-
ховання, пропагує правові знання в освітніх закладах, за-
собах масової інформації та у видавничій діяльності [13].

Висновки. Підсумовуючи викладене, слід констатува-
ти, що сучасний вітчизняний підхід до організації правоо-
хоронної діяльності має концептуально нове значення для 
розвитку поліції. Фактично він є відображенням переходу 
самої системи правоохоронних органів від державно-бю-
рократичної до ринкової моделі розвитку, яка зорієнтована 
на якісне обслуговування населення і соціальне партнер-
ство.

Отже, як ми можемо бачити, суспільство потребує та 
прагне до адекватної та розумної співпраці з поліцією, але 
для цього необхідно побудувати ефективну і, головне, обо-
пільну систему такої взаємодії, де кожна зі сторін, у тому 
числі і держава, повинні будуть докласти чималих зусиль.
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ЩОДО ВиЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК ПАРЛАМЕНТСьКих ПРОЦЕДУР 

ON DEfINITION AND fEATurES PArLIAMENTAry PrOCEDurE
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Стаття присвячена визначенню поняття та аналізу рис парламентської процедури. Виокремлено та охарактеризовано деякі ознаки 
парламентських процедур. Автором запропоновано власне визначення терміну «парламентська процедура».

Ключові слова: парламент, юридична процедура, конституційно-правова процедура, парламентські процедури.

Статья посвящена определению понятия и анализу черт парламентской процедуры. Выделены и охарактеризованы отдельные при-
знаки парламентских процедур. Автором предложено собственное определение термина «парламентская процедура».

Ключевые слова: парламент, юридическая процедура, конституционно-правовая процедура, парламентские процедуры.

The article is devoted to defining the concept and analysis features of parliamentary procedure. Allocated and described some features of 
parliamentary procedures. The author gives his own definition of the term «parliamentary procedure».

Key words: parliament, legal procedure, constitutional and legal procedure, parliamentary procedure.

Постановка проблеми. Істотні  перетворення  в  по-
літичному житті  країни  зумовили  докорінну  зміну  трак-
тування  і  розуміння  конституційно-правового  статусу 
парламенту та його функціонування. Загальносвітові цін-
ності парламентаризму втілюються у вітчизняну теорію та 
практику функціонування законодавчого органу України. 
У зв’язку із цим актуальним постає питання дослідження 
окремих аспектів діяльності українського парламенту, зо-
крема парламентських процедур. 

Стан дослідження. У вітчизняній юридичній літера-
турі  питанню  дослідження юридичних  процедур  взагалі 
та парламентських процедур зокрема приділяють значну 
увагу. Зокрема, О. Євсєєв досліджував специфіку проце-
дур  у  конституційному  праві України;  К.  Колесник  ана-
лізував зарубіжний досвід юридичної регламентації пар-
ламентських  процедур;  Т.  Француз-Яковець  розглядав 
джерела  правового  регулювання  парламентських  проце-
дур двопалатних парламентів. Однак оскільки від належ-
ної  реалізації  парламентських  процедур  значною  мірою 
залежить  ефективність  діяльності  органу  законодавчої 
влади, необхідність їх дослідження не викликає сумніву.

Метою  нашого  дослідження  є  визначення  поняття 
парламентських  процедур  та  встановлення  ознак, що  їм 
властиві.

Виклад основного матеріалу. У теорії парламентсько-
го  права  певні  процедури  та  правила  формування  парла-
ментських органів та функціонування парламенту в сукуп-
ності охоплюються терміном «парламентські процедури». 

Процедура (фр. procedure, від лат. ргосеdo – просува-
юсь) – це встановлений порядок ведення, розгляду певних 

справ  та  їх  вирішення.  Новий  тлумачний  словник  укра-
їнської  мови  поняття  «процедура»  визначає  як  офіційно 
встановлений  чи  узвичаєний  порядок  здійснення,  вико-
нання або оформлення чого-небудь; ряд яких-небудь дій, 
хід виконання чого-небудь [1, с. 63]. 

Взагалі це поняття є багатогранним і за своїм змістом 
вживається в різноманітних значеннях та контекстах. Але 
найбільш суттєвого поширення поняття «процедура» на-
було в юриспруденції. Опинившись у цьому «специфічно-
му  середовищі»,  процедура набуває  таких  властивостей, 
як урегульованість нормами права, структурованість пра-
вовими відносинами, спрямованість на правовий резуль-
тат  тощо.  Поява  таких  нових  ознак,  а  точніше  кажучи, 
видозміна вже існуючих під впливом особливого середо-
вища є підставою для появи правової процедури [2, с. 14].

В юридичній науці поняття «процедура» досліджува-
лась ученими різних галузей права. Найчастіше юридичну 
процедуру розглядають як специфічне правовідношення. 
Зокрема,  російська  дослідниця  Т.Ю.  Баришпольська  під 
юридичною процедурою розуміє систему правових відно-
син,  яка  складається  з певної послідовності,  спрямована 
на досягнення правового результату, що може виражатися 
у формуванні юридичних норм, створенні або припинен-
ні  нових  суб’єктів  права,  попередженні  правопорушень 
чи у виникненні, зміні, реалізації або припиненні певних 
правовідносин або інших правових наслідках [3, с. 9]. На 
думку В.М. Щеглова, правову процедуру становлять лише 
певні правовідносини, тому що останні, як різновид сус-
пільних відносин, уже містять у собі поведінку суб’єктів 
[4]. Досліджуючи поняття  «адміністративна процедура», 



63

Порівняльно-аналітичне право
♦

Р.С. Алімов зазначає, що правова (юридична) процедура – 
це  система правових  відносин,  які  складаються  з певної 
послідовності,  спрямовані  на  досягнення  правового  ре-
зультату, що може виражатися у формуванні юридичних 
норм,  утворень  або  припиненні  певних  відносин  (голо-
вних для процедури), запобіганні правопорушенням, а та-
кож в інших правових наслідках [5, с. 19–20].

Також  під  юридичною  процедурою  розуміють  сис-
тему  послідовно  здійснюваних  дій.  Зокрема,  на  думку  
Є.О.  Ігнатова, процедура може бути визначена як сукуп-
ність послідовних дій, які регламентарно встановлені для 
реалізації суб’єктами своїх конституційних повноважень і 
функцій [6, с. 12].

На думку деяких науковців, юридична процедура – це 
нормативно  встановлений  порядок  здійснення  дій.  Так, 
О.П. Євсєєв, досліджуючи процедури в конституційному 
праві Україні, зазначає: «Процедура виступає як своєрідна 
нормативна модель здійснення юридично значущої діяль-
ності, але не як сама ця діяльність... процедура становить 
не правовідношення, а певний порядок вчинення юридич-
них дій, спрямованих, передусім, на реалізацію відповід-
ного правового відношення» [7, с. 14].

У  залежності  від  галузі  права  юридичні  процедури 
прийнято класифікувати на конституційно-правові,  адмі-
ністративно-правові, цивільно-правові тощо. О.П. Євсєєв, 
досліджуючи різноманітні процедури в конституційному 
праві,  під  конституційно-правовою  процедурою  розуміє 
різновид  юридичної  процедури,  що  спрямована  на  до-
сягнення  конституційно-правового  результату,  який  ви-
ражається  у  формуванні  конституційно-правових  норм, 
утворенні  або  припиненні  існування  суб’єктів  конститу-
ційного права, попередженні правопорушень у конститу-
ційно-правовій  сфері  або  у  виникненні,  реалізації,  зміні 
чи припиненні певного конституційного правовідношення 
[7, с. 7]. Критерієм, що дозволяє виділити конституційно-
правові процедури з усього розмаїття юридичних проце-
дур, автор називає конституційно-правовий результат, на 
досягнення якого спрямована конституційна процедура.

За суб’єктами реалізації конституційно-правові проце-
дури можна класифікувати на ті, що відносяться до глави 
держави, уряду, органу конституційного контролю, інших 
державних органів, внесення змін до конституції тощо. Ті 
конституційно-правові процедури, що здійснюються пар-
ламентом, у науці конституційного права отримали назву 
«парламентські процедури». 

Досліджуючи  правову  природу  та  порядок  реалізації 
парламентських  процедур,  вітчизняні  вчені-конституці-
оналісти  розуміють  під  ними:  здійснення  функцій  або 
окремих  дій  парламенту  й  парламентських  органів  [8]; 
процес  забезпечення,  організаційний  чинник  функціо-
нування  парламенту  з  метою  здійснення  його  конститу-
ційних  функцій  і  повноважень;  процесуальний  порядок, 
форми і методи прийняття рішень, зміст яких спрямовано 
на  реалізацію парламентських функцій  [9,  с.  33];  сукуп-
ність послідовних дій, спрямованих на виконання парла-
ментом своїх функцій [10, с. 136]; сукупність самостійно 
розроблених парламентом правил, встановлених прийомів 
та  засобів,  які  регулюють  організаційно-правові  аспекти 
його діяльності, сприяють перетворенню в життя консти-
туційних принципів державного механізму та забезпечу-
ють конструктивну та безперебійну роботу законодавчого 
органу  [11, с. 23-34]; нормативно визначений процес ре-
алізації  парламентом  прав  і  обов’язків,  що  складають  у 
сукупності його компетенцію з метою забезпечення ефек-
тивного  регулювання  суспільних  відносин,  глибокої  по-
ступальної їх трансформації [12, с. 46] тощо.

Таким  чином,  у  вітчизняній  науці  конституційного 
права немає єдиної точки зору щодо визначення поняття 
парламентських  процедур.  Враховуючи  вищезазначене, 
вважаємо  за  потрібне  запропонувати  власну  точку  зору 
щодо  визначення  цього  поняття,  що  неможливо  зро-

бити  без  розкриття  ознак,  властивих  парламентським  
процедурам.

По-перше, парламентська процедура становить собою 
самостійний різновид конституційно-правової процедури, 
яка, у свою чергу, є різновидом юридичної процедури. Зо-
крема, здійснюючи класифікацію конституційно-правових 
процедур за суб’єктним складом, серед них можна виокре-
мити  процедури, що  здійснюються  органами  виконавчої 
влади, президентом, органом конституційного контролю, 
органами  місцевого  самоврядування,  парламентом  (пар-
ламентські процедури) тощо. 

Отже, парламентські процедури наділені властивостя-
ми конституційних процедур. Зокрема, процедурні припи-
си, як правило, адресуються суб’єктам власних відносин, 
мають зазвичай  імперативний характер та спрямовані на 
досягнення  результату,  що  є  публічним,  конституційно-
правовим. 

По-друге,  соціальний  характер.  Поняття  процеду-
ри стосується будь-якої  сфери людської життєдіяності,  в 
тому  числі  й  правового  регулювання.  Прикладом  інших 
соціальних  процедур  можна  вважати  ритуали,  церковні 
обряди,  правила  етикету,  процедури  проведення  соціо-
логічних та політологічних досліджень тощо. Соціальний 
характер  парламентських  процедур  полягає  в  тому,  що 
саме вони безпосередньо сприяють перетворенню в життя 
суспільства  найважливіших  конституційних  принципів, 
які покладено в основу функціонування державного меха-
нізму та розвитку громадянського суспільства.

По-третє, парламентська процедура характеризується 
нормативною  визначеністю,  регламентується  відповід-
ними процедурними нормами права. Засобом здійснення 
такої регламентації виступають процедурні норми консти-
туційного права, що об’єктивують певний порядок реалі-
зації учасниками конституційно-правових відносин своїх 
прав, обов’язків, повноважень тощо.

Основу  нормативно-правового  регулювання  парла-
ментських процедур становить конституція держави. Так, 
у Конституції України згадується термін «процедура» під 
час  визначення  порядку  усунення Президента України  з 
поста, тобто оголошення імпічменту, встановлення проце-
дури розгляду, ухвалення або набрання чинності  закона-
ми України та іншими правовими актами; в Конституціях 
Польської Республіки та Італії цей термін згадується під 
час закріплення порядку прийняття законів (ст.ст. 118-122; 
ст.ст. 71-73). 

Як  правило,  конституції  містять  норми  загального 
характеру,  які  встановлюють  лише  базові  засади  право-
вого  регулювання  процедур  та  відсилають  до  положень 
інших  нормативних  правових  актів,  зокрема  регламенту 
парламенту  або  регламентів  палат.  Так,  згідно  зі  ст.  112 
Конституції  Польської  Республіки  внутрішню  організа-
цію і порядок робіт Сейму, а також порядок формування 
та діяльності його органів, так само як і спосіб виконання 
конституційних і законних обов’язків державних органів 
щодо  Сейму,  визначає  регламент  Сейму,  що  приймаєть-
ся Сеймом  [13];  відповідно до ст. 72 Конституції  Іспанії 
палати  встановлюють  свої  регламенти,  стверджують  са-
мостійно свої бюджети і за взаємною згодою визначають 
статус технічного персоналу Генеральних Кортесів [14]. 

Певну  специфіку  мають  парламентські  процедури  в 
країнах з англосаксонською системою права, де вони ви-
значаються не тільки як сукупність правил, але й як сукуп-
ність  правових  звичаїв  та  прецедентів.  Таке  тлумачення 
властиве,  насамперед,  англійському  парламенту,  де  нор-
ми парламентських дебатів складають частину неписаної 
конституції.  У  деяких  випадках  застосовуються  звичаї 
інших парламентів  держав-членів Європейського Союзу, 
зокрема Франції.

По-четверте,  парламентська  процедура  складається 
з  певної  послідовності  дій  суб’єктів  її  реалізації.  Кожна 
парламентська процедура має свою внутрішню організа-
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цію – структуру, яка може бути простою, такою, що скла-
дається з декількох взаємообумовлених юридично значи-
мих дій  і рішень суб’єктів, пов’язаних єдиними цілями і 
задачами (ці дії і рішення підрозділяються на певні стадії, 
які, окрім спільних цілей і завдань, мають свої конкретні 
цілі, завдання і суб’єктів), або складною – такою, що скла-
дається із цілого комплексу взаємопов’язаних процедур.

Парламентська  процедура  представляє  собою  послі-
довність дій парламенту, його палат, парламентських ор-
ганів, а іноді – інших державних органів. Такі дії здійсню-
ються з певною логічністю й характеризуються глибокою 
внутрішньою єдністю.

Дійсно, якщо дослідити зміст тієї або іншої парламент-
ської процедури, то можна дійти висновку, що вона немож-
лива  без  учинення  відповідної  послідовності  юридично 
значущих дій. Наприклад, у рамках процедури винесення 
резолюції  недовіри  Верховною  Радою  України  Кабінету 
Міністрів України  такі  дії  відповідно до Регламенту Вер-
ховної  Ради  України  будуть  полягати  в:  а)  підготовці  до 
розгляду Верховною Радою питання про відповідальність 
Кабінету Міністрів України. На  цьому  етапі  питання  про 
відповідальність  Кабінету  Міністрів  України  виноситься 
на розгляд Верховної Ради за пропозицією не менш як од-
нієї третини народних депутатів від конституційного скла-
ду Верховної Ради, підтриманою їх підписами. Це питання 
включається до порядку денного сесії Верховної Ради без 
голосування. Після цього комітети відповідно до предметів 
їх відання не пізніш як у чотириденний строк формулюють 
і  направляють  через  Апарат  Верховної  Ради  питання  до 
Кабінету Міністрів України, на які вони хотіли б отрима-
ти відповіді до розгляду питання про відповідальність Ка-
бінету Міністрів України. Далі Кабінет Міністрів України 
в триденний строк після отримання запитань від комітетів 
направляє комітетам відповіді на них. Узагальнений варі-
ант інформації Кабінету Міністрів України разом із відпо-
відями на запитання, що надійшли від комітетів, направля-
ється до Апарату Верховної Ради, після чого в терміновому 
порядку надається народним депутатам. Після отримання 
відповідей на поставлені  запитання комітети розглядають 
питання про відповідальність Кабінету Міністрів України 
на своїх засіданнях; б) розгляді Верховною Радою питання 
про відповідальність Кабінету Міністрів України. Цей етап 
починається з доповіді народного депутата, вповноважено-
го з числа народних депутатів, які ініціювали питання про 
відповідальність Кабінету Міністрів України. Після закін-
чення  доповіді  доповідач  протягом  45  хвилин  відповідає 
на  усні  запитання  представників  депутатських  фракцій 
(депутатських груп) та інших народних депутатів. Після за-
кінчення відповідей на запитання слово для виступу до 45 
хвилин надається Прем’єр-міністру України, а в разі його 
відсутності  з  поважних причин  – Першому  віце-прем’єр-
міністру України. Після доповіді та відповідей на запитан-
ня надається слово для виступу представникам комітетів та 
депутатських фракцій (депутатських груп). Після закінчен-
ня обговорення проводиться голосування щодо прийняття 
резолюції недовіри Кабінету Міністрів України. Резолюція 
недовіри Кабінету Міністрів України  вважається  прийня-
тою, якщо за неї проголосувала більшість народних депута-
тів від конституційного складу Верховної Ради.

Процедура формування уряду Республіки Італія скла-
дається з таких послідовних дій: а) президент Республіки 
призначає Голову Ради міністрів і, за його пропозицією, – 
міністрів.  Голова Ради міністрів  і міністри  до  вступу на 
посаду приводяться до присяги Президентом Республіки; 
б) не пізніше десяти днів після сформування Уряд пред-
ставляється палатам для  отримання довіри. Голосування 
однієї  або  обох  палат  проти  будь-якої  пропозиції  Уряду 
необов’язково має наслідком його відставку  (ст.ст.  92-94 
Конституції Республіки Італія).

Законодавча процедура парламенту Польщі складаєть-
ся з таких послідовних дій: а) законодавча ініціатива, що 

належить депутатам, Сенату, Президенту Республіки і Раді 
Міністрів,  а  також  групі  чисельністю не менше  100  000 
громадян, які мають право обирати до Сейму; б) розгляд 
проекту закону Сеймом у трьох читаннях та прийняття за-
кону простою більшістю голосів у присутності не менше 
половини законного числа депутатів, якщо Конституція не 
передбачає іншу більшість; в) Закон, прийнятий Сеймом, 
Маршал Сейму передає Сенату; г) Сенат протягом 30 днів 
із дня передачі закону може прийняти його без змін, при-
йняти поправки або відхилити його в цілому. Якщо Сенат 
протягом 30 днів із дня передачі закону не прийме відпо-
відної постанови, закон вважається прийнятим у редакції, 
затвердженій Сеймом; д) Маршал Сейму направляє при-
йнятий  закон Президенту Республіки  для  підписання;  є) 
Президент  Республіки  підписує  закон  протягом  21  дня 
із дня подання  і дає розпорядження опублікувати його в 
«Журналі  Законів  Польської  Республіки»  (ст.ст.  118-121 
Конституції Республіки Польща).

По-п’яте, парламентські процедури мають бути спря-
мовані на досягнення певної мети, а в результаті їх здій-
снення досягається певний результат.

У цілому дослідники юридичної процедури зауважу-
ють, що правові приписи складують правову процедуру 
тільки в тому разі, якщо будуть спрямовані на досягнен-
ня певної правової мети, юридичні норми повинні бути 
спрямовані на досягнення загального для них правового 
результату, що  виражається  в  конкретних  правових  на-
слідках  [7,  с.  20].  Сукупність  правових  норм,  що  ста-
новлять  юридичну  процедуру,  спрямована  саме  на  до-
сягнення  правового  результату,  що  виступає  кінцевою 
метою юридичної  процедури. Аналізуючи  конституцій-
но-правові  процедури,  О.П.  Євсєєв  додає,  що  консти-
туційно-правова  процедура  спрямована  на  досягнення 
конституційного-правового  результату,  який  виражаєть-
ся у формуванні конституційно-правових норм, утворен-
ні  або  припиненні  існування  суб’єктів  конституційного 
права,  попередженні  правопорушень  у  конституційно-
правовій  сфері  або  у  виникненні,  реалізації,  зміні  або 
припиненні  певного  конституційного  правовідношення 
[7,  с.  21].  Повною  мірою  ці  твердження  стосуються  й 
парламентських процедур.

Взагалі, мета є стрижневим елементом правової осно-
ви функціонування будь-якого державного органу, в тому 
числі  й  парламенту.  Необхідність  її  досягнення  є  вирі-
шальним  фактором  протягом  усієї  подальшої  діяльності 
останнього.  Досягнення  мети  діяльності  стає  можливим 
завдяки вирішенню певних завдань. А вирішення кожно-
го з поставлених завдань досягається завдяки здійсненню 
парламентом і його органами певної функції – законодав-
чої, представницької, контрольної тощо.

Метою парламентських процедур деякі науковці  вва-
жають забезпечення безперебійної роботи законодавчого 
органу  та перетворення в життя найважливіших консти-
туційних принципів, які покладено в основу державного 
механізму  [11,  с.  23];  сприяння  виробленню  підходів  до 
проблем  суспільного  розвитку  і  способів  їх  вирішення 
[15]  тощо.  Зокрема,  Б.М.  Топорнін,  визначаючи  метою 
правил парламентської процедури в нових державах спри-
яння виробленню підходів до проблем суспільного розви-
тку  і  способів  їх  вирішення,  вважає що, по-перше,  вони 
є своєрідним керівництвом парламентською практикою  і 
в силу цього сприяють перетворенню в життя найважли-
віших конституційних принципів, які покладені в основу 
державного  механізму.  По-друге,  вони  допомагають  ви-
робити  механізм  політичного  діалогу  між  законодавчою 
і виконавчою владою в пошуках спільних рішень і комп-
ромісів із метою подолання кризових явищ. По-третє, без 
опанування  новими  демократичними  правилами  парла-
ментського провадження неможливо створити ні ринкової 
економіки, ні демократичної системи управління, ні діло-
вої системи прав і свобод людини. По-четверте, ці прави-
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ла надають депутатам усі можливості, включаючи пільги, 
привілеї  та  імунітети, для нормального здійснення ними 
своїх обов’язків. По-п’яте, в державах із розвинутою ба-
гатопартійністю вони активно регулюють відносини між 
депутатами і політичними партіями [15].

На  наш  думку,  парламентські  процедури  покликані: 
по-перше, визначити найбільш доцільний та ефективний 
порядок  функціонування  парламенту  як  представниць-
кого, законодавчого та контролюючого органу державної 
влади;  по-друге,  сприяти  втіленню  в  життя  суспільства 
найважливіших  конституційних  принципів, що  лежать  в 

основі організації та функціонування публічної влади (де-
мократизму, правового та соціального характеру держави 
тощо), розвитку громадянського суспільства.

Висновки. Підсумовуючи  все  вищесказане,  можна 
дати власне визначення поняття парламентської процеду-
ри як самостійного різновиду соціальної юридичної, кон-
ституційної  процедури,  що  регламентується  відповідни-
ми нормативно-правовими актами та  іншими джерелами 
права, складається з певної послідовності дій парламенту, 
його палат або парламентських органів та спрямована на 
досягнення певної мети.
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ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В АСПЕКТІ 
КОНСТиТУЦІЙНОЇ РЕФОРМи В УКРАЇНІ
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Of CONSTITuTIONAL rEfOrM IN uKrAINE

Лубенець С.А.,
викладач кафедри юридичних дисциплін

Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена аналізу сутності права на правову допомогу, зокрема, визначенню його змісту, обсягу та місця в системі прав 
людини. Досліджується співвідношення права на правову допомогу та права на професійну правничу допомогу у зв’язку з відповідними 
конституційними змінами. Окреслено деякі проблеми, які можуть виникнути під час втілення на практиці зазначених змін, вказано на 
необхідність їх законодавчого врегулювання.

Ключові слова: право на правову допомогу, право на професійну правничу допомогу, система прав людини, неприпустимість зву-
ження змісту та обсягу прав людини, безоплатна правова допомога, суб’єкти надання правової допомоги, адвокатура.

Статья посвящена анализу сущности права на правовую помощь, в частности, определению его содержания, объема и места в 
системе прав человека. Исследуется соотношение права на правовую помощь и права на профессиональную юридическую помощь в 
связи с соответствующими конституционными изменениями. Очерчены некоторые проблемы, которые могут возникнуть во время во-
площения на практике указанных изменений, указана необходимость их законодательного урегулирования.

Ключевые слова: право на правовую помощь, право на профессиональную юридическую помощь, система прав человека, недо-
пустимость сужения содержания и объема прав человека, бесплатная правовая помощь, субъекты предоставления правовой помощи, 
адвокатура.

The article is devoted to the analysis of the entity of the right to a legal assistance, in particular, to determination of its contents, extent and 
place in the system of human rights. The ratio of the right to a legal assistance and the rights to professional legal aid in connection with corre-
sponding constitutional changes is investigated. Some problems which can arise during the implementation in practice of the specified changes 
are outlined, the necessity of their legislative regulation is indicated. 

Key words: right to a legal assistance, right to a professional legal aid, system of human rights, inadmissibility of narrowing of contents and 
volume of human rights, free legal assistance, subjects of providing a legal assistance, legal profession.

Постановка проблеми. Особливість права на правову 
допомогу – це те, що воно є невід’ємною складовою меха-
нізму реалізації, гарантії та захисту прав і свобод людини 
й  громадянина,  тобто  безпосередньо  пов’язане  з  ефек-
тивністю та якістю забезпечення інших прав, свобод і за-
конних інтересів людини, є безумовною їх гарантією. Не-
зважаючи  на  вагомість  зазначеного  правового  інституту, 
на сьогодні в науковій доктрині  залишаються дискусійні 
питання щодо визначення природи, змісту й обсягу права 
на правову допомогу, його місця в системі прав та гарантій 
цих прав, а в національному законодавстві не існує одно-
значного, чіткого й послідовного підходу в різних аспектах 
його врегулювання, що негативно впливає на реалізацію 
цього та інших конституційних прав на практиці. Зокрема, 
на рівні правотворчої  та правозастосовної діяльності  за-
лишаються такі проблеми: кола суб’єктів здійснення пред-
ставництва й захисту в суді та надання правової допомоги 
в  судовому  процесі;  відшкодування  витрат  на  юридичні 
послуги в судовому процесі; оподаткування юридичних і 
адвокатських послуг тощо. Актуальність наукового дослі-
дження проблем організації правової допомоги ще більше 
загострюється у зв’язку з прийняттям 02.06.2016 р. Зако-
ну України  «Про  внесення  змін  до  Конституції  України 
(щодо правосуддя)» [1], відповідно до якого інститут пра-
ва на правову допомогу суттєво змінюється.

Стан опрацювання. Окреслена  проблема  знайшла 
належне  місце  в  працях  таких  учених,  як:  Пушкін  О., 
Кушніренко О., Слинько Т., Козюбра М., Барабаш Ю., Се-
ливанов А., Антонович М., Овчаренко О., Рабинович П.,  
Лукашева Є., Ростовщиков І., Баглай М.

Метою цієї статті є аналіз права на правову допомогу 
в аспекті конституційної реформи в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Інститут  захисту  прав 
громадян виник на найнижчих ступенях суспільного розви-
тку, пройшов довгий і тернистий шлях свого становлення 
у всіх народів світу. Цей процес почався з появою ораторів 
у королівствах зулусів і бечуанів, що виголошували промо-

ви на захист не своїх, а чужих інтересів. Функцію захисту 
інтересів особи в суді в різні історичні періоди здійснюва-
ли: родичі – у кафрів (Південно-Східна Африка); родичі та 
друзі – у Китаї; родичі, друзі та сусіди сторін, «послухи» 
(свідки  порядного  життя)  та  «видоки»  (свідки  вчиненого 
спірного факту) – у Київській Русі. У стародавніх іудеїв за-
хисником міг бути будь-який бажаючий. У Туреччині були 
так звані муфтії – знавці ісламського права, обов’язки яких 
полягали в наданні юридичних порад зацікавленим особам. 
У римському праві відомий такий інститут захисту, як па-
тронат; на перших етапах розвитку цього інституту патрон 
надавав допомогу в суді без винагороди, але з часом діяль-
ність патрона стала професією, за здійснення якої бралася 
плата, часто надто висока. Цікавим у цій ситуації є те, що 
держава не залишилась осторонь, і законом Марка Цінція 
(204 р. до н.е.) була встановлена заборона отримувати таку 
винагороду [2, с. 24].

В  подальшому  історія  розвитку  інституту  полягає  в 
поступовому переході первинної форми правової допомо-
ги  (родинної форми захисту) до сторонніх осіб  і в отри-
манні державного гарантування [2, с. 24].

Також  слід  зазначити,  що  в  історичних  джерелах  та 
юридичній  літературі  містяться  відомості  про  факт  існу-
вання безоплатної правової допомоги, тобто надання тієї чи 
іншої  правової  допомоги  вразливим  прошаркам  населен-
ня – людям незаможним, хворим, старим тощо [2, с. 23].

Отже, розглядаючи інститут правової допомоги через 
історичну  призму,  можна  зробити  висновок, що  функції 
держави із забезпечення реалізації права громадян на пра-
вову допомогу зводяться, на нашу думку, до таких осно-
вних напрямків: визнання права на правову допомогу, за-
безпечення права бідних на безоплатну правову допомогу 
та державний контроль за адвокатською монополією.

Стосовно визначення місця права на правову допомогу 
в системі прав людини, то єдиної точки зору серед науков-
ців  із  цього  приводу  не  існує.  Окремі  автори  відносять 
право обвинуваченого на захист у суді до числа політич-
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них прав (Кушніренко О., Слінько Т.) [3, с. 87–88], однак 
ця позиція викликає заперечення, адже право на правову 
допомогу реалізується не тільки в кримінальному процесі, 
крім того, воно жодним чином не пов’язане зі здобуттям 
або утриманням державної влади, з якою традиційно ото-
тожнюється політика.

Велика  група  вчених  взагалі  не  знаходить  для  права 
на правову допомогу місця в  традиційній системі прав  і 
свобод людини та громадянина поряд із іншими елемента-
ми права (Барабаш Ю., Селіванова А.) [4, с. 166]. З цього 
приводу в юридичній літературі можна натрапити на про-
позиції  виділити  додаткову  групу  конституційних  прав 
(Ростовщиков І.)  [5, с. 41]. Права цієї групи об’єднує те, 
що  вони  одночасно  є  гарантіями  інших  конституційних 
прав  і  свобод  (Баглай М.)  [6,  с.  247]. Висловлюється  та-
кож близька до вказаної вище точка зору щодо виділення 
такого виду прав, як процесуальні права (Антонович М.) 
[7, с. 138] або процесуальні права-гарантії (Овчаренко О., 
Бондар Н., Мазаєв В.)  [8,  с. 53; 9,  с. 522–570; 10,  с. 12]. 
Проте зазначений підхід зводить такі права виключно до 
процедурних можливостей, що значно обмежує їхнє зна-
чення, надає їм обслуговуючого характеру.

Найбільш  обґрунтованим  видається  підхід  Н.  Вітру-
ка [11, с. 20], який класифікує права особистості за їхнім 
соціальним  змістом  і  призначенням  залежно  від  виду 
благ, які лежать в їх основі, і від виду потреб та інтересів 
особистості,  які  задовольняються  шляхом  використан-
ня  таких  прав  [12,  с.  341–343].  А  оскільки  шляхом  ви-
користання  права  на  правову  допомогу  задовольняється 
потреба людини у реалізації нею свого правового статусу  
[13,  с.  13],  то  згідно  з  таким підходом право на правову 
допомогу  слід  віднести  саме до особистих прав людини 
[14, с. 140–170]. 

Особисті права традиційно відносять до першого по-
коління прав людини, визнання яких стало наслідком бур-
жуазних революцій у країнах Європи. До таких прав на-
лежать: право на життя, право на свободу думки, совісті та 
релігії, право на свободу та особисту безпеку, право на пу-
блічний і законний суд тощо. Як видно з наведеної концеп-
ції, право на судовий захист, елементом якого є право на 
правову допомогу, належить до першого покоління прав 
людини, особливістю якого вважається базування на нега-
тивній концепції свободи. Виходячи з цієї концепції, сво-
бода розуміється як можливість вільно діяти на власний 
розсуд  без  будь-яких  обмежень  чи  неправомірних  втру-
чань. Оскільки  головним  суб’єктом,  здатним  зазіхати  на 
свободу  індивіда, є держава, погоджуємося з висновком, 
що права людини першого покоління – це права, які пере-
дусім спрямовані на захист від неправомірного втручання 
в свободу людини з боку держави. Держава не повинна за-
перечувати право особи на отримання правової допомоги. 
В основі негативного характеру права на правову допомо-
гу лежить саме обов’язок держави не втручатися в реалі-
зацію цього суб’єктивного права, надати суб’єктам право-
відносин свободу в вирішенні питання, чи є в них потреба 
в отриманні правової допомоги й у формах її отримання. 
Це положення не стосується права на безоплатну право-
ву допомогу як складової частини права на правову допо-
могу, оскільки має ознаки соціально-економічного права, 
тобто може бути умовно віднесене до другого покоління 
прав  людини,  яке  має  позитивний  характер  зобов’язань 
держави. Отже, право на правову допомогу має розгляда-
тися  як  природне  невідчужуване  право  особистості,  що 
належить до першого покоління прав людини й за своєю 
суттю є громадянським правом [12, с. 339–340]. Ще одним 
аргументом на користь вищевказаного твердження слугує 
той факт, що  право  на  справедливий,  публічний,  компе-
тентний, безсторонній, незалежний, законний суд та право 
на представництво в суді обраним особою захисником пе-
редбачені в ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські 
та політичні права [15].

У зв’язку  зі  змінами, внесеними у ст. 59 Конституції 
України Законом України «Про внесення змін до Консти-
туції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р, необ-
хідно визначити зміст і обсяг права на правову допомогу 
та права на правничу (юридичну) допомогу, а також зрозу-
міти, як співвідносяться ці поняття.

Слід  зазначити,  що  до  офіційного  оприлюднення 
Конституції  України  1996  р.  використовувався  термін 
«юридична допомога», але внесення в ст. 59 Конституції 
України  поняття  «правова  допомога»  спонукало  законо-
давця  поступово  в  нормативно-правових  актах  заміню-
вати  юридичну  допомогу  на  правову.  Так,  наприклад,  у 
КПК 1961р. використовувались обидва терміни, причому 
щодо  адвоката  застосовувався  термін  «юридична  допо-
мога», а в тих випадках, коли йшлося про фахівців галузі 
права – «правова допомога» [16, с. 363]. Законом України 
«Про внесення змін до Конституції України (щодо право-
суддя)»  від  02.06.2016  р.  термін  «правова  допомога»  за-
мінено на «професійна правнича допомога». Така заміна 
терміна, як зазначалося в пояснювальній записці до про-
екту Закону України «Про внесення  змін до Конституції 
України  (щодо  правосуддя)»,  обумовлена  стандартами 
української мови, які визначають, що прикметник, засто-
совуваний  для  позначення  відповідного  виду  допомоги, 
походить від іменника, що позначає саму професію особи, 
яка надає таку допомогу. Іменником для позначення осо-
би, яка надає послуги у сфері права (в юридичній сфері), є 
слово «правник». Отже, саме особи, що належать до прав-
ничої  професії,  надають професійну правничу  допомогу 
[17].  Тобто  законодавець  розмежовує  терміни  «правова» 
і «правнича» (або юридична) допомога саме залежно від 
суб’єкта надання допомоги.

У доктринальних дослідженнях існують значні розхо-
дження щодо  визначення поняття  «правова  допомога» й 
розмежування його із суміжними поняттями. Існує теорія 
дуалізму в визначенні поняття правової та юридичної до-
помоги  в  вітчизняному  законодавстві,  прихильники  якої 
роблять висновок, що ці  терміни вживаються законодав-
цем як  синоніми. Однак більшість науковців  усе ж  таки 
схильні розрізняти ці терміни, застосовуючи різноманітні 
підходи. Так, наприклад, прихильники лінгвістичного під-
ходу виходять із того, що відсутність чіткого визначення 
поняття  «юридична  допомога»  як  у  законодавчих  актах, 
так і в наукових дослідженнях підштовхує до пошуку та-
кої дефініції на основі розкриття семантики слова «юри-
дичний»  з  метою  виявлення  змісту  означеної  допомоги. 
Слово «юридичний» походить із латинського «судовий» і 
означає «пов’язаний із законодавством, правовими норма-
ми і практичним їх застосуванням; правничий, правознав-
чий; який має офіційне право на що-небудь». Щодо тер-
міна «право», то він вживається в багатьох значеннях, як 
право, що визначається не тільки правовими нормами, але 
й моральними нормами суспільства, корпоративними нор-
мами, звичаєвими нормами, канонічними нормами тощо. 
Тобто відмічається застосування категорії «право» і в не-
юридичному смислі цього слова  [18]. Отже, спираючись 
на лінгвістику, розрізняють категорії правова та юридична 
допомога, визначаючи зміст категорії «юридична допомо-
га», акцентують на обов’язковості правової аргументації, 
тобто «прив’язки» до конкретного  законодавства,  право-
вих норм, наявності можливості та способу їх практично-
го застосування, оскільки лише за таких умов вона матиме 
офіційну прерогативу. Це призводить до твердження про 
те, що допомога не може бути ідентифікована як юридич-
на,  якщо  відсутня  відповідна  правова  основа  її  надання 
[16, с. 365]. 

С. Гусарєв під правовою діяльністю пропонує розумі-
ти  один  із  видів  соціальної  діяльності, що  здійснюється 
суб’єктами права з використанням правових засобів та з 
метою  отримання  правового  результату,  внаслідок  чого 
відбувається створення права, його розвиток та реалізація 
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в процесі функціонування суспільних відносин. Юридич-
на діяльність, на його думку, це різновид правової діяль-
ності,  що  здійснюється  в  формах  практичної,  освітньої 
та наукової діяльності юристами на професійній основі з 
метою отримання відповідного правового результату,  за-
доволення потреб та інтересів суб’єктів [18].

Ще один підхід, заснований на лінгвістиці, полягає в 
такому: тлумачний словник розкриває  зміст слова «юри-
дичний»  як  «пов’язаний  із  законодавством»,тобто  той, 
що  відноситься  до  роботи  юриста,  походить  від  слова 
«юрист» і характеризує професійну ознаку. У той же час 
«правовий» – це пов’язаний із правом. Отже, прикметник 
«правовий» утворений від слова «право», а тому характе-
ризує спосіб допомоги, а не її зміст. 

Відповідно, будь-яка юридична допомога одночасно є 
й правовою, але не кожна правова допомога є юридичною. 
Застосування прикметника «юридична допомога» вказує 
на  суб’єкта  її  надання  – юриста,  а  тому,  якщо допомогу 
в  судочинстві  надає  інша  особа,  то  така  допомога  буде 
вважатися  правовою.  Юридична  допомога  є  складовою 
інституту правової допомоги, і хоча поява терміна «право-
ва допомога» була випадковою, це призвело до посилення 
правового захисту особи [20, 501–503].

Отже, стосовно визначення змісту категорій «правова 
допомога»  і  «юридична  допомога»  (правнича  допомога) 
не існує однозначного підходу й чіткого розмежування ні в 
чинному законодавстві, ні в науковій доктрині, однак без-
заперечно можна зробити такі висновки:

по-перше,  ці  терміни  не  можна  використовувати  як 
синоніми,  про це,  зокрема,  свідчать  зміни,  внесені  зако-
нодавцем  до  ст.  59  Конституції  України  (заміна  терміна 
«правова допомога» на «професійна правнича допомога» і 
прив’язка його до професії адвоката);

по-друге,  поняття  «правова  допомога»  є  ширшим  за 
змістом, ніж «юридична допомога» (або «правнича допо-
мога»), остання є частиною першої.

Щодо обсягу права на правову допомогу,  тобто кіль-
кісних  показників  використання  зазначеного  права,  то 
держава в особі відповідних органів визначає певне коло 
суб’єктів надання правової допомоги та їхні повноважен-
ня. Аналіз чинного законодавства України із цього питан-
ня  дає  підстави  визначити  такі  види  суб’єктів  надання 
правової допомоги:

– державні органи України, до компетенції яких вхо-
дить  надання  правової  допомоги  (Міністерство  юстиції 
України, Міністерство праці та соціальної політики Укра-
їни, нотаріат тощо); 

–  адвокатура  України  як  спеціально  уповноважений 
недержавний професійний правозахисний інститут, одні-
єю з функцій якого є захист особи від обвинувачення та 
надання правової допомоги при вирішенні справ у судах 
та інших державних органах (ч. 2 ст. 59 Конституції Укра-
їни); 

–  суб’єкти  підприємницької  діяльності,  які  надають 
правову допомогу клієнтам у порядку, визначеному зако-
нодавством України; 

– об’єднання громадян для здійснення і захисту своїх 
прав і свобод (ч. 1 ст. 36 Конституції України) [21]; 

– помічник дієздатної фізичної особи, яка за станом 
здоров’я  не  може  самостійно  здійснювати  свої  права 
та  виконувати  обов’язки,  може  представляти  фізичну  
особу в  суді на підставі окремої довіреності  (ст.  78 ЦК 
України) [22].

Відповідно до конституційних змін і доповнень: «Ко-
жен має право на професійну правничу допомогу» (ст. 59); 
«Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи 
в суді, а також захист від кримінального обвинувачення» 
(ст. 232-2). Тобто можна зробити висновок, що Конститу-
ція  гарантує  надання  правової  допомоги  виключно  про-
фесійним  правником  (адвокатом).  А  щодо  інших  видів 
правової  допомоги,  наприклад,  безоплатної  первинної 

правової допомоги, суб’єктами надання якої є органи ви-
конавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізич-
ні  та  юридичні  особи  приватного  права,  спеціалізовані 
установи  [23],  то  вони не  підпадають під  конституційне 
гарантування.

Офіційне  тлумачення  ст.  59  Конституції  України  на-
дається  в  рішенні  Конституційного  Суду  (далі  –  КСУ)  
№ 13-рп/2000 від 16.11.2000 р. у справі за конституційним 
зверненням  громадянина  Солдатова  Геннадія  Івановича 
щодо  офіційного  тлумачення  положень  ст.  59  Конститу-
ції України, ст. 44 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України), ст. ст. 268, 271 Кодексу Укра-
їни про  адміністративні правопорушення  (далі  – КУпАП) 
(справа про право вільного вибору захисника) [21]. Відпо-
відно до офіційного тлумачення положення ч. 1ст. 44 КПК 
України 1961 р. та ч. 1 ст. 268 КУпАП, за якими в якості за-
хисника підозрюваного, обвинуваченого, підсудного й осо-
би, яка притягається до адміністративної відповідальності, 
могли бути допущені виключно адвокати, визнавалися не-
конституційними, такими, що обмежують право особи на 
вільний вибір захисника своїх прав та суперечать ст. ст. 59 
та 64 Конституції України, тому втратили чинність. 

Мотивуючи своє Рішення, Конституційний Суд Украї-
ни зазначає, що в ст. 59 Конституції України відтворені по-
ложення таких міжнародно-правових актів: Конвенція про 
захист прав людини і основних свобод, ратифікована Вер-
ховною Радою України 17.07.1997 р., (ст. 6); Міжнародний 
пакт про громадянські й політичні права від 16.12.1966 р., 
ратифікований  Указом  Президії  Верховної  Ради  Україн-
ської РСР від 19.10.1973 р. № 2148-VIII, (ст. 2, п. 3 ст. 14); 
«Основні  принципи, що  стосуються  ролі юристів»,  при-
йняті  восьмим Конгресом ООН  із  питань  попередження 
злочинності  й  поводження  з  правопорушниками  27.08.–
7.09.1990 р. Ці акти передбачають, що кожна людина має 
право звернутися до будь-якого юриста за допомогою для 
захисту й відстоювання своїх прав та захисту на всіх ста-
діях кримінального судочинства (принцип 1); жодний суд 
чи адміністративний орган, в якому визнається право на 
адвоката,  не  відмовляється  визнавати  права юриста  від-
стоювати  в  суді  інтереси  свого  клієнта,  за  винятком  тих 
випадків, коли юристу було відмовлено в праві виконува-
ти свої професійні обов’язки відповідно до національного 
права й практики та цих принципів (принцип 19). Таким 
чином,  наведені  міжнародно-правові  акти  передбачають 
право  кожного  обвинуваченого  захищати  себе  особисто 
або через вільно вибраного ним на власний розсуд захис-
ника з-поміж юристів, які можуть надати ефективний пра-
вовий захист. 

Допуск  приватного  юриста,  який  займається  надан-
ням правової допомоги особисто або за дорученням юри-
дичної особи, у якості  захисника ніяк не порушує право 
підозрюваного,  обвинуваченого чи підсудного на  захист. 
Конституційний  Суд  робить  наголос  на  тому,  що  особа 
має вільно, без неправомірних обмежень, отримувати до-
помогу з юридичних питань в обсязі й формах, яких вона 
потребує.

Також Конституційний Суд України окремо  зазначає, 
що згідно з положеннями ч. 3 ст. 42 Конституції України 
держава  забезпечує  захист  конкуренції  в  підприємниць-
кій  діяльності.  Закріплення  лише  за  адвокатами  права 
на  здійснення  захисту  підозрюваного,  обвинуваченого  й 
підсудного від обвинувачення та надання юридичної до-
помоги особам, які притягаються до адміністративної від-
повідальності, не сприяє конкуренції щодо надання квалі-
фікованої правової допомоги в цих сферах і підвищенню 
кваліфікації фахівців у галузі права [21]. 

Кардинально  протилежну  правову  позицію  Консти-
туційний  Суд  України  закріплює  висновком  у  справі  за 
зверненням Верховної Ради України про надання висно-
вку щодо відповідності законопроекту про внесення змін 
до  Конституції  України  (щодо  правосуддя)  вимогам  ст.  
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ст.  157  і  158  Конституції  України  від  20.01.2016  р.  
№ 1-в/2016 (далі – Висновок). У ньому зазначається, що 
пропоновані зміни (ст. 59) та доповнення (ст. 131-2) Кон-
ституції України не передбачають скасування чи обмежен-
ня прав  і  свобод людини й  громадянина. Обґрунтування 
своєї позиції Конституційний Суд будує на таких фактах, 
як те, що ст. ст. 59 та 131-2 узгоджуються між собою, та що 
адвокат має необхідний професійний рівень і можливість 
забезпечити реалізацію права особи на захист від кримі-
нального обвинувачення та представництво її інтересів у 
суді. У той же час кожна особа є вільною в виборі захис-
ника своїх прав серед адвокатів [24]. Однак професійність 
адвоката  автоматично  не  свідчить  про  непрофесійність 
та  неможливість  забезпечити  реалізацію  прав  особи  на 
правову  допомогу  та  представництво  в  суді  іншими фа-
хівцями в галузі права. Така оцінка конституційних змін, 
на нашу думку, є формальною та неґрунтовною, оскільки, 
відмовляючись від власної практики, Суд не наводить на-
лежної  аргументації  такої  відмови. Подібну  позицію  за-
ймають деякі судді Конституційного Суду України, про що 
зазначають в окремих думках до Висновку. Крім того, як 
вбачається, необхідно було б дослідити дотримання прин-
ципу пропорційності, тобто співмірності мети та засобів 
її досягнення, адже врегулювати питання якості надання 
правової допомоги можна було б на  законодавчому,  а не 
на конституційному рівні. Достеменно неможливо спрог-
нозувати наслідки втілення на практиці зазначених норм, 
усунення ж недоліків на законодавчому рівні процедурно 
значно простіше, ніж на конституційному.

Відповідно до ст. 22 Конституції України конституцій-
ні права і свободи гарантуються й не можуть бути скасо-
вані. При  прийнятті  нових  законів  або  внесенні  змін  до 
чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу 
існуючих  прав  і  свобод.  Зокрема,  не можуть  бути  обме-
жені в будь-який спосіб права і свободи людини і грома-
дянина, передбачені ст. ст. 55, 59, 63 Конституції України 
(ст. 64 Конституції України). А у ст. 157 Конституції зазна-
чається, що Конституція України  не може  бути  змінена, 
якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і 
свобод людини і громадянина [25].

Відповідно  до  п.  4  мотивувальної  частини  рішення 
КСУ  від  11.10.2005  р.  №8-рп/2005  (справа  про  рівність 
пенсії  й  щомісячного  довічного  грошового  утримання) 
визначається, що зміст прав і свобод людини – це умови й 
засоби, які визначають матеріальні та духовні можливості 
людини, необхідні для задоволення потреб її існування та 
розвитку. Обсяг прав людини – це кількісні показники від-
повідних можливостей, які характеризують множинність, 
величину, інтенсивність і ступінь прояву прав та виражені 
в певних одиницях виміру. 

Звуження змісту прав і свобод означає зменшення зміс-
товних характеристик можливостей людини, які відобра-
жені  відповідними правами та  свободами,  тобто якісних 
характеристик  права.  Звуження  обсягу  права  й  свобод  – 
це зменшення кола суб’єктів, розміру території, часу або 
кількості благ чи будь-яких інших кількісно вимірюваних 
показників використання прав і свобод, тобто їх кількісної 
характеристики [26, с. 25].

Коментоване  положення  принципово  забороняє  зако-
нодавцю  погіршувати  становище  людини  в  суспільстві 
шляхом обмеження тих прав і свобод, які вже закріплені в 
законах України [27].

Висновки. Враховуючи все вищезазначене можна ді-
йти таких висновків:

– право на правову допомогу – особисте, природне, не-
відчужуване право особи, що належить до першого поко-
ління прав людини, а отже, вимагає обмеження втручання 
з боку держави в цю сферу правових відносин (крім права 
на  безоплатну правову допомогу),  тобто  з  боку держави 
необхідне визнання, гарантування та захист цього права, 
але аж ніяк не встановлення на конституційному рівні ім-
перативу щодо форми допомоги (правова або правнича), 
кола  суб’єктів,  яких  особа  вправі  обрати  в  якості  свого 
представника в суді;

– право на правову допомогу за своїм змістом та обся-
гом є ширшим, ніж право на правничу допомогу, відповід-
но внесені конституційні зміни обмежують зміст та обсяг 
права особи в тому розумінні, як воно було закріплене до 
зазначених змін;

– у зв’язку з тим, що право на правову допомогу спря-
моване на задоволення потреби людини в реалізації її пра-
вового статусу, вказане обмеження певною мірою впливає 
на реалізацію, гарантованість та захист  інших прав, сво-
бод та законних інтересів;

– внесені  зміни породжують виникнення безлічі не-
вирішених  правових  питань,  які  потребуватимуть  за-
конодавчого  врегулювання:  гарантованості  інших  видів 
правової допомоги, в тому числі безоплатної первинної 
допомоги;  визначення  винятків щодо  представництва  в 
суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних 
прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спо-
рах, а також стосовно представництва малолітніх чи не-
повнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними 
чи  дієздатність  яких  обмежена  (ст.  131-2  Конституції); 
представництво особи для вирішення і розв’язання спо-
рів в інших державних органах; представництва юридич-
них  осіб  у  судах  та  інших  державних  органах  керівни-
ком, штатним юрисконсультом, так само представництва 
державних органів та органів місцевого самоврядування 
тощо.
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Статтю присвячено загальнотеоретичному аналізу конституційно-правового механізму боротьби з корупцією в Україні. Розглянуто 
існуючі в науці підходи до розуміння поняття «механізм». Виокремлено елементи конституційно-правового механізму боротьби з коруп-
цією в Україні. Особливу увагу приділено характеристиці «інституційної» складової частини цього механізму.

Ключові слова: корупція, конституційно-правовий механізм, боротьба з корупцією, органи державної влади, запобігання і протидія 
корупції, антикорупційна політика.

Статья посвящена общетеоретическому анализу конституционно-правового механизма борьбы с коррупцией в Украине. Рассмотре-
ны существующие точки зрения относительно понятия «механизм». Выделены элементы конституционно-правового механизма борьбы 
с коррупцией в Украине. Особое внимание уделено характеристике «институционной» составляющей этого механизма.

Ключевые слова: коррупция, конституционно-правовой механизм, борьба с коррупцией, органы государственной власти, пред-
упреждение и противодействие коррупции, антикоррупционная политика.

The article is devoted to general theoretical analysis of the constitutional and legal framework to fight corruption in Ukraine. The existing sci-
ence approaches to understanding the concept of «mechanism». Thesis there is determined elements of the constitutional and legal framework 
to fight corruption in Ukraine. Particular attention is paid to the characteristics of «institutional» part of this mechanism.

Key words: corruption, constitutional and legal framework, corruption, public authorities, preventing and combating corruption,  
anti-corruption policy.
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Постановка проблеми. У  контексті  сучасних  дер-
жавотворчих  процесів  в  Україні  боротьба  з  корупцією 
виступає  наріжним  каменем  та  першочерговим  завдан-
ням, необхідним явищем, без якого не може відбуватися 
подальше  становлення  нашої  країни  як  демократичної 
правової держави. Як зазначають автори монографії «Ко-
рупція як цивілізаційний феномен: причини та шляхи по-
долання», «…корупція, на жаль, є одним із універсальних 
негативних  явищ,  притаманних  багатьом  країнам  світу, 
в  тому  числі  й  високорозвинутим. Однак  найбільш руй-
нівних та загрозливих масштабів це явище набрало в тих 
країнах, які пережили і переживають період глибоких сус-
пільно-політичних,  соціально-економічних  та  морально-
етичних трансформацій. На жаль, це явище не оминуло й 
Україну. Нині для всіх очевидно, що корупція в нашій дер-
жаві вразила своїм згубним впливом більшість сфер вну-
трішнього життя суспільства  і  стала реальним фактором 
загрози національній безпеці та демократичному розвитку 
держави»  [1,  c.  4].  Тому  боротьба  з  корупцією  виступає 
невід’ємною  частиною  сьогоднішніх  демократичних  пе-
ретворень Української держави  і суспільства. При цьому 
суспільство здійснює цю боротьбу через інститути грома-
дянського суспільства  і через державу, яка, як офіційний 
представник суспільства, бере на себе регулювання про-
цесів, що відбуваються в ньому, і здійснює запобігання і 
протидію корупції. Держава забезпечує створення відпо-
відної  правової  бази,  яка  визначає  корупцію  як  правове 
явище, її прояви в діяльності органів державної влади, їх 
посадових і службових осіб і т. ін., організовує контроль та 
нагляд за відповідністю діяльності учасників суспільних 
відносин встановленим у суспільстві приписам боротьби 
з корупцією, в межах яких вони мають діяти, виявляє ре-
зультати впливу суб’єктів на об’єкт, допущених відхилень 
від прийнятих вимог, діючих принципів організації і регу-
лювання, причин цих відхилень, а також визначає шляхи 
подолання  наявних  перешкод  для  ефективного  протидії 
корупції, тобто вона чітко окреслює на законодавчому рів-
ні правові засади боротьби корупцією і визначає механізм 
протидії та запобігання корупції в країні. 

Таким  чином,  держава  створює  всі  необхідні  умови 
для реальної боротьби із цим ганебним явищем, виробляє 
практичний інструмент регулювання відповідних суспіль-
них відносин. Оскільки наявність самої нормативної бази 
з  боротьбі  з  корупцією,  якою б  демократичною  і  такою, 
що відповідає міжнародним стандартам, вона не була, не 
гарантує  її ефективної реалізації на практиці. Досвід на-
ціонального державотворення свідчить, що вітчизняними 
законодавцями, главою держави, виконавчою гілкою вла-
ди  неодноразова  приймалися  нормативні  акти,  спрямо-
вані  на  боротьбу  з  корупцією,  проте  вони  являли  собою 
здебільшого  тільки декларації  в цій  сфері. Для практич-
ної  реалізації  боротьби  з  корупцією  важливо  не  тільки 
записати й урочисто проголосити нормативний акт, але й 
передбачити механізм реалізації його положень, щоб його 
виконання підкріплювалося системою реальних конститу-
ційно-правових гарантій. Це має ключове значення прак-
тичного забезпечення правових приписів у сфері боротьби 
з корупцією, без цього неможливе формування й зміцнен-
ня справжньої демократії в країні, а також є неможливою 
розбудова правової держави. Із цього слідує, що сьогодні 
для  вітчизняної  правової  науки  доволі  актуальним  є  пи-
тання дослідження механізму боротьби з корупцією. 

Стан дослідження. Слід  відзначити,  що  питанням 
корупції,  окремим  аспектам механізму  протидії  корупції 
в  Україні  присвячені  роботи  українських  вчених-прав-
ників: Ю.М. Бисаги,  І.М. Берназюка, Д.М. Бєлова, Ю.А. 
Ваньчик, Д.Г. Заброди, С.С. Рогульського, О.В. Терещука,  
Р.М. Тучака, Д.І. Йосифовича, М.І. Мельника, О.Є. Панфі-
лова, Р.П. Натуркач та  ін. Однак поза увагою зазначених 
науковців залишився конституційно-правовий аспект ме-
ханізму запобігання і протидії корупції в Україні. 

Мета статті –  загальнотеоретична  характеристика 
конституційно-правового  механізму  боротьби  з  корупці-
єю в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Визначенню механізму 
боротьби  з  корупцією  об’єктивно  має  передувати  усві-
домлення  загального  поняття  «механізм».  У  науковій  і 
енциклопедичній літературі його визначають по-різному. 
Зокрема, в Українській радянській енциклопедії  зазнача-
ється, що механізм (від грецького – знаряддя, пристрій) – 
це 1) пристрій (сукупність рухомо з’єднанних між собою 
ланок), що передає або перетворює (відтворює) рух; 2) су-
купність проміжних станів або процесів будь-яких явищ, 
наприклад, механізм хімічної  реакції, механізм  випромі-
нювання  [2,  c.  485].  У  словнику  російської  мови,  окрім 
вищезгаданої характеристики, сказано, що механізм – це 
внутрішня будова, система чого-небудь [3, c. 262]. Про це 
ж говорить і С.С. Алєксєєв: «Механізм – це внутрішня бу-
дова, система чого-небудь, сукупність станів i процесів, з 
яких складається певне фізичне, хімічне та  інше явище» 
[4, c. 3]. 

Виходячи  з  такого  розуміння  правової  природи  «ме-
ханізму»,  в  такому ж  аспекті  дається  поняття механізму 
держави як внутрішньо врегульованої системи державних 
органів, через які пануючий клас здійснює державну вла-
ду, забезпечує своє політичне, економічне та  ідеологічне 
панування [2, c. 485]; система всіх державних організацій 
(органів, підприємств, установ), які здійснюють її завдан-
ня  і  реалізують  державні функції  [5,  c.  188];  цілісна,  іє-
рархічна, реально працююча система державних органів, 
підприємств, установ,  завдяки якій реалізуються  задачі  і 
функції держави [6, c. 174]. Чи визначається поняття ме-
ханізму правового регулювання як органічної сукупності 
всіх юридичних засобів і форм переведення нормативнос-
ті права  в  упоряднення  суспільних відносин, переведен-
ня «належного в реальне» [7, c. 68]; процес переведення 
нормативного права в упоряднені суспільні відносини, що 
здійснюється завдяки системі правових засобів  і форм із 
метою  задоволення  публічних  і  приватних  інтересів,  за-
безпечення  правопорядку  [6,  c.  175].  Або ж  трактується 
механізм  забезпечення  прав  людини  і  громадянина  –  це 
динамічний  взаємозв’язок  норм  та  інститутів  конститу-
ційного права,  які  характеризують формальний  і матері-
альний зміст прав людини в їх взаємодії, а також встанов-
люють  базові  принципи  організації  та  функціонування 
органів  державної  влади  та місцевого  самоврядування  в 
частині  сприяння  реалізації  і  захисту  прав  і  свобод  лю-
дини  і  громадянина,  визначених  конституцією  та  імпле-
ментованими в систему національного законодавства нор-
мами  міжнародного  права;  єдина  система  взаємодіючих 
правових  засобів,  за  допомогою  яких  держава  здійснює 
юридичний вплив на правовідносини між суб’єктами пра-
ва з метою визнання, дотримання та реалізації основних 
прав людини і громадянина [8, c. 197]; закріплена в Кон-
ституції та законах України, взята в єдності, внутрішньо 
врегульована і струнка система правових гарантій і орга-
нів, діяльність яких спрямована на забезпечення основних 
прав і свобод громадян України [9, c. 19]; система засобів і 
чинників, за допомогою яких здійснюється реалізація прав 
і свобод особи та їх охорона відповідними зобов’язаними 
суб’єктами державної влади, а в разі порушення –  їх за-
хист та відновлення [10]. 

Таке бачення сутності механізму приводить нас до ви-
сновку, що ознаками національного конституційно-право-
вого механізму боротьби з корупцією є: 

1) його структурована система, що складається з тісно 
пов’язаних між собою елементів, ланок (правових форм, 
засобів,  заходів  тощо),  які  забезпечують  результативний 
вплив на суспільні відносини і забезпечують ефективність 
боротьби  з  корупцією.  Взагалі,  будь-який  механізм  –  це 
високоорганізована, цілісна, єдина система, яка має свою 
структуру, тобто внутрішню конструкцію;
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2) цілісна система – конституційно-правовий механізм 
боротьби  з  корупцією характеризується  єдністю  елемен-
тів, що знаходяться в певних зв’язках i відносинах між со-
бою, характеризують сутність об’єкта як ціле  i  відносно 
незалежне зовні явище, яке побудоване на єдиних засадах, 
принципах  функціонування  елементів,  має  єдині  задачі 
і цілі діяльності,  які в цілому можна окреслити як  задо-
волення  інтересів суспільства  і держави в боротьбі  з ко-
рупцією і забезпечення правозаконності і правопорядку в 
суспільстві і державі;

3) легітимність – урегульованість на конституційному 
та  законодавчому  рівні.  Необов’язково,  що  в  самій  кон-
ституції мають міститися положення щодо боротьби з ко-
рупцією. Важливо, щоб правова база в цій сфері в першу 
чергу  витікала  з  демократичних  принципів  конституціо-
налізму, тобто ґрунтувалася на засадах визнання людини, 
її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і без-
пеки найвищою соціальною цінністю, верховенства права 
і т. ін. Також це означає, що діяльність органів державної 
влади,  місцевого  самоврядування,  інститутів  громадян-
ського  суспільства,  юридичних  і  фізичних  осіб  повинні 
відповідати положенням Основного закону держави, і не 
допускаються з їх боку будь-які зловживання у сфері бо-
ротьби з корупцією; 

4)  динамічний  характер  –  перебуває  в  динамічному 
розвитку  завдяки  використанню постійно  відповідаючих 
духу часу правових форм, засобів і заходів боротьби з ко-
рупцією; 

5)  взаємоузгоджений  та  взаємопов’язаний характер – 
незважаючи на те, що кожний з елементів механізму бо-
ротьби з корупцією має свою природу і призначення, в той 
же час всі елементи взаємопов’язані і функціонують вза-
ємоузгоджено;

6) національний конституційно-правовий механізм бо-
ротьби з корупцією представляє собою процес, який скла-
дається  із  стадій,  яким  відповідають  відповідні  форми, 
засоби,  заходи  дій.  Як  правильно  підкреслював  відомий 
правознавець  С.С.  Алексєєв,  найбільш  повне  розуміння 
закономірностей певних явищ досягається в результаті до-
слідження механізму їх дії [4, c. 3]. Це пов’язано з усвідом-
ленням того, що недостатньо мати матеріальні норми, роз-
винену систему законодавства, а потрібні чіткі механізми їх 
втілення в життя, що повною мірою стосується конститу-
ційно-правової сфери регулювання боротьби з корупцією.

Сама боротьба з корупцією – це діяльність превентив-
ного чи репресивного характеру, що ґрунтується на праві і 
ведеться відповідними компетентними інституціями, а та-
кож комплекс заходів, засобів, що необхідні для створення 
умов із недопущення здійснення корупційних дій із боку 
суб’єктів  правовідносин  та  спрямовані  на  поновлення 
прав, що порушені протиправними корупційними діями, а 
також на притягнення до відповідальність особи, що вчи-
нила корупційні дії. Провідну роль тут повинна відіграва-
ти профілактика – усунення та нейтралізація причин, об-
ставин, факторів, які детермінують корупцію, проведення 
відповідної правовиховної роботи щодо підвищення рівня 
правової культури населення і т. ін.

Діяльність  із  боротьби  з  корупцією  характеризується 
втіленням нормативних приписів про боротьбу з корупці-
єю в живу тканину правовідносин, у суспільне і державне 
життя, включає створення умов із недопущення корупцій-
них дій із боку владосуб’єктів. Вона вимагає вироблення 
антикорупційної  політики  (антикорупційної  стратегії), 
втілення в життя різноманітних державних програм, які б 
поліпшували ситуацію в тій чи іншій сфері, та відповідної 
діяльності держави позитивного характеру, яка є спрямо-
ваною на втілення в практику визначених законодавством 
стандартів роботи органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, їх посадових і службових осіб. Так, 
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 
антикорупційні програми приймаються в:

1)  Адміністрації  Президента  України,  Апараті  Вер-
ховної  Ради  України,  Секретаріаті  Кабінету  Міністрів 
України,  Секретаріаті  Уповноваженого  Верховної  Ради 
України з прав людини, Генеральній прокуратурі України, 
Службі безпеки України, міністерствах,  інших централь-
них органах виконавчої влади, інших державних органах, 
юрисдикція яких поширюється на всю територію України, 
обласних, Київській та Севастопольській міських держав-
них адміністраціях, державних цільових фондах – шляхом 
затвердження їх керівниками;

2) Апараті Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни – шляхом затвердження Секретарем Ради національної 
безпеки й оборони України;

3)  Національному  банку  України  –  шляхом  затвер-
дження Правлінням банку;

4)  Рахунковій  палаті,  Центральній  виборчій  комісії, 
Вищій раді юстиції, Верховній Раді Автономної Республі-
ки Крим, обласних радах, Київській та Севастопольській 
міських  радах,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки 
Крим – шляхом затвердження їх рішеннями.

Антикорупційні  програми  підлягають  погодженню 
Національним агентством із питань запобігання корупції, 
і вони повинні передбачати:

1) визначення засад загальної відомчої політики щодо 
запобігання та протидії  корупції у відповідній сфері,  за-
ходи з їх реалізації, а також із виконання антикорупційної 
стратегії та державної антикорупційної програми;

2)  оцінку  корупційних  ризиків  у  діяльності  органу, 
установи, організації, причини, що їх породжують та умо-
ви, що їм сприяють;

3) заходи щодо усунення виявлених корупційних ризи-
ків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необ-
хідні ресурси;

4)  навчання  та  заходи  з  поширення  інформації щодо 
програм антикорупційного спрямування;

5) процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та 
періодичного перегляду програм;

6)  інші  спрямовані  на  запобігання  корупційним  та 
пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи.

Отже, можна констатувати, що національний консти-
туційно-правовий механізм боротьби з корупцією – це 
динамічна,  взаємоузгоджена  та  взаємопов’язана  система 
встановлених  законодавством  України  правових  форм, 
засобів і заходів правового характеру, за допомогою яких 
відповідними  інституціями  здійснюється  боротьба  з  ко-
рупцією  і  забезпечуються у відповідності до визначених 
державою стандарти роботи органів державної влади, ор-
ганів місцевого  самоврядування,  їх  посадових  і  службо-
вих осіб, інших суб’єктів правовідносин.

Враховуючи  вищезазначене,  вважаємо,  що  конститу-
ційно-правовий механізм  боротьби  з  корупцією  включає 
такі складові елементи:

–  нормативну  основу  –  норми  поточного  законодав-
ства, які спрямовані створювати належні юридичні мож-
ливості  і  за  допомогою  яких  здійснюється  закріплення 
загальних, формально  визначених  правил  поведінки, що 
покликані забезпечити боротьбу з корупцією, єдиний по-
рядок та стабільність регулювання суспільних відносин у 
цій сфері;

–  інституційну  основу  –  систему  відповідних  орга-
нів  державної  влади,  органів місцевого  самоврядування, 
інших  інститутів  держави  та  інституцій  громадянського 
суспільства,  які  завдяки  своїм  повноваженням  здійсню-
ють боротьбу з корупцією.

Нормативну складову конституційно-правового меха-
нізму боротьби  з  корупцією в Україні  становлять норми 
права,  закріплені  в  Конституції  України,  міжнародних 
договорах  України,  згода  на  обов’язковість  яких  надана 
Верховною Радою України, Законах України «Про Націо-
нальне антикорупційне бюро України», «Про запобігання 
корупції», «Про Службу безпеки України», «Про Кабінет 
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Міністрів України»,  «Про  центральні  органи  виконавчої 
влади»,  «Про  державну  службу»,  «Про  прокуратуру», 
«Про національну поліцію» та  інших законах України,  а 
також  прийнятих  відповідно  до  них  інших  нормативно-
правових  актах.  За  допомогою  цих  норм  здійснюється 
визнання  на  нормативному  рівні  загальних,  формально 
визначених правил поведінки, які покликані забезпечити 
єдиний порядок  та  стабільність регулювання  суспільних 
відносин у сфері боротьби з корупцією. Саме ця складова 
частина дає механізму правове життя, окреслюючи і наді-
ляючи його відповідними юридичними формами.

Інституційний зріз конституційно-правового механізму 
боротьби з корупцією в Україні включає таку систему ор-
ганів  державної  влади,  місцевого  самоврядування,  інших 
інститутів держави та  інституцій громадянського суспіль-
ства, діяльність яких охоплює сферу боротьби з корупцією. 
Вона являє собою велике багатоманіття органів публічної 
влади  та  інституцій  громадянського  суспільства,  які  здій-
снюють боротьбу з корупцією, з різним правовим статусом, 
місцем  у  системі  органів  публічної  влади,  неоднаковими 
повноваженнями у сфері протидії та запобігання корупції 
і т. ін. Визначення таких суб’єктів є надзвичайно важливим 
із точки зору забезпечення дієвості та ефективності антико-
рупційної діяльності, дотримання прав людини, досягнення 
мети зазначеної діяльності та виконання основних завдань, 
а  також для правильного розуміння та визначення  їх ролі 
і місця  в механізмі  боротьби  з  корупцією,  вдосконалення 
конституційно-правового статусу, юридичного закріплення 
їхньої компетенції, вибору ними правильних та раціональ-
них форм  і методів  запобігання та протидії  корупції,  під-
готовки відповідних фахівців та ін. Це важливо і з метою 
класифікації  зазначених органів, оскільки, як вірно зазна-
чає Ю.О. Тихомиров, за допомогою класифікації, на підста-
ві суттєвих ознак явищ можна визначити і встановити їх за-
гальні та специфічні риси, зв’язки та відмінності, найбільш 
повно відобразити взаємодію  і  своєрідні переходи одного 
виду в інший [11, c. 42].

У  цілому  законодавством  України  встановлюються 
такі органи публічної влади, діяльність яких спрямована 
на протидію корупції:

– Верховна Рада України;
– Президент України;
– Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві ор-

гани виконавчої влади;
–  правоохоронні  органи:  органи  прокуратури, Мініс-

терство внутрішніх справ України, Служба безпеки Укра-
їни, Державне бюро розслідувань, Національне агентство 
з розшуку та управління злочинними активами, Військова 
служба правопорядку у Збройних Силах України;

– Конституційний Суд України та суди загальної юрис-
дикції;

– органи влади Автономної Республіки Крим;
– органи місцевого самоврядування;
– інші органи та підрозділи, що створюються для бо-

ротьби з корупцією згідно з чинним законодавством Укра-
їни  (Національне  антикорупційне  бюро  України,  Націо-
нальне агентство з питань запобігання корупції); 

–  у  межах  своїх  повноважень  певні  заходи  стосовно 
боротьби  з  корупцією  можуть  здійснювати  також  інші 
суб’єкти,  зокрема  державні  органи:  Національний  банк 
України,  Державна  фіскальна  служба,  Рахункова  палата 
України, Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини,  Антимонопольний  комітет  України,  Фонд  дер-
жавного майна України тощо. 

Водночас зазначені органи можна класифікувати за та-
кими критеріями: 

І. За джерелом легітимності:
1) органи, статус яких визначений Конституцією Укра-

їни, законами України для безпосереднього виконання за-
вдань і функцій держави (Верховна Рада України, Прези-
дент України, Кабінет Міністрів України);

2) органи, статус яких визначений підзаконними нор-
мативними актами (Національна рада з питань антикоруп-
ційної політики при Президентові України).

II. За правовою природою і місцем у механізмі публіч-
ної влади:

1)  органи  державної  влади  (суди,  Верховна  Рада  
України); 

2)  органи  держави  (державні  органи)  (Президент  
України, Фонд державного майна України);

3) органи місцевого самоврядування (сільські, селищ-
ні, міські, районні та обласні ради). 

III. За соціальною природою:
1) первинні органи, що формуються безпосередньо на-

родом як джерелом влади і мають представницький харак-
тер  (Верховна  Рада України,  Верховна  Рада Автономної 
Республіки Крим);

2) вторинні, які мають похідний характер, формують-
ся первинними і підзвітні їм (Кабінет Міністрів України, 
Рахункова палата).

ІV. За способом прийняття рішень класифікують на:
1)  колегіальні, що  приймають  рішення  після  обгово-

рення  шляхом  голосування  (Національне  агенство  з  пи-
тань запобігання корупції, Верховна Рада України);

2)  одноособові,  в  яких  рішення  приймає  керівник  і 
несе за нього відповідальність (Президент України, Упо-
вноважений Верховної Ради України з прав людини). 

V. За способом утворення:
1)  виборні,  які  обираються  населенням  чи  представ-

ницькими  органами  (Президент України,  Верховна  Рада 
Автономної Республіки Крим);

2) призначувані, що призначаються главою держави чи 
вищестоящими органами (Національне агенство з питань 
запобігання корупції);

VI. За територіальними межами розрізняють:
1)  національні  (центральні),  рішення  яких  поширю-

ються на всю державу та все населення (Національне ан-
тикорупційне бюро, Верховна Рада України);

2) місцеві, що поширюють рішення на певну  адміні-
стративну одиницю  (обласні,  районні  держадміністрації, 
обласні, районні, сільські, селищні, міські ради). 

VII. Виходячи зі змісту боротьби з корупцією, функці-
онального призначення та кола повноважень, органи мо-
жуть бути поділені на окремі групи, які:

1) формують нормативно-правову базу боротьби з ко-
рупцією; 

2) забезпечують реалізацію антикорупційної політики дер-
жави і діяльність яких спрямована на запобігання корупції;

3)  здійснюють судовий розгляд справ про корупційні 
правопорушення;

4)  займаються  безпосередньою  правоохоронною  
діяльністю у сфері боротьби з корупцією;

5) займаються безпосередньою спеціалізованою діяль-
ністю у сфері боротьби з корупцією;

6)  реалізують  контроль  та  нагляд  за  діяльністю 
суб’єктів у сфері боротьби з корупцією; 

7) здійснюють координацію боротьби з корупцією;
8)  здійснюють  поновлення  законних  прав фізичних  і 

юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь.
VIIІ. За обсягом повноважень розрізняють:
1) органи загальної компетенції, які правомочні вирі-

шувати широке коло питань  (Президент України, Верхо-
вна Рада України, Кабінет Міністрів України);

2) органи спеціальної компетенції, що спеціалізуються 
тільки на боротьбі з корупцією (Національне антикоруп-
ційне бюро, Національне агентство з питань запобігання 
корупції).

ІХ. За функціональним призначенням:
а)  законодавчий  орган  –  Верховна  Рада України,  яка 

має правотворчі та контрольні функції;
б) виконавчі органи, що здійснюють виконавчо-розпо-

рядчі  функції  (Кабінет  Міністрів  України,  міністерства, 
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центральні органи виконавчої влади зі спеціальним стату-
сом, місцеві державні адміністрації);

в) судові органи, які мають незалежний характер, під-
коряються лише закону і здійснюють функції правосуддя 
(суди усіх рівнів та видів);

г) контрольно-наглядові органи (Уповноважений Вер-
ховної Ради України з прав людини, прокуратура України).

Х. За часом дії органи боротьби з корупцією функціо-
нують як: 

1) постійні, що виконують основні завдання держави і 
функціонують протягом значного етапу її історичного роз-
витку (прокуратура України, Національне антикорупційне 
бюро);

2)  тимчасові,  які  створюються  для  вирішення  невід-
кладних завдань, викликаних надзвичайними обставинами. 

Окремо в інституційній складовій конституційно-право-
вого механізму боротьби з корупцією в Україні слід виділити 
юридичні особи і недержавні інститути – об’єднання грома-
дян, адвокатура, ЗМІ тощо, а також окремих фізичних осіб.

Висновки. Слід сказати, що внесок громадян, громад-
ських організацій та  громадських рухів,  а особливо окре-
мих журналістів у боротьбу  з  корупцією по-справжньому 
є безцінним, а роль у цій сфері інколи більша, аніж органів 
державної влади. 

Таким  чином,  структура  конституційно-правового  ме-
ханізму боротьби з корупцією в Україні, яка включає в себе 
нормативну та інституційну складові, зумовлена сучасними 
умовами  розвитку України,  її  прагненням  стати  демокра-
тичною, правовою державою, повноправним членом між-
народного чи європейського співтовариства. 
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ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВЕДЕННЯ ПЕРЕДВиБОРНОЇ АГІТАЦІЇ 
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У статті досліджується правова природа та види обмежень ведення передвиборної агітації під час виборів народних депутатів Укра-
їни в порівнянні із зарубіжною практикою регулювання таких обмежень. Акцентується увага на вироблених світовою спільнотою міжна-
родних стандартах у цій сфері і на необхідності вдосконалення національного законодавства із цього питання.

Ключові слова: вибори, виборча кампанія, передвиборна агітація, обмеження щодо ведення передвиборної агітації.

В статье исследуется правовая природа и виды ограничений проведения избирательной агитации при выборах народных депутатов 
Украины в сравнении с зарубежной практикой регулирования таких ограничений. Акцентируется внимание на выработанных междуна-
родной общественностью стандартах в этой сфере и на необходимости усовершенствования национального законодательства по этому 
вопросу.

Ключевые слова: выборы, избирательная кампания, избирательная агитация, ограничения относительно ведения избирательной 
агитации.

The article examines the legal nature and type of restriction campaigning in the parliamentary elections in Ukraine in comparison with foreign 
practices regulating such restrictions. Attention is focused on the international community made international standards in this area and the need 
for improvement of national legislation on this issue.

Key words: election, campaign, campaign, restrictions on campaigning.

Постановка проблеми. Важливим  етапом  будь-якої 
виборчої кампанії є передвиборна агітація, завдяки якій у 
виборців виробляється своє суб’єктивне бачення виборчих 

перегонів, формується лінія політичної поведінки  (брати 
чи не брати участь у  голосуванні),  врешті-решт, робить-
ся кінцевий вибір того кандидата чи тієї політичної сили, 
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якій виборець віддасть свій голос. Передвиборна агітація 
сприяє підвищенню рівня політичної та правової культури 
громадян, оскільки часто вона має адресний, персоніфіко-
ваний характер. 

Стан дослідження. Внаслідок  актуальності  цієї  про-
блематики  її  дослідженням  займалися  такі  науковці,  як 
М.  Баймуратов, Н.  Богашева, О.  Богашов, Ю. Ключков-
ський, О. Марцеляк, В. Нестерович, В. Шаповал та цілий 
ряд  інших вітчизняних правників. Однак поза  їх увагою 
залишилося питання обмежень передвиборної агітації, їх 
праввої природи, призначення, ролі у виборчій кампанії. 

Мета статті – аналіз зарубіжної практики врегулюван-
ня обмежень передвиборної агітації. 

Виклад основного матеріалу. Як  зазначається  в  лі-
тературі,  обмеження  в передвиборної  агітації  не можуть 
вважатися  обмеженням  права  на  агітацію  чи  свободи  її 
проведення  громадянами  України.  Навпаки,  враховуючи 
особливий  владний  статус  певних  категорій  посадових 
осіб,  ці  обмеження  слід  розглядати  як  засіб  здійснення 
принципу  рівності  громадян,  вільних  і  чесних  виборів, 
свободи формування волі виборців без тиску чи примусу 
[1, c. 409]. До того ж, хоча вибори депутатів українсько-
го  парламенту  і  є  важливою  загальнонаціональною  по-
літичною акцією, вони не повинні зазіхати на нормальну 
життєдіяльність  органів  державної  влади,  втручатися  в 
приватне життя громадян, мати на меті зміну певними по-
літичними силами конституційного ладу України, її тери-
торіальної цілісності і т. ін. 

Передбачені Законом України «Про вибори народних 
депутатів  України»  обмеження  щодо  ведення  передви-
борної агітації стосуються декількох важливих моментів. 
По-перше, визначається категорія осіб та органів, яким за-
бороняється брати участь у передвиборній агітації:

1) іноземцям та особам без громадянства, в тому числі 
через журналістську діяльність чи у формі участі в кон-
цертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних 
заходах,  що  проводяться  на  підтримку  чи  за  підтримки 
партії (блоку) – суб’єкта виборчого процесу чи кандидата 
в депутати;

2) органам виконавчої влади, органам влади Автоном-
ної Республіки Крим та органам місцевого самоврядуван-
ня, правоохоронним органам і судам;

3)  у  робочий  час  –  посадовим  і  службовим  особам 
органів виконавчої влади, органів влади Автономної Рес-
публіки Крим та місцевого самоврядування, правоохорон-
них органів і судів, крім випадків, коли відповідна посадо-
ва чи службова особа є кандидатом у депутати;

4) членам виборчих комісій протягом строку їх повно-
важень у відповідних виборчих комісіях.

Окрім  цього,  кандидатам  у  депутати,  які  обіймають 
посади, в тому числі за сумісництвом, в органах виконав-
чої влади та органах місцевого самоврядування, в право-
охоронних органах чи судах, на державних, комунальних 
підприємствах,  у  закладах,  установах,  організаціях,  вій-
ськових частинах (формуваннях), забороняється залучати 
в робочий час до передвиборної агітації або використову-
вати для будь-якої  роботи,  пов’язаної  з  проведенням пе-
редвиборної агітації, підлеглих  їм осіб  за місцем роботи 
чи  інших  осіб, що  перебувають  у  службовій  залежності 
від них чи в адміністративному підпорядкуванні, а також 
службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, 
інші об’єкти та ресурси за місцем роботи й використову-
вати службові чи виробничі наради, збори колективу для 
проведення передвиборної агітації.

Персональна заборона ведення передвиборної агітації 
з  боку  визначених  українським  законодавством  осіб  та 
органів  зумовлена  необхідністю  зробити  виборчий  про-
цес  максимально  демократичним,  створити  умови  для 
вільного  волевиявлення  виборців  під  час  виборів.  Вона 
також має на меті формування атмосфери політичної не-
упередженості  і  випливає  з  негативної  попередньої  ви-

борчої практики (агітація на деяких виборах російського 
Президента В.В. Путіна, колишнього посла Росії в Україні  
В.С. Чорномирдіна, низки представників російської естра-
ди за певних проросійських кандидатів, залучення до пе-
редвиборної агітації органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, правоохоронних органів  і су-
дів та їх посадових і службових осіб – так званий «адмін-
ресурс», тиск на виборців, членів виборчих комісій і т. ін). 

Треба  сказати,  що  такий  підхід  щодо  законодавчого 
регламентування категорій осіб  та органів,  яким  заборо-
няється брати участь у передвиборній агітації, має місце і 
в інших країнах. Наприклад, в Іспанії він поширюється на 
суддів, магістратів, прокурорів та осіб, які перебувають на 
службі в органах державної безпеки й поліції, у Франції – 
на державних та муніципальних службовців. 

У Литві не мають права брати участь у передвиборній 
агітації  співробітники  засобів  масової  інформації,  якщо 
вони не балотуються до представницького органу. Окрема 
стаття Закону про вибори до парламенту Литви «Заборона 
на ведення передвиборної агітації з використанням служ-
бового  становища» містить  положення  про:  1)  заборону 
використовувати  службове  становище  в  державних  або 
муніципальних органах, закладах чи організаціях, а також 
у державних чи муніципальних засобах інформації під час 
проведення будь-якої виборчої агітації, а також доручати 
це  робити  іншим  особам  або  іншим  чином  спробувати 
вплинути на волю виборців; 2) заборону державним, муні-
ципальним посадовим особам та державним службовцям 
використовувати службове становище для створення собі 
або партії виняткових умов для передвиборної агітації. 

У  Російській Федерації  забороняється  проводити  пе-
редвиборну  агітацію  особам,  які  не  досягли  18  років  на 
день голосування, а також: а) федеральним органам дер-
жавної  влади,  органам  державної  влади  суб’єктів  Росій-
ської  Федерації,  іншим  державним  органам,  органам 
місцевого самоврядування; б) особам, що знаходяться на 
державній чи муніципальній службі, в тому числі військо-
вослужбовцям,  особам,  які  обіймають  державні  посади 
категорії «А» чи виборні муніципальні посади, під час ви-
конання ними своїх посадових чи службових обов’язків і 
(або) з використанням переваг службового чи посадового 
становища;  в)  військовим  частинам,  військовим  устано-
вам і організаціям; г) благодійним організаціям і релігій-
ним об’єднанням, заснованим ними організаціям, а також 
представникам  релігійних  об’єднань  під  час  здійснення 
ними обрядів  і  церемоній;  д)  виборчим комісіям  та  чле-
нам  комісій  із  правом  ухвального  голосу;  е)  особам  без 
громадянства,  іноземним юридичним особам,  іноземним 
громадянам,  за  винятком  випадків,  коли  на  основі  між-
народних  угод  Російської  Федерації  і  в  порядку,  визна-
ченому  законом,  іноземці,  які  постійно  проживають  на 
території відповідного муніципального утворення, мають 
право  обирати  та  бути  обраними  до  органів  місцевого 
самоврядування,  брати  участь  в  інших  виборчих  акціях;  
є) представникам організацій, що здійснюють випуск за-
собів  масової  інформації,  під  час  виконання  ними  своїх 
професійних обов’язків [3, c. 598]. 

Виборчим законодавством Молдови закріплюється, що 
жоден із кандидатів не має права на привілеї у зв’язку з по-
садою, яку він обіймає, і деталізується аспект, пов’язаний 
із  забороною висвітлювати в  засобах масової  інформації 
робочі візити тих кандидатів, які обіймають посади респу-
бліканського або районного рівня. У багатьох країнах об-
меження щодо ведення передвиборної агітації різноманіт-
ними державними посадовцями виражається в забороні на 
їх сумісництво. Так, у Законі про вибори Латвії наведено 
перелік владних посад, з яких особа має неодмінно звіль-
нитися в разі реєстрації її кандидатом на вибори, причому 
регламентовано  необхідність  повідомити  про  своє  звіль-
нення Центральну виборчу комісію не пізніше ніж через 
місяць після реєстрації списку кандидатів до Сейму. Зако-
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ном про вибори Боснії і Герцеговини передбачений анало-
гічний перелік посад, проте він підкріплений більш жор-
сткою умовою, що потенційний кандидат має звільнитися 
ще до власної реєстрації на участь у виборах [4, c. 104]. 

Думаємо, що українським законодавцям варто було б 
теж запровадити подібну практику, а також розширити пе-
релік категорій осіб та органів, які не мають права брати 
участь у передвиборній агітації, наприклад, заборонити це 
для осіб, які не досягли 18 років, для благодійних та релі-
гійних організацій і т.д.

По-друге,  національним виборчим  законодавством пе-
редбачені обмеження щодо місця проведення передвибор-
ної агітації. Зокрема, вона обмежується у військових час-
тинах  (формуваннях),  в установах виконання покарань та 
слідчих  ізоляторах. Це  зумовлено особливими режимами, 
що мають місце на цих об’єктах, і проявляється в тому, що 
відвідання  військових  частин  (формувань),  установ  вико-
нання покарань та слідчих ізоляторів окремими кандидата-
ми в депутати, їх довіреними особами чи уповноваженими 
особами партій (блоків) забороняється. Разом із тим перед-
бачається можливість організації  та проведення  зустрічей 
цих осіб  із  виборцями не в  індивідуальному порядку для 
представників кожної партії (блоку) – учасників виборчих 
перегонів,  а  одночасно  для  всіх.  Такі  зустрічі  організову-
ються відповідною окружною виборчою комісією спільно 
з командиром військової частини (формування) або керів-
ником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора 
з обов’язковим повідомленням не пізніше ніж за три дні до 
дня зустрічі всіх уповноважених осіб партій (блоків), кан-
дидатів у депутати в одномандатному окрузі або їх довіре-
них осіб у відповідному одномандатному окрузі.

Вітчизняним  законодавством  забороняється  також  ви-
користання  приміщень  органів  державної  влади,  органів 
влади Автономної  Республіки Крим  та  органів  місцевого 
самоврядування  для  проведення  передвиборної  агітації 
за  рахунок  коштів  виборчих  фондів  партій  (блоків),  кан-
дидатів у депутати в одномандатному окрузі, а також роз-
міщення  агітаційних матеріалів  та політичної  реклами на 
будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів 
влади Автономної  Республіки Крим  та  органів  місцевого 
самоврядування,  підприємств,  установ  і  організацій  дер-
жавної та комунальної форми власності, на об’єктах куль-
турної  спадщини.  Як  зазначають  фахівці,  запровадження 
такої норми зумовлено тим, що в разі використання таких 
приміщень можливим видається, з одного боку, ускладнен-
ня реалізації принципу рівності щодо всіх партій (блоків) – 
суб’єктів виборчого процесу та можливість протизаконного 
впливу посадових чи службових осіб цих органів на перебіг 
відповідного  заходу,  а  з  іншого, – порушення нормально-
го  функціонування  відповідних  органів  державної  влади 
чи місцевого  самоврядування. Окрім  того,  таке  обмежен-
ня  зумовлено  тим, що  органи  державної  влади  та  органи 
місцевого самоврядування щодня відвідує значна кількість 
громадян України  для  вирішення  різного  роду  особистих 
питань. І розміщення матеріалів передвиборної агітації або 
політичної  реклами  конкретної  партії  (блоку)  –  суб’єкта 
виборчого процесу – на будинках чи в приміщеннях орга-
нів державної влади та органів місцевого самоврядування 
може сприйматися як відповідна передвиборна агітація цих 
органів, призводити до формування в громадян думки, що 
вирішення  їх  особистих  питань  залежить  від  підтримки 
ними цієї партії (блоку) [1, c. 413–414].

Заборона щодо розміщення матеріалів передвиборної 
агітації в певних місцях діє в багатьох країнах. Наприклад, 
у Канаді не дозволяється розміщувати передвиборні мате-
ріали на стінах жилих будинків, у Польщі – на державних 
будівлях. У Російській Федерації органи місцевого само-
врядування  за  пропозицією  виборчої  комісії  зобов’язані 
виділити спеціальні місця для розміщення друкованих агі-
таційних матеріалів на території кожної виборчої дільни-
ці. Такі місця мають бути зручними для відвідувачів, щоб 

виборці могли ознайомитися з поданою інформацією, і їх 
перелік та місцезнаходження доводяться до відома учас-
ників виборчого процесу. Друковані агітаційні матеріали 
можуть вивішуватися в приміщеннях, на будівлях, спору-
дах та інших об’єктах тільки зі згоди і на умовах їх влас-
ників. Розміщення передвиборних матеріалів на об’єктах 
державної  чи  муніципальної  власності  здійснюється  на 
рівних  умовах  для  всіх  кандидатів,  виборчих  об’єднань, 
виборчих блоків, при цьому плата за це не береться. У Ро-
сії  також  забороняється  вивішувати  друковані  агітаційні 
матеріали  на  пам’ятниках,  обелісках,  будівлях,  спорудах 
і в приміщеннях, що мають історичну, культурну або ар-
хітектурну цінність, у спорудах і приміщеннях виборчих 
комісій, у приміщеннях для голосування та на відстані не 
менше 50 метрів від входу до них.

У законі про вибори Молдови закріплено, що адміні-
стративно-територіальні  органи  державного  управління 
зобов’язані  в  п’ятиденний  строк  після  дати  реєстрації 
кандидата  встановити  та  гарантувати  мінімум  спеціаль-
них місць для розміщення виборчих плакатів  і  листівок. 
Визначити  місця  для  розміщення  агітаційних  матеріалів 
належить  і  до  компетенції  органів місцевого  самовряду-
вання Словаччини. У Франції муніципальні органи кожної 
комуни мають виділити спеціальні місця для розміщення 
виборчих плакатів, при цьому кожному кандидату  і кож-
ній партії (блоку) – учаснику виборчих перегонів повинна 
надаватися  однакова  площа. Поза  цими місцями  розкле-
ювання  передвиборних  матеріалів  забороняється,  навіть 
якщо вони оплачені гербовим збором. У Польщі має міс-
це практика, відповідно до якої гміни можуть заборонити 
розміщення  виборчих  плакатів  через  причини,  пов’язані 
з охороною пам’яток архітектури і навколишнього серед-
овища, більше того, вони зобов’язують клеїти плакати так, 
аби їх потім легко було зняти. Виборчий закон Македонії 
закріплює  за  муніципалітетами  (і  містом  Скоп’є)  право 
визначати місця для безоплатного розклеювання виборчих 
плакатів.  При  цьому  вони  зобов’язані  забезпечити  рівні 
для всіх кандидатів умови  і мають оголосити про умови 
отримання права на ці місця за 50 днів до проведення ви-
борів. Закон також зобов’язує муніципалітети брати гроші 
за оренду таких місць і витрачати їх одразу після виборів 
для знищення передвиборної агітації та сміття, що зали-
шилося після виборчої кампанії. За порушення або недо-
тримання цього особа, яка очолює муніципалітет, штрафу-
ється на суму від 40000 до 50000 динарів [4, c. 86].

Виборчим законодавством Румунії передбачено, що пи-
тання щодо визначення місць для розклеювання виборчих 
плакатів і їх подальшої ліквідації відноситься до повнова-
жень мерів. Згідно із законодавством Литви саме керівники 
державних  і  муніципальних  органів  та  мери  муніципалі-
тетів або уповноважені ними на це особи повинні сприяти 
кандидатам в організації зустрічей з виборцями, в отриман-
ні ними необхідної інформації (крім такої, що згідно із за-
конодавством Литви не підлягає розголошенню). 

Третю  групу  обмежень  становлять  заборони  щодо 
змісту та порядку ведення передвиборної агітації в Украї-
ні. Зокрема, вітчизняним виборчим законодавством забо-
роняється під час виборчого процесу поширення в будь-
якій  формі  матеріалів,  що  містять  заклики  до  ліквідації 
незалежності  України,  зміни  конституційного  ладу  на-
сильницьким шляхом, порушення суверенітету і територі-
альної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного 
захоплення  державної  влади,  пропаганду  війни,  насиль-
ства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, 
релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи люди-
ни,  здоров’я  населення. Національна  рада України  з  пи-
тань телебачення і радіомовлення наділена правом своїм 
рішенням припинити трансляцію на території України, в 
тому числі операторами телекомунікацій, іноземних теле-
каналів, у діяльності яких порушується ця норма та вимо-
ги щодо заборони громадянам іноземних держав, особам 
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без громадянства вести передвиборну агітацію через жур-
налістську діяльність. 

У  виборчу  кампанію  засобам  масової  інформації,  їх 
посадовим та службовим особам і творчим працівникам у 
своїх матеріалах і передачах, не зумовлених спеціальними 
угодами щодо передвиборної  агітації,  забороняється  агі-
тувати за або проти партій (блоків), висунутих ними кан-
дидатів у депутати, чи поширювати інформацію, яка має 
ознаки політичної реклами, безоплатно або яка оплачена з 
джерел, не передбачених законом, а так само поширювати 
будь-яку інформацію з метою спонукання виборців голо-
сувати за або проти певного суб’єкта виборчого процесу. 
При цьому офіційні повідомлення в період виборчого про-
цесу про дії кандидатів у депутати, пов’язані з виконанням 
ними посадових (службових) повноважень, передбачених 
Конституцією України або законами України,  і підготов-
лені в порядку, передбаченому Законом України «Про по-
рядок висвітлення діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в Україні засобами ма-
сової інформації», не належать до передвиборної агітації. 
Правда,  такі  офіційні  повідомлення  не  повинні  містити 
коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіоза-
писів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб 
як кандидатів у депутати.

Законом  України  «Про  вибори  народних  депутатів 
України» забороняється розміщення політичної реклами в 
одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою, а 
також розміщення носіїв політичної реклами і розповсю-
дження  політичної  реклами  через  радіотрансляційні  або 
інші мережі сповіщання пасажирів, у транспортних засо-
бах громадського користування, на станціях метрополіте-
ну, вокзалах, портах та аеропортах. Окремо оговорюється, 
що  включення  до  інформаційних  теле–  і  радіопрограм 
(випусків  новин)  передвиборних  агітаційних  матеріалів 
партій  (блоків), у  тому числі політичної реклами, не до-
пускається,  забороняється  переривати  передачі  передви-
борних програм партій рекламою товарів, робіт, послуг та 
іншими повідомленнями.

У період передвиборної кампанії регіональні (місцеві) 
телерадіоорганізації державної та комунальної форм влас-
ності своїми передачами не повинні перекривати передачі 
передвиборної агітації партій (блоків), які транслюються 
на загальнонаціональних каналах мовлення. 

Важливе місце  серед  обмежень щодо  ведення перед-
виборної агітації посідає заборона поширювати завідомо 
недостовірні  або  наклепницькі  відомості  про  партію  – 
суб’єкта виборчого процесу або про кандидата в депутати, 
недостовірний або наклепницький характер яких встанов-
лено в судовому порядку. У світі така агітація носить на-
зву «негативна передвиборна агітація» чи «негативна ре-
клама»,  коли  суперник подається  в невигідному вигляді. 
У зарубіжних країнах законодавчо передбачені механізми 
її недопущення чи усунення наслідків такої передвибор-
ної  агітації.  Так,  в  Італії,  Німеччині,  Франції  та  деяких 
інших європейських країнах передбачено право відповіді, 
яке надається фізичним особам, кандидатам у депутати і 
політичним партіям на зроблені на них у пресі, на радіо 
чи телебаченні наклепницькі заяви. Таке право стає кра-
щим  засобом  проти  дезинформації,  оскільки  воно  ефек-
тивніше  і  скоріше  сприяє  відновленню  справедливості, 
ніж порушені  в  судах  позови  за  наклеп  чи  позови щодо 
захисту честі і гідності. Правда, реалізація цього права в 
європейських країнах різниться. У ФРН, наприклад, пра-
вом  відповіді  слід  скористатися  не  пізніше  двох місяців 
із  дня  виходу  передачі  чи  опублікування матеріалу. Від-
повідь має бути опублікована чи передана в ефір без за-
тримки. Британським  законодавством право відповіді не 
передбачено, однак негативна реклама не допускається чи 
усувається завдяки функціонуванню на телебаченні та ра-
діо спеціальної комісії у скаргах. У Франції достатньо за-
яви про неправдиві або наклепницькі відомості, і якщо ке-

рівництво компанії не надасть ефірний час для реалізації 
права відповіді, його можна примусити зробити це через 
суд загальної юрисдикції.

Українським  виборчим  законодавством  передбачено, 
що  партія  (блок)  –  суб’єкт  виборчого  процесу,  кандидат 
у депутати мають право звернутися до засобу масової ін-
формації, що оприлюднив  інформацію, яку партія  (блок) 
або кандидат вважають недостовірною, з вимогою опублі-
кувати їх відповідь. Не пізніше ніж через три дні після дня 
звернення з вимогою про відповідь, але не пізніше остан-
нього дня перед днем виборів засіб масової інформації, що 
оприлюднив  відповідний  матеріал,  зобов’язаний  надати 
партії (блоку), кандидату у депутати, щодо яких пошире-
но  недостовірну  інформацію,  можливість  оприлюднити 
відповідь: надати такий самий ефірний час на телебаченні 
чи  радіо  або  опублікувати  в  друкованому  засобі масової 
інформації наданий партією (блоком) чи кандидатом мате-
ріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом 
і  розміщений під рубрикою «відповідь» на  тому ж місці 
шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що 
спростовується. Відповідь має містити посилання на від-
повідну публікацію в друкованому засобі масової  інфор-
мації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що 
спростовуються. Відповідь, опублікована в останній день 
перед днем виборів, не повинна мати прямих закликів до 
голосування за або проти певної партії (блоку). Також від-
повідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та 
скорочень  і  здійснюватися  за рахунок  засобу масової  ін-
формації. Відповідь на відповідь не передбачається.

Не дозволяється вітчизняним засобам масової  інфор-
мації всіх форм власності протягом останніх п’ятнадцяти 
днів перед днем виборів поширювати інформацію про ре-
зультати опитувань громадської думки щодо партій (бло-
ків) – суб’єктів виборчого процесу. Така заборона прита-
манна виборчому законодавству більшості країн Європи, 
оскільки  вона  певною мірою  зменшує можливості мані-
пулювання  думкую  виборців  і  сприяє  більш  чесним  ре-
зультатам голосування. Щоправда, терміни такої заборони 
бувають різними. У Болгарії та Німеччині цей строк ста-
новить 14 днів, Албанії й Угорщині – 8 днів, Словацькій 
Республіці, Чехії та Франції – 7 днів, у Польщі це взагалі 
заборонено протягом виборчого процесу,  і  за порушення 
цієї заборони на ЗМІ може бути накладено штраф у роз-
мірі до мільйона злотих (це понад 250 тисяч доларів).

Українським  законодавством  також  передбачена  від-
повідальність  засобів  масової  інформації  за  порушення 
регламентованих  виборчим  законодавством  правил  пе-
редвиборної агітації. Зокрема, в разі встановлення судом 
під  час  розгляду  виборчого  спору  повторного  або  одно-
разового грубого порушення засобом масової  інформації 
вимог виборчого законодавства суд приймає рішення про 
тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення 
дії  ліцензії  або  про  тимчасову  заборону  (до  закінчення 
виборчого  процесу)  випуску  друкованого  видання.  Тре-
ба підкреслити той важливий момент, що засоби масової 
інформації  не  несуть  відповідальності  за  зміст  передви-
борної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із 
замовниками, крім випадків, якщо в ній містилися завідо-
мо  недостовірні  або  наклепницькі  відомості  про  партію 
(блок) – суб’єкта виборчого процесу або про кандидата в 
депутати, пропаганда війни, насильства і т. ін.

По-четверте,  забороняється  проводити  в  Україні  пе-
редвиборну  агітацію,  яка  б  супроводжувалася  наданням 
виборцям,  закладам,  установам,  організаціям  коштів  або 
безоплатно чи на пільгових умовах  товарів  (крім  товарів, 
що містять візуальні зображення назви, символіки, прапору 
партії (партії, що входить до складу блоку; блоку), за умо-
ви, що вартість  таких  товарів не перевищує  три  відсотки 
мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цін-
них  паперів,  кредитів,  лотерейних  білетів,  інших  матері-
альних цінностей. Така передвиборна агітація або надання 
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виборцям,  закладам,  установам,  організаціям  коштів  або 
безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матері-
альних цінностей, що супроводжується закликами або про-
позиціями  голосувати  або  не  голосувати  за  певну  партію 
(блок) або згадуванням назви партії  (блоку) чи  імені кан-
дидата, вважається непрямим підкупом виборців. Для не-
допущення таких випадків Центральна виборча комісія за-
безпечує розміщення в загальнодержавних засобах масової 
інформації (газети «Голос України» й «Урядовий кур’єр» та 
перші канали Національної телекомпанії України  і Націо-
нальної радіокомпанії України) роз’яснення щодо заборони 
надання  виборцям,  закладам,  установам,  організаціям,  а 
також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім вищез-
гадуваних товарів), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, 
лотерейних  білетів,  інших матеріальних  цінностей.  Текст 
такого  роз’яснення  затверджується  Центральною  вибор-
чою комісією і двічі на тиждень друкується та транслюєть-
ся в загальнодержавних засобах масової інформації, почи-
наючи за шістдесят днів до дня виборів (при позачергових 
виборах – починаючи за двадцять днів до дня виборів) за 
рахунок коштів Державного бюджету України, що виділя-
ються на підготовку і проведення виборів.

У  виборчій  доктрині  й  практиці  зарубіжних  країн  ця 
проблема регулюється по-різному. Так, Федеральним зако-
ном «Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних 
Зборів  Російської  Федерації»  передбачено,  що  партіям  – 
суб’єктам виборчого процесу, їх уповноваженим представ-
никам,  а  також  іншим особам  і  організаціям під час про-
ведення передвиборної агітації забороняється здійснювати 
підкуп виборців: вручати їм гроші, подарунки, інші матері-
альні цінності, окрім як за організаційну роботу (збір під-
писів,  агітаційну роботу);  здійснювати винагороду вибор-
ців, які виконали зазначену організаційну роботу, залежно 
від підсумків голосування чи обіцяти надати таку винагоро-
ду; проводити пільговий розпродаж товарів чи безоплатно 
їх розповсюджувати, за винятком друкованих матеріалів (в 
тому числі й ілюстрованих) та значків, спеціально виготов-
лених для виборчої кампанії; надавати послуги безкоштов-
но чи на пільгових умовах, а також впливати на виборців за 
допомогою обіцянок передати їм гроші, цінні папери й інші 
матеріальні блага (в тому числі за підсумками виборів), на-
давати послуги іншим чином, ніж відповідно до прийнятих 
згідно із законодавством рішень органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. Забороняється в Росій-
ській Федерації, щоб вибори та їх результати були об’єктом 
лотерей, тоталізаторів та інших видів гри, що ґрунтується 
на ризику. Подібна норма міститься й у Виборчому кодексі 
Киргизії. 

Виборчий  кодекс  Білорусі,  окрім  того,  що  забороняє 
безпосередню роздачу матеріальних цінностей,  забороняє 
й обіцянки надати грошові кошти та матеріальні цінності. 
Закон  про  вибори  до  Сейму  Польської  Республіки  та  до 
Сенату Польської Республіки закріплює: «Забороняється в 
межах виборчої кампанії проводити жеребкування та кон-
курси, в яких нагородою є гроші та предмети. Також забо-
роняється безкоштовно продавати та постачати в межах пе-
редвиборної кампанії алкогольні напої за цінами, нижчими 
від їхньої закупівельної вартості» (ст. 88) [4, c. 180]. 

Однак у законі про вибори до Сейму Литви, законі Бол-
гарії про вибори членів парламенту зовсім не передбачена 
заборона щодо роздачі громадянам грошей, безоплатно чи 
на пільговій основі товарів, робіт, послуг і т. ін., що вважа-
ємо недоліком виборчого законодавства цих країн.

П’яту групу обмежень становлять обмеження щодо ве-
дення передвиборної агітації в Україні в переддень та день 
виборів. Оскільки передвиборна агітація забороняється в 
нашій країні  з  24  години останньої п’ятниці перед днем 
виборів, то з часу її припинення не дозволяються прове-
дення  агітаційних  заходів,  розповсюдження  передвибор-
них агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, 
демонстрація  агітаційних  фільмів  чи  кліпів,  розповсю-
дження  виборчих  листівок,  плакатів,  інших  друкованих 
агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких роз-
міщено  матеріали  передвиборної  агітації,  публічні  за-
клики голосувати за чи проти партій (блоків) – суб’єктів 
виборчого  процесу  або  публічна  оцінка  діяльності  цих 
партій (блоків) чи кандидатів у депутати. Із цього ж часу 
відповідні  служби місцевих  органів  виконавчої  влади  та 
органів  місцевого  самоврядування  мають  вжити  заходів 
щодо зняття вивішеного передвиборного агітаційного ма-
теріалу.

Не дозволяється здійснювати передвиборну агітацію і 
в день голосування. Також у цей день до закінчення голо-
сування  забороняється  оприлюднювати  результати  опи-
тування виборців щодо їх волевиявлення під час виборів, 
а  самі  способи  проведення  таких  опитувань  повинні  за-
безпечувати  збереження  таємниці  голосування  опитува-
ного виборця. Сенс такої заборони полягає в забезпечен-
ні  вільного  волевиявлення  виборця, щоб  він  не  знав,  як 
проголосували  інші  громадяни. Це не новела національ-
ного законодавства. У Франції, наприклад, жоден резуль-
тат  загальних виборів, попередній чи кінцевий, не може 
бути офіційно повідомлений у засобах масової інформації 
(друкованих  чи  аудіовізуальних)  до  закриття  останнього 
виборчого бюро (дільничної виборчої комісії) на території 
метрополії,  а  в  заморських департаментах – до  закриття 
останнього виборчого бюро в кожному з них (при частко-
вих виборах – до закриття останнього виборчого бюро у 
відповідному територіальному виборчому окрузі).

Висновки. Треба сказати, що в цілому вітчизняне ви-
борче  законодавство  демократично  регулює  порядок 
проведення  передвиборної  агітації.  Хоча  певні  моменти 
потребують  законодавчого  вдосконалення.  Зокрема,  по-
трібно доопрацювати Закон України «Про вибори народ-
них депутатів України» доповнивши його положеннями, 
які б, наприклад, встановили обмеження для ЗМІ за тиж-
день до  голосування обнародувати неперевірені матеріа-
ли, що компрометують кандидата в депутати чи політичну 
партію, розширити перелік категорій осіб та органів, які 
не  мають  права  брати  участь  у  передвиборній  агітації, 
регламентувати  посади  посадовців,  які  за  умови  їх  реє-
страції кандидатами у народні депутати мають звільнити-
ся з займаної посади. Такі доповнення до національного 
виборчого законодавства, на наш погляд, будуть сприяти 
більш повному забезпеченню принципу рівності виборів, 
а також гарантуватимуть рівні можливості у передвибор-
ній агітації різноманітним суб’єктам виборчих перегонів. 
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Стаття присвячена дослідженню історико-правових аспектів реформування прокуратури України від проголошення незалежності 
до сьогодення. Проаналізовано основні етапи розбудови європейської моделі органів прокуратури в Україні. На підставі проведеного 
аналізу систематизовано форми, методи та практичні аспекти впливу європейських інституцій на організацію та діяльність органів про-
куратури в сучасній правовій системі України протягом її новітньої історії. Наголошується, що побудова європейської моделі прокуратури 
є важливим напрямком діяльності держави та актуальним аспектом модернізації правоохоронної діяльності в сучасних умовах європей-
ської міждержавної інтеграції та імплементації до українського законодавства європейських правових стандартів.

Ключові слова: прокуратура, правоохоронна система, правоохоронна діяльність, європейські стандарти, прокурор. 

Статья посвящена исследованию историко-правовых аспектов реформирования прокуратуры Украины от провозглашения неза-
висимости до сегодняшнего дня. Проанализированы основные этапы построения европейской модели органов прокуратуры в Украине. 
На основании проведенного анализа систематизированы формы, методы и практические аспекты влияния европейских институтов 
на организацию и деятельность органов прокуратуры в современной правовой системе Украины в течение ее новейшей истории. От-
мечается, что построение европейской модели прокуратуры является важным направлением деятельности государства и актуальным 
аспектом модернизации правоохранительной деятельности в современных условиях европейской межгосударственной интеграции и 
имплементации в украинское законодательство европейских правовых стандартов.

Ключевые слова: прокуратура, правоохранительная система, правоохранительная деятельность, европейские стандарты, прокурор.

The article investigates the historical and legal aspects of the reform of the prosecution of Ukraine independence to the present. The basic 
stages of development of the European model of prosecution in Ukraine. Based on the analysis systematized forms, methods and practical 
aspects of the impact of the European institutions on the organization and activity of organs in the modern legal system of Ukraine during its 
recent history. It is noted that the construction of the European model of prosecution is an important activity of the state and important aspect 
of the modernization of the enforcement activity in modern conditions of European integration and the implementation of the intergovernmental 
Ukrainian legislation to European legal standards.

Key words: prosecutors, law enforcement system, law enforcement, European standards, public prosecutor.

Постановка проблеми.  Ключовим  завданням  дер-
жави,  за  нашим  глибоким  переконанням,  є  створення 
ефективної  судової  системи,  в  якій  дотримуються  права 
й основоположні свободи людини, і забезпечення її функ-
ціонування. Ключову  роль  у  забезпеченні  незалежного  і 
неупередженого функціонування судової системи, у свою 
чергу, відіграють судді та прокурори.

При  цьому  слід  відзначити,  що  Україна  протягом 
останніх років реально встала на шлях трансформації від 
пострадянської  правової  системи  до  системи  європей-
ських стандартів і правових традицій. 

Однак якщо реформування судової системи в частині 
судоустрою і статусу суддів відбувалося в більш динаміч-
ному і логічно структурованому процесі, то реформуван-
ня прокуратури тривалий час залишалося, і в певній мірі 
залишається  зараз,  на  засадах  прокурорського  консерва-
тизму, будувалося за своїм окремим розкладом, залежним 
від політичної ситуації, стану судової системи і процесу-
альних законів. 

У цьому контексті вкрай важливе значення має ретель-
ний  аналіз  історико-правових  аспектів  розбудови  євро-
пейської  моделі  прокуратури  під  впливом  імплементації 
європейських стандартів, особливо зважаючи на інтенси-
фікацію  процесів  європейської  міждержавної  інтеграції 
України протягом декількох останніх років. 

Стан опрацювання. Слід  відзначити,  що  зазначена 
проблематика досить ретельно розглядається у вітчизняній 
конституційно-правовій літературі. Зокрема, можна відзна-
чити праці М.О. Баймуратова, Ю.О. Волошина, Л.Р. Гри- 
цаєнка, Ю.М. Грошевого, Л.М. Давиденка, В.В. Долежа-
на,  В.С.  Зеленецького,  П.М.  Каркача,  О.Р.  Михайленка,  
В.Ф.  Погорілка,  В.М.  Шаповала,  Ю.С.  Шемшученка  та 
інших дослідників організації та діяльності правоохорон-
них органів України в сучасних інтеграційних умовах.

Водночас  додаткової  розробки  потребують  питання 
впливу європейських правових стандартів діяльності ор-
ганів прокуратури в сучасних європейських правових сис-
темах  як  з  точки  зору  теоретико-методологічного  забез-
печення вказаної діяльності, так і в контексті конкретних 
практично-прикладних форм втілення таких стандартів у 
повсякденній функціональній ролі прокурорів у забезпе-
ченні прав та свобод людини і громадянина, в тому числі з 
точки зору розкриття основних етапів поступового рефор-
мування прокуратури незалежної України під безпосеред-
нім впливом європейських  інституціональних принципів 
та стандартів її організації і діяльності. 

Мета статті –  дослідити  історико-правові  етапи  та 
особливості  реформування  прокуратури  України  під 
впливом комплексної імплементації європейських право-
вих стандартів.

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що Укра-
їна  із  самого  початку  незалежності  була  налаштована  на 
глибоку співпрацю з унікальною всеєвропейською органі-
зацією – Радою Європи. Ще в 1991 року були започатковані 
переговори між Україною та РЄ з метою визначення сфер 
і форм співробітництва. Для підтримки постійних зв’язків 
з Організацією, регулярної участі в засіданнях Парламент-
ської асамблеї та інших органів РЄ, забезпечення підготов-
ки до приєднання до Організації була створена Державна 
міжвідомча комісія з питань вступу країни до РЄ. 

У 1992 р. Верховна Рада України отримала статус «спе-
ціально  запрошеного  в  ПАРЄ»,  і  фундамент  для  співро-
бітництва був  закладений. Це дало  змогу нашій делегації 
брати участь у пленарних засіданнях ПАРЄ, створило пере-
думови для вступу України до РЄ як повноправного члена й 
значно стимулювало процес демократизації країни.

10 березня 1992 року відбулося надзвичайне засідання 
Комітету Міністрів  Ради  Європи,  на  якому  обговорюва-
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лися питання щодо розвитку співробітництва між Радою 
Європи та державами СНД. Українська делегація, як і інші 
присутні делегації країн-претендентів, звернулася до Ради 
Європи з проханням надати їм статус повноправного чле-
на. Україна заявила про готовність проведення реформ у 
сфері прав людини, верховенства права і демократії і тісно 
взаємодіяти з усіма державами-членами Організації.

Слід  зазначити,  що  процес  входження  України  в  єв-
ропейський  правовий  політичний  простір  відбувався  в 
складній внутрішній і зовнішній ситуації. Держава пере-
бувала на стадії перехідного періоду. На порядку денно-
му були питання непростої трансформації від радянської 
правової  системи  до  європейських  правових  стандартів. 
Україна все ще не сприймалась впливовими країнами як 
повноправний  партнер.  Але  і  всередині  країни  не  було 
консолідованого підходу до процесу правових реформ, не 
було належного розуміння сутності європейських право-
вих традицій. Усе було новим, його треба було опановува-
ти, усвідомлювати і аналізувати, перш ніж впроваджувати 
в ще достатньо міцні правові конструкції, збудовані десят-
ками  минулих  років.  Прокуратура  в  Україні  виконувала 
функцію карального органу, закладену за часів радянської 
правової  системи.  Незважаючи  на  декларований  проце-
суальним законом захист інтересів громадян, її зв’язок із 
правами людини був надзвичайно спірним.

У  той  же  період  Україна  почала  приводити  своє  за-
конодавство  у  відповідність  із  міжнародними  нормами 
і  стандартами,  і  цей процес  відбувався досить повільно. 
Цей процес супроводжувався консультаціями з представ-
никами  РЄ.  Головними  елементами  цього  процесу  були 
аналіз діючого законодавств, широке інформування пред-
ставників усіх гілок влади про суть та практику європей-
ських стандартів та робота з впровадження цих стандартів 
у національну правову систему. 

Отже, першим кроком був аналіз чинного  законодав-
ства з тим, щоб виявити потреби, обсяг і напрями його ре-
формування. Українська сторона активно співпрацювали з 
РЄ у цьому процесі. Було виявлено, що стан справ у галузі 
захисту прав людини ще не відповідає положенням Євро-
пейської  конвенції  з  прав людини,  були проблеми  з  роз-
робкою Конституції, правова реформа проводилась дуже 
повільно. 

Із січня 1995 року представники та експерти Ради Єв-
ропи, які регулярно відвідували Київ, дійшли до висновку 
щодо  необхідності  проведення  більш  глибоких  реформ, 
але ці зміни в повній мірі могли бути здійснені лише після 
вступу України до Ради Європи.

Українська держава змогла переконала всіх партнерів 
у серйозності власних намірів, готовності стати стороною 
найважливіших  нормативних  актів  РЄ  та  забезпечити  їх 
імплементації.

9 листопада 1995 року Україна вступила до Ради Європи. 
Ця подія юридично засвідчила європейський вибір України, 
послідовність  у  проведені  реформ,  спрямованих  на  захист 
прав людини та зміцнення демократичних інститутів. 

Набувши членства в РЄ, наша держава взяла на себе 
низку  зобов’язань,  зокрема  в  галузі  реформування  чин-
ного законодавства на основі норм та стандартів РЄ. При 
цьому  РЄ  висловила  готовність  надавати  всебічну  екс-
пертну допомогу. Одним із таких зобов’язань, як уже за-
значалося, була зміна ролі та функцій прокуратури у від-
повідності з європейськими стандартами.

Так,  зміни щодо статусу прокуратури було внесено в 
результаті так званої малої судової реформи 2001 року. У 
березні 2004 року і у квітні 2009 року з’явилися два зако-
нопроекти, ухвалені Верховною Радою в першому читан-
ні, проте вони не були прийняті. Серед причин – політи-
зація цього питання, діаметрально протилежні погляди на 
шляхи реформування органів прокуратури України. 

І все ж таки в цьому складному процесі Україна мала 
підтримку  міжнародних  партнерів.  Надзвичайно  важли-

вий  аспект  співробітництва  з  Радою  Європи  –  викорис-
тання потужного експертного потенціалу Ради Європи під 
час розробки нових законопроектів та внесення змін і до-
повнень до існуючих законів із метою їхнього наближення 
до європейських стандартів. У першу чергу, це висновки 
Венеціанської комісії. 

Головні проблеми у відносинах із РЄ знаходилися (і до 
цього часу це є актуальним) у площині практичної реалі-
зації взятих зобов’язань, в імплементації законодавства у 
відповідних галузях. Сьогодні Україна все ще належить до 
числа країн-членів Організації, щодо яких діє процедура 
моніторингу з боку ПАРЄ. 

З-поміж  інших  питань,  що  потребують  вирішення,  є 
необхідність  запровадження  на  законодавчому  рівні  ме-
ханізму ефективної  імплементації рішень Європейського 
суду з прав людини. 

Найбільш  проблемними  питаннями  співробітництва 
України з РЄ на нинішньому етапі є забезпечення рефор-
мування судової системи, зокрема приведення її у відпо-
відність  до  європейських  норм  згідно  з  рекомендаціями 
Венеціанської  комісії,  посилення  боротьби  з  корупцією, 
подальше вдосконалення конституційного процесу.

Перелік зобов’язань України перед РЄ визначено у Ви-
сновку Парламентської асамблеї Ради Європи 190 (995), в 
тому числі щодо того, що «…роль та функції прокурату-
ри будуть змінені (особливо щодо здійснення загального 
контролю  за  додержанням  законності)  шляхом  перетво-
рення цього  інституту в орган, який відповідатиме стан-
дартам Ради Європи» [1]. 

У  Резолюції  Парламентської  асамблеї  Ради  Європи  
№ 1346 (2003) від 29 вересня 2003 року «Виконання Укра-
їною своїх обов’язків та зобов’язань» Асамблея в черго-
вий раз закликала провести повне реформування органів 
прокуратури відповідно до принципів та стандартів Ради 
Європи. 

Аналогічні  за  своїм  змістом  заклики містяться  також 
у  Рекомендації  Парламентської  асамблеї  Ради  Європи  
№ 1622 (2003) від 29 вересня 2003 року, Резолюції № 1466 
(2005) від 5 жовтня 2005 року, Резолюції № 1862 (2012) від 
26 січня 2013 року.

У  Резолюції  №  1755  (2010)  від  4  жовтня  2010  року 
«Функціонування  демократичних  інституцій  в  Україні» 
Парламентська  асамблея  Ради  Європи  звернула  увагу 
на  той  факт, що  функція  прокуратури України щодо  за-
гального  нагляду  суперечить  європейським  стандартам 
і що,  зокрема,  через наявність цієї функції  вона має по-
вноваження,  які  значно  перевищують  ті, що  необхідні  в 
демократичній державі. У зв’язку  із цим ПАРЄ заклика-
ла органи влади та Верховну Раду України якнайшвидше 
ухвалити в тісних консультаціях із Венеціанською Комісі-
єю  закон про прокуратуру,  який повністю відповідатиме 
європейським стандартам та цінностям.

З 2001 року європейські експерти надали низку висно-
вків щодо чинного закону «Про прокуратуру» та проектів 
змін до нього чи нових редакцій. Однак до кожного з них 
висловлювалися численні зауваження, які полягали в та-
кому: «Повноваження, які надаються прокурорам в Украї-
ні, значно перевищують межі повноважень, які виконують 
прокурори в демократичній країні, де дотримуються зако-
нів, що призводить до того, що прокуратура стала надто 
потужною інституцією, яка почала відігравати роль про-
куратури радянського  типу». До  того ж,  за оцінкою екс-
пертів, прокурори нижчого рангу не отримали достатніх 
гарантій  незалежності  чи  незалежного  виконання  своїх 
функцій, «…особливо з огляду на неправомірні вказівки з 
боку прокурорів старших за рангом чи посадою» [2]. 

Проблемним моментом певний час залишалась проце-
дура оскарження прокурором судових рішень, яки набра-
ли законної сили. 

Так,  у  справі  «Совтрансавто-Холдинг»  проти  Украї-
ни»  (заява № 48553/99) Європейський суд  із прав люди-
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ни визначив, що право на справедливий судовий розгляд, 
гарантований статтею 6 параграфа 1 ЄКПЛ, повинен тлу-
мачитися  у  світлі  преамбули  Конвенції,  яка  проголошує 
верховенство  права  як  елемент  спільної  спадщини  дер-
жав-учасниць. Одним з основних елементів верховенства 
права є принцип правової певності, який передбачає, що 
в будь-якому спорі рішення суду, яке вступило в законну 
силу, не може бути поставлено під сумнів. У справі «Бру-
мареску проти Румунії» Суд констатував порушення права 
заявника на справедливий судовий розгляд у зв’язку з тим, 
що Верховний суд на основі скарги, поданої Генеральним 
прокурором,  закрив  провадження  в  справі,  в  результаті 
якого було винесено остаточне рішення суду, і скасував це 
рішення.

Крім  того,  відзначалося,  що  прокуратура  не  тільки 
відноситься до виконавчої гілки влади в державі, – вона 
одночасно здійснює слідчі функції та функцію обвинува-
чення в кримінальній справі та є стороною в цій справі. 
Тому Суд повторив свою позицію щодо статусу прокуро-
ра, який не може вважатися особою, «…якій закон надає 
право здійснювати судову владу», та відхиляє доводи Уря-
ду в цьому зв’язку. 

Серйозну увагу реформі прокуратури в Україні нада-
вала  Парламентська  асамблея  РЄ  в  рамках  моніторингу 
виконання зобов’язань України перед РЄ.

У  своїй  Резолюції  1466  (2005)  «Про  виконання 
обов’язків та зобов’язань Україною» Асамблея висловила 
жаль із приводу того, що в реформі прокуратури було зро-
блено  крок  назад,  позначений  конституційними  змінами 
від  грудня  2004  року,  –  змінити  роль  та  функції  цієї  ін-
ституції, як того вимагає підпункт 11.vi. Висновку Асамб-
леї № 190  та  пункт  9 Перехідних положень Конституції 
України  1996  року,  а  також  у  відповідності  до  Рекомен-
дації Парламентської Асамблеї № 1604 (2003) щодо ролі 
прокуратури  в  демократичному  суспільстві,  керованому 
верховенством права [3]. 

На  думку ПАРЄ,  однією  з  найбільших  проблем  пра-
воохоронних  органів  в  Україні  була  їх  політизованість, 
тобто залучення до політичної боротьби, виконання неза-
конних наказів, політична ангажованість найвищих поса-
довців, віддання переваги приватним або корпоративним 
інтересам  над  державними  тощо. Правоохоронні  органи 
використовувалися  в  якості  засобу  незаконного  примусу 
найвищими посадовими особами. Широко поширеним та-
кож було злиття правоохоронців з організованою злочин-
ністю. Прокуратура, міліція,  служба безпеки  і  податкова 
міліція широко використовувалася для придушення опо-
зиції і джерел її фінансування. У Резолюції № 1346 (2003) 
Парламентська асамблея висловила глибоке занепокоєння 
практикою віддання найвищою посадовою особою (Пре-
зидентом) наказів Генпрокуратурі стосовно окремих справ 
кримінального переслідування. Правоохоронні органи та-
кож виглядали  в  очах населення  як  корумповані  органи, 
які часто порушують права людини.

Висновки. Отже, в результаті проведеного досліджен-
ня можна дійти до загального висновку науково-практич-
ного характеру про те, що, як показує історичний досвід 
відповідного  реформування,  проблема  функціональної 
характеристики є однією з найважливіших у теорії і прак-
тиці прокурорської діяльності. Це зумовлено тим, що че-
рез законодавчо встановлені функції прокуратури розкри-
вається  її  соціальне призначення,  роль  і місце  в  системі 
органів державної влади. У свою чергу, характер функцій 
прокуратури визначають її тип, закономірності становлен-
ня і розвитку. 

Нарешті,  правильне  усвідомлення  сутності  функцій 
прокуратури  є  вкрай  важливим  для  практики  державно-
правового будівництва, оскільки структура органів проку-
ратури формується,  а механізм прокурорської діяльності 
функціонує  саме  відповідно  до  прогресивного  історико-
правового  розвитку  відповідного  каталогу  функцій  про-
куратури.
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Статтю присвячено розкриттю змісту та особливостей принципів безпосередньої демократії, їх взаємозв’язку та впливу на про-
цес реалізації народом права на владу. Запропоновано виділити принципи рівності, законності, загальності, повновладдя, плюралізму, 
імперативності, реальності та гарантованості. Звернено увагу на важливість розмежування принципів безпосередньої демократії та 
принципів народовладдя.

Ключові слова: безпосередня демократія, безпосереднє народовладдя, право на владу, принципи, народ, імперативність, форми 
безпосередньої демократії.

Статья посвящена раскрытию содержания и особенностей принципов непосредственной демократии, их взаимосвязи и влиянии на 
процесс реализации народом права на власть. Предложено выделить принципы равенства, законности, всеобщности, полновластия, 
плюрализма, императивности, реальности и гарантированности. Обращено внимание на необходимость разграничения принципов не-
посредственной демократии и принципов народовластия.

Ключевые слова: непосредственная демократия, непосредственное народовластие, право на власть, принципы, народ, импера-
тивность, формы непосредственной демократии.

Article is devoted to the content and features of the principles of direct democracy, their interrelation and the impact on the process of realiza-
tion people’s right to rule. It proposed to determine principles of equality, legitimacy, universality, sovereignty, pluralism, imperatives, reality and 
assuredness. Attention is paid to the importance of separation the principles of direct democracy and the principles of democracy.

Key words: direct democracy, right to rule, principles, nation, imperatives, forms of direct democracy.

Сьогодні спостерігається процес збільшення застосу-
вання інструментів прямої демократії, а також включення 
відповідних  положень  в  європейське  законодавство.  Це 
пояснюється  тим,  що  розбудова  сталого  демократично-
го  суспільства  відбувається  в  умовах  зростання  потреби 
народу в реалізації влади, джерелом якої він є та наданої 
йому як носію суверенітету. 

Аналогічна ситуація наразі склалася і в Україні, де сус-
пільство  вимагає  максимального  забезпечення  наданого 
ст. 5 Конституції України права на безпосереднє здійснен-
ня влади та права брати участь в управлінні державними 
справами, що закріплено у ст. 38 Основного Закону.

Зазначені  фактори  вказують  на  важливість  інституту 
безпосередньої  демократії  для  побудови  цивілізованої 
держави  та  підвищений  інтерес  суспільства  до  нього  в 
контексті  забезпечення  можливості  реалізації  народом 
свого права на владу.

Зміст безпосередньої демократії значною мірою може 
бути розкритий шляхом визначення її принципів – осно-
вних  засад  –  на  яких  ґрунтується  пряме  народовладдя. 
Саме  тому  актуальним  в  контексті  поглиблення  дослі-
дження безпосередньої демократії є аналіз принципів, що 
визначають її сутність.

Питанню  функціонування  безпосередньої  демократії 
присвячено  чимало  праць  В.Ф.  Погорілка,  О.О.  Галус,  
Ю.Р.  Мірошниченка,  Р.П.  Князевича,  С.М.  Дерев’янка,  
І.М. Панкевич та ін. Науковцями з-поміж іншого приділе-
но певну увагу принципам прямого народовладдя, проте 
вони так і не дійшли узагальненого бачення щодо підходів 
до їх систематизації, окреслення їх чіткого кола та змісту 
кожного з них.

Метою статті є дослідження особливостей сучасної іде-
альної моделі безпосередньої демократії шляхом розкриття 
її принципів, визначення їх змісту та значення для належної 
реалізації народом свого права на владу.

Безпосередню  демократію  найчастіше  розглядають  як 
спосіб  здійснення  публічної  влади  безпосередньо  самим 
народом шляхом  ухвалення  ним  публічно-владних  рішень  
[1, c. 121]; самостійну реалізацію народом власної волі щодо 
власних  інтересів, власної долі  (у цілому чи щодо частини 

суспільства або окремих осіб) або щодо інших народів і дер-
жав [2, c. 280]; або ж як суспільні відносини, у межах яких 
здійснюється широкий комплекс способів участі громадян в 
управлінні справами держави  і суспільства, внаслідок чого 
воля  громадянина  (колективу)  безпосередньо,  тобто  без 
обов’язкової  допомоги  обраних  (призначених)  у  державні 
органи  представників,  впливає  на  формування  державної 
політики та її здійснення, а також створює представницьку 
систему і рішуче впливає на її функціонування [3, с. 19].

Як  бачимо,  натепер,  незважаючи  на  значний  науковий 
доробок у питанні сутності безпосередньої демократії, так і 
не було сформовано єдиної усталеної концепції визначення 
цього поняття. Це пояснюється водночас і розбіжностями в 
доктринальному розумінні засадничих питань прямого наро-
довладдя, якими є його принципи.

Зазвичай під принципами розуміють основні, вихідні по-
ложення  якої-небудь  теорії,  вчення,  світогляду,  теоретичної 
програми [4]. За В.І. Далем, слово «принцип» означає наукове 
чи моральне начало, основу, правило, від якого не відступають 
[5]. Таким чином, принципи безпосередньої демократії варто 
розглядати як засадничі загальнообов’язкові та універсальні 
ідеї, що є основою реалізації та гарантування безпосередньої 
демократії як способу здійснення народом своєї влади.

Науковцями досягнуто згоди щодо багатьох принципів, 
які беззаперечно визнаються основними для інституту пря-
мого народовладдя. Так, І.М. Панкевич [6, с. 98] та В.Ф. По-
горілко [7, с. 27] з-поміж інших принципів безпосередньої 
демократії  виділяють  принцип  законності  та  рівності,  які 
є загально-правовими та притаманними всім галузям пра-
ва, а також принцип загальності, який логічно випливає з 
попередніх.  Із  такою позицією можна цілком погодитися, 
оскільки  право  на  участь  в  різноманітних  формах  безпо-
середньої  демократії  належить  рівною мірою всім  грома-
дянам (без необґрунтованих обмежень і дискримінації) та 
може бути обмежене виключно у випадках, прямо перед-
бачених законом.

Сутність безпосередньої демократії розкривається також 
через принципи повновладдя народу [7, c. 27], яке полягає у 
поширенні народної волі на всі сфери життєдіяльності. При 
цьому певне  обмеження  кола питань, що можуть  бути  ви-
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рішені  народом  безпосередньо,  встановлене  Конституцією 
України, не зменшує ролі цього принципу. 

Особливим  принципом  безпосередньої  демократії  є 
плюралізм,  який  полягає,  по-перше,  у  багатоманітності  та 
необмеженості форм безпосередньої демократії, а по-друге, 
у забезпеченні багатоманітності ідей та поглядів під час реа-
лізації прямого народовладдя.

І.М. Панкевич запропоновано виділити такий принцип, 
як  безпосереднє  народовладдя  [6,  с.  98],  що  ми  вважаємо 
необґрунтованим,  принаймні  з  позиції  формулювання,  яке 
створює невиправдану тавтологію. 

За змістовим навантаженням цей принцип, на нашу дум-
ку,  є  тотожним  принципу  безпосереднього  волевиявлення 
народу, запропонованого В.Ф. Погорілком [7, c. 27], або ж, як 
нам видається за доцільне, принципу безпосередності. Таке 
формулювання дає змогу поглибити зміст та значення цього 
принципу, оскільки процес волевиявлення народу може бути 
опосередкований діяльністю державних  інституцій,  які  ви-
конують не так допоміжну [6, с. 98; 7, с. 27], як організаційну 
функцію. Такі дії органів влади та місцевого самоврядування 
залежно від особливостей форм прямого народовладдя мо-
жуть  полягати  в  організації  процесу  волевиявлення,  як  то 
відбувається під час виборів, або ж обмежуватись в органі-
заційній діяльності, спрямованій на втілення волі народу у 
життя (наприклад, народна ініціатива).

Таким чином, принцип безпосередності полягає у тому, 
що воля народу та кінцевий результат народного волевияв-
лення перебувають поза владним впливом державних інсти-
туцій.

Не  можемо  погодитися  із  позицією  науковців  [6,  с.  98;  
7, с. 27], які до принципів безпосередньої демократії відно-
сять поєднання безпосередньої та представницької демокра-
тії, а також пріоритетність безпосереднього народовладдя в 
системі демократії. Вважаємо неправильним таке формулю-
вання, оскільки не можна стверджувати, що під час реалізації 
безпосередньої демократії відбувається її поєднання з пред-
ставницькою демократією, навіть у випадку, коли формуван-
ня  представницьких  органів  влади  відбувається  внаслідок 
здійснення  прямого  народовладдя.  Пріоритетність  безпосе-
редньої демократії може бути оцінена виключно в системі на-
родовладдя, яке може здійснюватися як безпосередньо, так і 
через органи державної влади чи місцевого самоврядування.

Таким  чином,  поєднання  безпосередньої  та  представ-
ницької демократії з урахуванням пріоритетності саме без-
посередньої участі громадян у здійсненні влади варто відно-
сити саме до принципів народовладдя. 

Аналогічною  вбачаємо  ситуацію  у  випадку  віднесення 
до принципів безпосередньої демократії принципу суверені-
тету народу, який означає верховенство влади народу, який є 
єдиним її джерелом. Як слушно було зазначено О.О. Скрип-
нюком,  народний  суверенітет  є  центральним  елементом 
системи базових принципів,  які  кладуться в основу  такого 
специфічного  способу  організації  суспільних  відносин,  як 
народовладдя. Говорячи про безпосередню демократію та її 
форми, зазначають не про народовладдя як таке, а лише про 
окремі способи його реалізації [8, c. 31, 34].

Таким чином, суверенність народу є беззаперечною ха-
рактеристикою  безпосереднього  народовладдя,  яка,  однак, 
рівною мірою притаманна і представницькій демократії.

Чимало науковців  звертають увагу на такий особливий 
принцип безпосередньої демократії, як імперативний харак-
тер  рішень,  ухвалених  вільним  волевиявленням  громадян 
[9].  Обґрунтовуючи  імперативність  безпосередньої  демо-
кратії, А.Є. Гузій вказує, що диспозитивний характер такої 
форми  безпосереднього  народовладдя,  як  консультативний 
референдум не дає можливості  говорити про нього як про 
механізм  здійснення  громадянами своєї  влади,  так як вона 
підпорядкована подальшій волі органів влади [10, c. 8]. При 
цьому,  враховуючи  можливість  існування  імперативних 
форм безпосередньої демократії, звертається увага на нерен-
табельність консультативного референдуму [10, c. 9].

Запровадження такого принципу може пояснюватися на-
маганням звернутися до класичного розуміння безпосеред-
нього народовладдя. Так, наприклад, Ж.-Ж. Руссо детально 
описував образ «дійсної демократії» – «правління без прави-
телів». Звертаючи увагу на такі ознаки реалізації волі народу, 
як імперативність та загальність, Ж.-Ж. Руссо виключав нор-
ми приватного, а тим більше рекомендаційного характеру як 
прояви безпосередньої демократії [11].

Проте,  на  нашу  думку,  зазначене  вище  твердження  ві-
домого  філософа-правника  про  імперативність  результатів 
безпосередньої  демократії  натепер  є  таким, що не повною 
мірою відображає її сутність та входить у протиріччя з ви-
знаною  позицією  про  необмеженість  форм  прямого  наро-
довладдя,  тобто  створює  невиправдане штучне  обмеження 
форм безпосередньої демократії.

Посилання науковців на участь органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування в подальшій реалізації 
влади народу, що має місце, наприклад, у випадку з консуль-
тативним референдумом, не вказують на неможливість від-
несення такого інституту до форм безпосередньої демокра-
тії. Так, будь-яка форма безпосередньої демократії не може 
бути реалізована поза діяльністю органів влади. Реалізація 
загальнодержавного  референдуму,  який  має  імперативний 
характер, можлива лише за попередньої нормотворчої діяль-
ності,  у подальшому відбувається  вчинення дій,  спрямова-
них на його ініціювання державою або створення механізмів 
прояву такої ініціативи народом, а також його призначення. 
Все це вказує на те, що пряма демократія є важливим засо-
бом взаємодії суспільства та держави та неможлива поза та-
кою взаємодією.

Нерентабельність деяких диспозитивних форм безпосе-
редньої демократії, про що вказував А.Є. Гузій, не вказує на 
їх недоцільність чи неконструктивність, а лише може бути 
підставою для подальшого вдосконалення. При цьому реалі-
зація народом свого права на владу не може бути обмежена 
виключно з підстав економії бюджетних коштів.

У  доводах  науковців  щодо  виключної  імперативнос-
ті форм безпосередньої демократії [9] вбачаємо сумніви в 
можливості  забезпечення  правового  результату  диспози-
тивних форм прямого народовладдя, із чим не можемо по-
годитися. Із цього приводу найбільш конструктивною вида-
ється позиція М.Ф. Чудакова, який вважає найголовнішою 
ознакою безпосередньої демократії певний результат, пев-
ний вплив на державно-правову сферу, що відбувся внаслі-
док діяльності громадян, які не є професійними державни-
ми службовцями або ж не обрані для виконання державних 
функцій [3, c. 20].

Реалізація  як  імперативних,  так  і  диспозитивних  форм 
безпосередньої демократії тягне за собою певні правові на-
слідки. При цьому різниця полягає лише в характері таких 
наслідків та ступені впливу на державно-правові процеси.

На  нашу  думку,  імперативність  безпосередньої  демо-
кратії  має  суб’єктивний  характер  та  значною  мірою  є  мо-
рально-етичною  складовою  народовладдя,  яка  полягає  в 
обов’язковому донесенні волі народу до органів державної 
влади та врахування її під час ухвалення ними відповідних 
рішень. Саме тому погоджуємося з позицією О.О. Галус про 
те, що статус консультативних видів безпосереднього наро-
довладдя  не  випадає  із  загальної  формули  імперативності, 
оскільки вони тісно пов’язані із нею та сприяють її ефектив-
ності [12, c. 55].

Імперативний характер ідеальної моделі безпосередньої 
демократії  може  бути  реалізований  шляхом  встановлення 
обов’язкового розгляду органами державної влади або міс-
цевого  самоврядування  можливості  надання  нормативного 
характеру  ухваленого  громадянами  рекомендаційного  рі-
шення або ж його обов’язковий розгляд під час власної нор-
мотворчої діяльності. Таким чином, вважаємо за необхідне 
сформулювати такий принцип безпосередньої демократії, як 
імперативність. При цьому він не має ототожнюватися з ви-
ключно імперативним характером ухвалених внаслідок реа-
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лізації деяких форм прямого народовладдя рішень, оскільки 
вони можуть мати і диспозитивний характер.

Безпосередній  демократії  притаманний  також  принцип 
реальності.  Вважаємо,  що  він  включає  дві  складові.  По-
перше, відповідність форми та змісту безпосередньої демо-
кратії, тобто, як зазначив В.Ф. Погорілко, відповідність існу-
ючих суспільних відносин приписам Конституції, законів та 
міжнародних стандартів [7, c. 28]. По-друге, складовою цьо-
го принципу є ефективність безпосереднього народовладдя, 
тобто  забезпечення  реального  впливу  народного  волевияв-
лення на суспільні відносини, на які воно спрямоване.

Важливо зазначити, що реальність як принцип безпосе-
редньої демократії притаманна саме ідеальній моделі прямо-
го народовладдя, яка може функціонувати лише за демокра-
тичного  режиму. При  цьому  можливість  існування  деяких 
форм безпосередньої демократії можлива і у випадку пору-
шень вказаного принципу.

Так,  будучи  ідеологом  безпосереднього  народовладдя 
в межах Лівійської Джамахірії, Муамар Кадафі довгий час 
очолював авторитарну державу [13]. В основу його ідеї без-
посередньої демократії було покладено заперечення можли-
вості здійснення влади від імені народу. Також нищівній кри-
тиці було піддано інститут референдуму. Дійсна демократія з 
позиції Муамара Кадафі полягала в забезпеченні можливості 
кожного громадянина на участь в народних конгресах та на-
родних комітетах [14], які, як вважаємо, були аналогом на-
родних зборів – первинної форми безпосередньої демократії.

Як  зазначає В.  Толстенко  [15,  с.  173],  ефективність  ін-
ститутів  безпосередньої  демократії  дає  змогу  визначити 
демократичність  політичного  режиму. Проте,  як  бачимо,  у 
державі з антидемократичним режимом можливе існування 
деяких форм народовладдя. Вибори можуть проводитися і в 
авторитарних  державах.  І  хоча  лише  демократичні  вибори 
відрізняються  невизначеністю  результату,  невідворотністю 
та повторюваністю, перші через це не перестають бути фор-
мами безпосередньої демократії.

Реальність безпосередньої демократії можлива лише за 
наявності  ефективної  системи  гарантій,  які  спрямовані  на 
забезпечення її дієвості та захисту права громадян на здій-

снення влади. Таким чином, важливо проаналізувати такий 
особливий принцип безпосередньої демократії, як принцип 
гарантованості. 

Принцип гарантованості, як правило, визначають як за-
безпечення  захищеності,  непорушності  та  недоторканості 
безпосередньої демократії, що встановлюється Конституці-
єю та законами [6, c. 101; 7, c. 28]. Гарантії безпосереднього 
народовладдя у демократичному суспільстві становлять со-
бою широку систему та не обмежуються лише законодав-
чим захистом права народу на безпосереднє волевиявлення. 
Так, О.Г. Мурашин цілком слушно пропонує виділяти: еко-
номічні гарантії, що полягають у здатності держави забез-
печити  фінансування  різноманітних  форм  безпосередньої 
демократії;  соціальні  гарантії,  тобто  існування  гармоній-
ного  громадянського  суспільства  та  формування  високої 
правосвідомості  громадян;  нормативно-правові  гарантії, 
а  саме чинну  систему нормативно-правових  актів, що  за-
безпечують процес реалізації безпосередньої демократії та 
встановлюють відповідальність за його порушення; органі-
заційно-правові гарантії – існування спеціальних суб’єктів, 
що  уповноважені  здійснювати  судовий  та  позасудовий 
контроль  за  додержанням  законодавства  у  сфері  безпосе-
реднього законодавства [16, c. 5–6].

Підбиваючи підсумки, можемо констатувати таке: зміст 
безпосередньої демократії розкривають принципи рівності, 
законності,  загальності,  повновладдя,  плюралізму,  імпера-
тивності, реальності та гарантованості. Дійсна безпосередня 
демократія може бути реалізована лише у випадку наявності 
завершеної системи вищенаведених принципів, а тому, вва-
жаємо, що вони дають змогу сформувати цілісне уявлення 
про ідеальну модель прямого народовладдя.

Визначаючи принципи безпосередньої демократії як за-
садничі загальнообов’язкові та універсальні ідеї, які висту-
пають основою її реалізації та гарантування, варто мати на 
увазі, що  їх  треба  відрізняти  від  принципів  народовладдя. 
Останні  характеризують  більш широке  і  змістовне  політи-
ко-правове явище. Проте у будь-якому випадку вони рівною 
мірою притаманні як безпосередній, так  і представницькій 
демократії.
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У статті досліджено деструктивні тенденції в законотворчості та правові механізми щодо їх усунення. Сформульована дефініція 
деструктивного законодавства, встановлено його види. Наведено приклади порушень, допущених під час прийняття важливих анти-
корупційних законів. Обґрунтована необхідність люстрації деструктивного законодавства. Проаналізовані механізми очищення правової 
системи від деструктивних проявів.

Ключові слова: деструктивне законодавство, люстраційний механізм, очищення влади, законотворчість, правова система.

В статье исследованы деструктивные тенденции в законотворчестве и правовые механизмы по их устранению. Сформулирована 
дефиниция деструктивного законодательства, установлены его виды. Приведены примеры нарушений, допущенных при принятии важ-
ных антикоррупционных законов. Обоснована необходимость люстрации деструктивного законодательства. Проанализированы меха-
низмы очищения правовой системы от деструктивных проявлений.

Ключевые слова: деструктивное законодательство, люстрационный механизм, очищение власти, законотворчество, правовая  
система.

In the article, the destructive trends in legislation and legal mechanisms to eliminate them are investigated. The definition of a destructive 
law is formulated and its types are determined. Examples of irregularities in the adoption of important anti-corruption laws are given. The need 
for lustration destructive legislation is proved. The mechanisms of cleaning of the legal system from the destructive manifestations are analyzed.

Key words: destructive legislation, mechanism of lustration, cleaning power, legislation, system of law.

Постановка проблеми. На сьогодні інститут люстра-
ції в Україні спрямований лише на кадрове очищення, пе-
реважно у сфері державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, шляхом заборони посадовим особам, що 
відповідають встановленим люстраційним критеріям, обі-
ймати посади впродовж визначеного законом строку. 

При цьому питання необхідності перевірки та, в разі 
потреби,  скасування  результатів  діяльності  таких  осіб 
у період, що виступає одним  із  критеріїв очищення  (так 
званий  період  «недемократичного  режиму»),  взагалі  не 
розглядається. Це означає, що результати діяльності лю-
строваних  осіб,  переважно  у  формі  правового  масиву, 
продовжують  співіснувати поряд  із новими реформатор-
ськими,  антикорупційними,  люстраційними,  євроінте-
граційними  та  іншими  нормативно-правовими  актами. 
Очевидно, що така ситуація не сприяє розбудові правової 
демократичної держави.

Так, правові експерти вже зараз застерігають: «..коли 
громадськість, правозахисники та європейські дипломати 
можуть закрити очі на системне порушення законодавчої 
процедури під час прийняття законів (навіть дуже важли-
вих для країни), то недалекий той час, коли керівництво 
держави в такий самий спосіб легітимізує будь-які коруп-
ційні чи диктаторські закони» [1]. За таких умов актуаль-
ною стає проблема вивчення деструктивних тенденцій у 
нормотворчості.

Стан дослідження. Попри  високий  рівень  вживання 
такої категорії, як люстрація, в засобах масової інформа-
ції, політичному середовищі та наукових колах, навряд чи 
існує  єдине  та  повне  розуміння  її  сутності. Певну  увагу 
проблемам  люстрації  присвятили  такі  автори,  як  І.  Без-
клубий, О.  Бусол,  Р. Давід, В. Дейниченко, С. Денисюк,  
К. Задоя, С. Карштадт, І. Кочкодан, В. Лемак, Н. Мінєнкова,  
О.  Овчаренко,  А.  Порайко,  В.  Смородинський,  О.  Сте-
паненко,  С.  Шевчук.  Значна  частина  наукових  праць 
зводиться  до  аналізу  люстраційних  процесів  90-х  років  
ХХ ст. в Європі або до проблем практичного втілення лю-
страції  як  інституту  перехідного  правосуддя  в  політико-
правову дійсність в Україні.

Питання деструктивних явищ у цілому в праві розгляда-
ли ряд учених, зокрема В. Денисенко, А. Кравченко, В. Лу-
бовський, Р. Радейко тощо. На жаль, порушення в процесі 

законотворчості та їх наслідки стали предметом небагатьох 
досліджень  таких  авторів,  як  О.  Богачова,  Н.  Кудерська,  
О. Токар-Остапенко, І. Шевчук, О. Ющик та ін.

Водночас відзначимо той факт, що на сьогодні у вітчиз-
няній юридичній науці відсутні дисертаційні чи моногра-
фічні дослідження феноменів люстрації та деструкції.

Мета даної статті полягає в дослідженні деструктив-
ного законодавства як об’єкту люстрації, його природи  і 
сутності, а також основних правозастосувальників такого 
законодавства. Важливим є виокремлення можливих пра-
вових механізмів, пов’язаних із його очищенням, поперед-
женням і протидією деструктивним проявам у законотвор-
чості, правовій системі держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Доціль-
ним, на нашу думку, є трактування деструктивного зако-
нодавства в широкому та вузькому розумінні.

У широкому розумінні деструктивне законодавство – 
це сукупність нормативно-правових актів різної юридич-
ної  сили,  які  містять  порушенням  матеріального  та/або 
процесуального характеру. Такі нормативно-правові акти 
можуть бути як результатом діяльності законодавчої та ви-
конавчої влади, так і органів місцевого самоврядування.

У  вузькому  розумінні  деструктивне  законодавство 
можна визначити як наслідок кадрової деструкції парла-
менту, тобто прийняті ним закони та інші акти з невідпо-
відним чинному законодавству юридичним змістом та/або 
з недотриманням відповідної процедури.

Задля зручності аналізу деструктивного законодавства 
виокремимо його різновиди у дві групи:

1) закони та інші нормативно-правові акти, зміст яких 
суперечить положенням  інших нормативно-правових  ак-
тів (матеріальні порушення або порушення змісту);

2)  закони  та  інші  нормативно-правові  акти,  прийняті 
з порушенням встановленої процедури (процесуальні по-
рушення або недодержання форми).

Яскравим  прикладом  деструктивного  закону  першої 
групи, так званої антиномії (грец. аntinomia – суперечність 
законів/  в  законі)  в  розумінні  римських юристів  є  Закон 
України  «Про  Національне  антикорупційне  бюро  Украї-
ни». Зазначений закон був прийнятий Верховною Радою 
України 14.10.2014 р., незважаючи на низку суттєвих не-
доліків змістовного та техніко-юридичного характеру.



86

№ 5 2016
♦

Зупинимося тільки на положеннях вказаного закону, 
які, вважаємо, прямо суперечать Конституції України.

По-перше, цей закон визначає порядок створення аб-
солютно нового органу державної влади, який не перед-
бачений Конституцією України. 

Так,  у  ст.  1  згаданого  закону  Національне  антико-
рупційне  бюро  України  (далі  –  Національне  бюро)  ви-
значене  як  державний  правоохоронний  орган,  на  який 
покладається  попередження,  виявлення,  припинення, 
розслідування  та  розкриття  корупційних  правопору-
шень,  віднесених  до  його  підслідності,  а  також  запобі-
гання вчиненню нових [2]. 

Тобто  Національне  бюро  прямо  не  віднесено  до 
структури органів жодної з гілок влади і є окремим дер-
жавним правоохоронним органом.

Визначений  законом  порядок  утворення  Національ-
ного бюро свідчить про спільну компетенцію Верховної 
Ради України та Президента України в цьому питанні.

Абзацом  2  ст.  8  Конституції  України  визначено, що 
Конституція  України  має  найвищу  юридичну  силу.  За-
кони  та  інші  нормативно-правові  акти  приймаються  на 
основі Конституції України і повинні відповідати їй. Це 
означає,  що  прийняття  закону  щодо  створення  нового 
державного органу та визначення його статусу можливе 
лише за наявності спеціального застереження про такий 
орган у Конституції України. В іншому випадку прийнят-
тя  такого  закону  не  відповідає Конституції,  адже  пору-
шує принцип верховенства права [3].

По-друге, зазначений закон надає Президенту Украї-
ни низку повноважень, які не передбачені Конституцією 
України. 

Відповідно  до  ст.  19  Конституції  України  правовий 
порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не 
передбачено  законодавством.  Органи  державної  влади 
та органи місцевого самоврядування,  їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та  в  спосіб, що  передбачені  Конституцією  та  законами 
України [3].

Згідно  з п. 31 ч. 1  ст. 106 Конституції України Пре-
зидент України здійснює повноваження, визначені Кон-
ституцією України [3]. 

У  рішенні  №  7-рп/2003  від  10  квітня  2003  р.  Кон-
ституційний  Суд  України  встановив,  що  відповідно  до 
Конституції  України  повноваження  Президента  Украї-
ни вичерпно визначені Конституцією України, а це уне-
можливлює прийняття законів, які встановлювали б інші 
його повноваження (права та обов’язки) [4].

Однак  вказаний  закон  всупереч  Конституції  Украї-
ни наділяє Президента України широкими повноважен-
нями  щодо  утворення  та  формування  Національного 
бюро.

Така ситуація, з одного боку, свідчить про порушення 
Конституції України найвищими посадовими особами та 
органами в державі, а з іншого боку, закладає всі юридич-
ні можливості для скасування будь-якого рішення чи дії 
Національного бюро в подальшому. У такий спосіб вся 
антикорупційна діяльність новоствореного Національно-
го  бюро  приречена,  адже  a  priori  ставиться  в  певні  ча-
сові рамки: до першого оскарження його дії чи рішення 
в контексті легальності цього органу через Конституцій-
ний Суд України або Європейський суд із прав людини. 
Для порушення питання конституційності положень за-
кону про Національне бюро необхідно лише сорок п’ять 
підписів  народних  депутатів.  При  цьому,  враховуючи 
специфічну підслідність Національного бюро, порушити 
відповідне  конституційне  провадження  не  буде  досить 
складним завданням.

Мова йде про так званий «гнилий фундамент» нового 
будинку. Навряд чи такий «будинок» зможе проіснувати 
довго та безпечно для його мешканців і оточуючих. 

Слід  наголосити,  що  такі  випадки  невідповідності 
змісту нових законів положенням Конституції України та 
іншим законам зустрічаються доволі часто.

Що  стосується  законодавства,  яке  набуло  ознак  де-
структивності  внаслідок  порушення  процедури  його 
прийняття (законодавство другої групи), то найпошире-
нішою  проблемою  є  прийняття  законів  із  порушенням 
конституційної  вимоги особистого  голосування  («кноп-
кодавство»). 

Крім  того,  є  випадки  голосування  за  закони  та  інші 
акти Верховної Ради України депутатами, які не відпові-
дали на момент голосування вимогам щодо несумісності 
депутатського мандата з іншими видами діяльності. Так, 
розпорядженням Кабінету Міністрів України № 424-р від 
05.05.2015 р. було призначено Голову Державної фіскаль-
ної служби України. На момент призначення кандидат на 
вказану посаду мав статус народного депутата України. 
Проте  і після призначення Голова ДФС України продо-
вжував  здійснювати  повноваження  народного  депутата 
України,  поєднуючи  їх  із  повноваженнями  керівника 
центрального  органу  виконавчої  влади.  Наприклад,  ви-
дача нормативного акту – Наказу Державної фіскальної 
служби України від 09.07.2015 № 485 «Про затвердження 
Державного реєстру реєстраторів розрахункових опера-
цій» за підписом Голови ДФС України.

Показовим у наведеному прикладі є те, що 16.07.2015 р.  
народні  депутати  України  в  присутності  Президента 
України, Прем’єр-міністра України, заступника держав-
ного  секретаря США, Посла США в Україні  та  Голови 
представництва ЄС в Україні голосували за направлення 
законопроекту № 2217а до Конституційного Суду Укра-
їни.  Серед  голосуючих  «за»  був  член  президентської 
фракції, народний депутат України, який на той момент 
вже  перебував  на  посаді  Голови  ДФС  України  більше 
двох  місяців.  Вказане  підтверджується  поіменним  го-
лосуванням  за  проект  Постанови  «Про  включення  до 
порядку  денного  другої  сесії  Верховної  Ради  України 
восьмого  скликання  законопроекту  про  внесення  змін 
до  Конституції  України  (щодо  децентралізації  влади)  і 
про його направлення до Конституційного Суду України  
(№ 2217а/П)» [5].

Описане колективне порушення Конституції України 
ставить  під  сумнів  законність  як  актів  Верховної  Ради 
України,  що  були  прийняті  за  вказаних  умов,  так  і  ак-
тів виконавчої влади, що видані Головою ДФС України 
або прийняті за його участю. Як приклад можна навести 
Наказ  Міністерства  фінансів  України  від  19.06.2015  р. 
№ 579 «Про затвердження форм книги обліку доходів  і 
книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» за 
підписами Міністра фінансів України, Голови Державної 
регуляторної служби України та Голови Державної фіс-
кальної служби України. Таким чином, через порушення 
конституційної вимоги щодо несумісності депутатського 
мандата  з  іншими видами діяльності.  допущене однією 
особою, ознак деструктивності набули нормативні  акти 
як законодавчої, так і виконавчої гілок влади.

 Систематичними  є  також  зловживання процедурою 
ad hoc та голосування «до упору» (ставлення на голосу-
вання проект до тих пір, поки не набереться достатньої 
кількості  голосів).  Наприклад,  виходячи  з  хронології 
прийняття Закону України «Про очищення влади» в дру-
гому читанні та в цілому, рішення було прийнято лише 
з третьої спроби, після ще двох невдалих голосувань за 
повернення до розгляду вказаного проекту [6]. 

Варто  зазначити,  що  Регламентом  та  Конституцією 
України закріплені механізми, які за своєю суттю є лю-
страційними, оскільки спрямовані на «очищення» право-
вої системи від неякісного (в частині форми та/або зміс-
ту) законодавства.

Зокрема, рішення Верховної Ради можуть бути скасо-
вані Верховною Радою до підписання відповідного акта 
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Верховної Ради Головою Верховної Ради України в по-
рядку, встановленому ст. 48 Регламенту.

Інший  люстраційний  механізм  закладений  у  Кон-
ституції України щодо законів та інших актів Верховної 
Ради, які набрали чинності.

Відповідно до абз. 1 ст. 152 Конституції України за-
кони та інші правові акти за рішенням Конституційного 
Суду України  визнаються  неконституційними  повністю 
чи  в  окремій  частині,  якщо  вони  не  відповідають Кон-
ституції  України  або  якщо  була  порушена  встановлена 
Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення 
або набрання ними чинності [3].

Висновки.  Деструктивне  законодавство  має  похід-
ний  характер,  оскільки  є  наслідком  порушень  законо-
давцями  Конституції  та  законів  України  в  процесі  за-
конотворчості. При цьому такі порушення вчиняються 
як  щодо  процедури  прийняття  закону  (порушення  ви-
моги  особистого  голосування,  зловживання  процеду-
рою ad hoc тощо), так і стосовно самого змісту закону. 
Таке законодавство руйнує правову систему держави, а 

на додачу нівелює легальність діяльності виконавчої та 
судової гілок влади як основних правозастосувальників 
такого законодавства, а тому має розглядатися як об’єкт 
люстрації. 

Чинне  законодавство  України  містить  низку  право-
вих  механізмів,  які  можуть  застосовуватися  в  протидії 
деструктивним проявам у законотворчості, однак, попри 
наявність  юридичних  можливостей  та  обов’язків  очи-
щати державну  законодавчу базу  від неякісних  законів, 
de-facto ігноруються особами, наділеними компетенцією 
для запобігання та усунення наслідків порушень, допу-
щених у процесі законотворчості.

Вказана проблема свідчить про те, що неефективність 
реформаційних спроб в Україні, в тому числі і люстрації, 
полягає  не  у  відсутності  «ідеального»  законодавства,  а 
в невиконанні існуючого. Тому нам видається більш до-
цільним  зосередитися  на  забезпеченні  та  гарантуванні 
реалізації існуючих люстраційних механізмів, ніж займа-
тися епігонськими спробами перейняти досвід чужих (за 
багатьма показниками) країн.
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У даній статті проведено аналіз особливостей договору факторингу та кредитного договору, визначено їхні спільні та відмінні риси 
відповідно до законодавства України. Крім цього, в даній роботі розглянуті такі питання: визначення понять договору факторингу та кре-
дитного договору, сторін даних договору, форм укладення договорів та їх істотних умов. 

Ключові слова: факторинг, кредит, банківський кредит, фактор, клієнт, кредитодавець, позичальник.

В данной статье проведен анализ особенностей договоров факторинга и кредитного договора, определены их общие и отличи-
тельные черты согласно действующему законодательству Украины. Кроме этого, в данной роботе рассмотрены следующие вопросы: 
определение понятия договора факторинга и кредитного договора, сторон данных договоров, форм заключения договоров и их суще-
ственных условий. 

Ключевые слова: факторинг, кредит, фактор, клиент, кредитодатель, заемщик.

This article analyzes the characteristics of factoring contract and credit contract, defines their common and distinctive features in accordance 
with the laws of Ukraine. In addition, this study addresses the following issues: definitions of factoring and credit contracts, the parties of these 
contracts, forms of drawing up the contracts and their essential conditions.

Key words: factoring, credit, factor, client, lender, borrower.

РОЗДІЛ 3
ЦиВІЛьНЕ ПРАВО І ЦиВІЛьНиЙ ПРОЦЕС; 

СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРиВАТНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. У  ході  розвитку  економіч-
них  відносин  та  поступового  переходу  до  групи  країн 
із  ринковою економікою в Україні почали розвиватись 
нові механізми фінансування  діяльності  суб’єктів  гос-
подарювання.  Серед  таких  можна  виділити  інститут 
факторингу, який слугує одночасно засобом залучення 
коштів у власну діяльність, а також способом, що звіль-
няє  суб’єкта  господарювання  від  значного масиву  дій, 
спрямованих  на  здійснення  управління  дебіторською 
заборгованістю. Однак деякі суб’єкти господарювання, 
дотримуючись консерваторських поглядів, віддають пе-
ревагу такій давно відомій фінансовій операції, як бан-
ківський кредит.

З огляду на це виникає питання стосовно того, який 
із  договорів  буде  найбільш  вигідним  та  доречним  для 
суб’єкта  господарської діяльності. На нашу думку, щоб 
достовірно відповісти на це питання, необхідно провести 
детальний аналіз даних договорів із метою їх подальшо-
го практичного використання суб’єктами господарюван-
ня під час пошуку варіантів фінансування власної діяль-
ності.

Стан дослідження. Варто сказати, що вітчизняні еко-
номісти  та  правознавці  зверталися  до  розгляду  окремих 
питань  особливостей  банківського  кредиту.  Серед  них 
необхідно відзначити  таких,  як: В.Д.Базилевич, М.Д. Бі-
лик, Ф.Ф. Бутинець, З.М. Васильченко, В.В. Вітлінський,  
А.С.  Гальчинський,  А.М.  Герасимович,  Г.О.  Кравчен-
ко,  Н.І.  Квітта,  В.Д.  Лагутін,  І.М.  Лазепко,  С.М.  Лепех,  
Б.Л.  Луців,  А.М.  Мороз,  Л.О.  Примостка,  О.П.  Орлюк, 
Ю.І.  Чалий,  Г.Ю. Шемшученко  та  ін.  Крім  цього,  важ-

ливий  вклад  у  дослідження  інституту  банківського  кре-
диту та його роль в економіці зробили такі зарубіжні вчені:  
Дж. М. Кейнс, Д. Рікардо, А. Пігу, А.Сміт, Й. Шумпетер та ін.

Що ж до договору факторингу, то його у своїх працях 
досліджували вітчизняні науковці: Т.П. Басюк, І.О. Бланк, 
Т.Е.  Белялов,  М.Д.  Білик,  Н.М.  Внукова,  А.В.  Коверда, 
О.О. Ляхова, Л.В. Руденко, Ю.С. Скакальський, О.І. Ступ-
ницький та ін. Закордонні науковці, що досліджували осо-
бливості факторингових операцій: Дж. Гілберт, Є. Доллан, 
Б. Гвоздьов, П. Роуз та ін.

Незважаючи на те, що багато праць було присвячено 
дослідженню даних видів договорів, у більшості науковці 
досліджували їх окремо, а якщо і проводили порівняння, 
то здебільшого співвідносили лише окремі їх особливості, 
а не ці два види договорів загалом.

Метою  даної  статті  є  дослідження  особливостей  та 
проблемних питань банківського кредиту та факторингу, 
а також їх порівняльна характеристика за чинним законо-
давством України.

Виклад основного матеріалу. Розпочинаючи  порів-
няльний аналіз, спочатку необхідно визначити поняття до-
говорів згідно з чинним законодавством України, а також 
джерела їх правового регулювання. Банківський кредит є 
одним із основних видів кредиту. Цивільний кодекс Украї-
ни (далі – ЦК України) містить визначення кредитного до-
говору, за яким банк або інша фінансова установа (креди-
тодавець)  зобов’язується надати  грошові  кошти  (кредит) 
позичальникові в розмірі та на умовах, встановлених до-
говором, а позичальник зобов’язується повернути кредит 
та сплатити проценти [1].



89

Порівняльно-аналітичне право
♦

Цей  договір  є  підвидом  договору  позики  відповідно 
до ст. 1054 ЦК, яка вказує на те, що до відносин кредиту 
застосовуються загальні положення щодо позики та спе-
ціальні положення щодо договору кредиту, закріплені в § 
1 та 2 глави 71 ЦК України відповідно, а також в  інших 
нормативно-правових актах.

У свою чергу, договір факторингу ЦК України визначає 
як фінансування під відступлення права грошової вимоги, 
за яким одна сторона (фактор) передає або зобов’язується 
передати грошові кошти в розпорядження другої сторони 
(клієнта)  за  плату,  а  клієнт  відступає  або  зобов’язується 
відступити факторові своє право грошової вимоги до тре-
тьої  особи  (боржника). Факторингу присвячена  глава  73 
ЦК України. Окрім цього, стаття 350 Господарського ко-
дексу України [2] та ч. 3 ст. 49 Закону України «Про банки 
і банківську діяльність» мають майже ідентичні визначен-
ня поняття факторингу [3].

Проте в ході аналізу нормативної основи правого ре-
гулювання  даних  договорів  ми  дійшли  до  висновку,  що 
необхідно здійснити визначення окремо кредитних відно-
син, а також відносин, що виникають із договорів кредиту 
та факторингу. Відповідно до ст. 49 Закону України «Про 
банки  і  банківську  діяльність»  кредитними  відносинами 
можна назвати відносини, що виникають у зв’язку зі здій-
сненням кредитних операцій щодо:

1) розміщення залучених у вклади (депозити), в тому 
числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів 
від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

2)  здійснення  операцій  на  ринку  цінних  паперів  від 
свого імені; 

3)  надання  гарантій  і  поручительств  та  інших 
зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання 
в грошовій формі;

4) придбання права вимоги на виконання зобов’язань 
у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги 
(з  ризиком  виконання  таких  вимог)  та  прийом  платежів 
(факторинг);

5) лізинг [3].
Тобто можна сказати, що кредитні відносини включа-

ють у себе сукупність інших відносин, які за своєю суттю 
є дещо різними. Нас цікавлять відносини, що виникають з 
договору кредиту, а також відносини факторингу.

Наприклад, на думку Л.П. Оплачко, відносини за кре-
дитним договором варто розрізняти в широкому та вузь-
кому значеннях. У широкому розумінні – це врегульовані 
нормами права відносини, що виникають між учасниками 
майнового обороту з приводу надання грошових коштів і 
товарно-матеріальних  цінностей  на  визначений  строк  із 
відстрочкою платежу під час перерозподілу матеріальних 
фондів на умовах терміновості, поворотності та платнос-
ті у вигляді відсотків за кредитом. У вузькому (власному) 
ж розумінні відносини за кредитним договором – це вре-
гульовані  нормами  цивільного  права  відносини,  що  ви-
никають  на  підставі  кредитного  договору  між  банками, 
іншими  фінансовими  установами  (кредитодавцями)  та, 
відповідно до визначених ними вимог, фізичними чи юри-
дичними особами (позичальниками), і передбачають пере-
дачу кредитодавцями грошових коштів позичальникам на 
визначений строк на умовах строковості, поверненості та 
оплатності у вигляді відсотків за кредитом [4, c. 10].

Факторинговими ж відносинами можна визначити від-
носини, що передбачають придбання права вимоги на ви-
конання зобов’язань у грошовій формі за поставлені това-
ри чи надані послуги, з ризиком виконання таких вимог та 
прийом платежів. За своєю суттю відносини факторингу 
становлять комплекс відносин, що виникають у зв’язку з 
відступленням права вимоги, а також відносин, що випли-
вають із кредитного договору.

У зв’язку із цим серед науковців утворились неодноз-
начні  думки щодо  природи  відносин факторингу. Перші 
говорять,  що  факторинг  є  видом  позиково-кредитних 

операцій,  за  якими  зобов’язання  фактора  щодо  надання 
фінансування  будуються  за  принципом  договору  позики 
або кредитного договору. Однак дане  твердження небез-
підставно критикується опонентами, які зазначають, що в 
процесі факторингу повернення грошової суми здійсню-
ється не безпосередньо клієнтом, а його боржником; крім 
цього, вимога не завжди може співпадати із сумою, що на-
дана фактором [5, с. 91].

Інші науковці зазначають, що факторинг – це виключ-
но  самостійна  цивільно-правова  конструкція,  ціль  якої 
полягає в переданні коштів клієнту у власність за раху-
нок  відступлення  права  вимоги  клієнта  до  іншої  особи 
[6, с. 123].

Щодо предмету договору кредиту,  то ним є виключно 
грошові кошти в національній або іноземній валюті. Пред-
метом  договору факторингу  є  не  грошові  кошти,  а  право 
грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна ви-
мога),  а  також право вимоги,  яке виникне в майбутньому 
(майбутня  вимога). Майбутня  вимога  вважається  переда-
ною фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. 
Якщо передання права грошової вимоги зумовлене певною 
подією,  воно  вважається  переданим  із  моменту  настання 
цієї  події.  У  цих  випадках  додаткове  оформлення  відсту-
плення права грошової вимоги не вимагається [7, c. 683].

Щодо  сторін,  то  згідно  зі  статтею  5  Закону  України 
«Про  фінансові  послуги  та  державне  регулювання  рин-
ків фінансових  послуг»  від  12липня  2001  року  кредито-
давцем за договором кредиту можуть бути банки та інші 
фінансові установи (кредитні спілки, ломбарди, лізингові 
компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи 
накопичувального  пенсійного  забезпечення,  інвестицій-
ні фонди і компанії та  інші юридичні особи, виключним 
видом  діяльності  яких  є  надання  фінансових  послуг),  а 
також  у  передбачених  законом  випадках  –  фізичні  осо-
би-підприємці [8]. Однак у випадку з банківським креди-
том кредитодавцем може виступати виключно банк. Для 
здійснення такої фінансової операції, як надання коштів у 
позику (в тому числі і на умовах фінансового кредиту) за 
рахунок залучених коштів, банк повинен мати відповідну 
ліцензію [9, c. 349].

У свою чергу, в договорі факторингу сторонами є фак-
тор  і  клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути 
фізична  або юридична  особа,  яка  є  суб’єктом підприєм-
ницької  діяльності.  Щодо  позичальника  за  договором 
банківського  кредиту,  то  ним  може  бути  будь-яка  особа 
незалежно від виду діяльності. Фактором може бути банк 
або фінансова установа, а також фізична особа – суб’єкт 
підприємницької діяльності, яка відповідно до закону має 
право здійснювати факторингові операції. У договорі фак-
торингу також присутня і 3-тя особа, право грошової ви-
моги до якої відступає фактор. Виходячи з цього, можна 
зробити висновок, що факторинг може використовуватись 
тільки у сфері підприємницької діяльності.

Аналіз  норм  ЦК  України  дає  підстави  вважите,  що 
кредитний договір є консенсуальним договором, а договір 
факторингу – реальним, проте у випадку передання пра-
ва вимоги в майбутньому він стає консенсуальним. Оби-
два  договори  є  оплатними,  двосторонніми,  казуальними 
та відносяться до договорів у сфері надання фінансових 
послуг. Кредитний договір завжди є строковим, а факто-
ринг – зазвичай строковий, але може бути і безстроковим.

Істотними умовами договору кредиту є предмет (сума 
коштів), строк та ціна (розмів відсотків) [9, с. 21–22]. Іс-
тотні  умови  договору  франчайзингу  ідентичні,  проте  з 
певними уточненнями. Предметом  є  право  вимоги,  а  ці-
ною є розмір винагороди фактора. Обидва договори укла-
даються виключно в письмовій формі [10, с. 166–168].

Підсумовуючи,  необхідно  звернутись  до  практичних 
відмінностей даних договорів. 

По-перше, кредит та факторинг особи використовують 
для  задоволення  різних  потреб.  Для  прикладу,  кредит  є 
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певним джерелом інвестиційного чи інноваційного фінан-
сування підприємницької діяльності, а факторинг, зі свого 
боку, надає можливість отримання платежів довгостроко-
вого характеру, які особи використовують у більшості ви-
падків для фінансування поточної діяльності.

По-друге, кредит повертається банку виключно пози-
чальником,  а  у  випадку  застосування факторингу  кошти 
отримуються від дебіторів клієнта.

По-третє, за кредитом особа отримує кошти на фіксо-
ваний термін, зазвичай до 1 року, а у випадку застосуван-
ня факторингу кошти виплачуються на строк відстрочки 
платежу (до 90 календарних днів). Кредитні кошти випла-
чуються в заздалегідь визначений договором день, факто-
рингові кошти – в день поставки товару. 

По-четверте, за кредитом особа повинна здійснити пе-
рехід на розрахунково-касове обслуговування банку, у ви-
падку факторингу це не є обов’язковим.

По-п’яте, щодо засобів забезпечення зобов’язання, то 
кредит часто видається під заставу, факторинг же цього не 
використовує. 

По-шосте, стосовно суми, то за умовами кредиту роз-
мір її завжди зумовлений договором, а за умовами факто-
рингу сума не обмежена і має можливість збільшуватися 
залежно від росту обсягу продажів клієнта. 

По-сьому, кредит, у свою чергу, погашається в заздале-
гідь встановлений день, а от факторингове фінансування – 
в день фактичної оплати дебітором поставленого товару.

І  нарешті,  у  зв’язку  з  відкриттям  кредиту  необхідно 
оформляти  значну  кількість  документів,  факторингове 
фінансування сплачується автоматично за наявності лише 
накладної та рахунка-фактури [11, с. 45].

Висновки.  Спираючись  на  зазначене  вище,  можна 
дійти висновку, що договорам кредиту  та факторингу  за 
своєю суттю притаманні як схожі, так і відмінні риси, які 
надають змогу їх ідентифікувати. У кожному конкретному 
випадку  суб’єкти  підприємницької  діяльності  зважують 
усі обставини, в яких вони перебувають, та обирають най-
більш дієвий та ефективний інструмент для фінансування 
своєї діяльності. Тому зазвичай банківський кредит буде 
мати місце в тих випадках, коли особі дуже потрібні ко-
шти, і вона може забезпечити виконання даного договору 
кредиту,  бо  в  більшості  випадків  банки  використовують 
заставу  в  якості  засобу  впливу  на  виконання  позичаль-
ником  власник  обов’язків.  Але  якщо  особа  не  має,  чим 
забезпечити виконання своїх обов’язків за майбутнім до-
говором кредиту, то їй краще звернутись до договору фак-
торингу,  який  стає  в цьому випадку не  тільки джерелом 
фінансування власної діяльності, а ще й звільняє особу від 
тяжкої процедури стягнення заборгованості з боржника. І 
для суб’єкта підприємницької діяльності даний механізм 
буде явно вигідним, оскільки він не буде витрачати сили 
на справи, що не пов’язані з безпосередньою діяльністю, 
а буде займатись виключно своїм ділом, отримуючи кошти 
вже зараз, а не незрозуміло коли. 
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Стаття присвячена розгляду відмови від права власності як вольової дії учасника цивільних правовідносин. Досліджуються вольові 
аспекти відмови від права власності і її наслідки. Окреслюються ризики відмови від права власності для учасників майнового обороту.

Ключові слова: право власності, відмова, волевиявлення, юридичний акт. 

Статья посвящена рассмотрению отказа от права собственности как волевого действия участника гражданских правоотношений. 
Исследуются волевые аспекты отказа от права собственности и его последствия. Очерчиваются риски отказа от права собственности 
для участников гражданского оборота.

Ключевые слова: право собственности, отказ, волеизъявление, юридический акт. 

The article is devoted to the research of refusal of property right as strong-willed act of the participants of civil relations. Volitional aspects 
of refusal of property right as well as its consequences are analyzed. Legal risks of refusal of property right for participants of civil turnover are 
defined.

Key words: ownership, refusal, will, legal act.

Постановка проблеми. Відмова  від  суб’єктивних 
цивільних  прав  у  речових  правовідносинах  наразі  за-
лишається  одним  із  малодосліджених  питань  сучасного 
приватного  права.  Навколо  нього  постійно  виникають 
різнопланові  дискусії,  однак  лише  в  ключі  вузької  про-
блематики  цивільного  обороту  конкретних  видів  речей. 
Підставою однієї з останніх хвиль обговорення цього пи-
тання стали зміни в реєстраційному законодавстві у сфері 
цивільного обороту нерухомості, що, втім, не призвело до 
подальшого вдосконалення змісту відповідних норматив-
но-правових актів.

Поряд  із  цим  стабільність  цивільного  обороту 
пов’язується, зокрема, і з належним й ефективним функ-
ціонуванням механізмів виникнення, переходу та припи-
нення права власності, у зв’язку  із чим питання відмови 
від нього є актуальним і тісно пов’язується з конкретними 
аспектами практики правореалізації і правозастосування.

Стан дослідження. Відмова від суб’єктивних цивіль-
них прав у речових правовідносинах у тій чи  іншій мірі 
потрапляла  у фокус  наукових  досліджень  таких  учених-
юристів, як І.А. Бірюков, В.І. Борисова, М.І. Брагінський, 
І.В. Венедіктова, В.В. Вітрянський, О.В. Дзера,  І.В. Жи-
лінкова,  О.С.  Іоффе,  О.О.  Красавчиков,  Н.С.  Кузнєцо-
ва, Д.Д. Луспеник, В.В. Луць, А.В. Маєвська,  Р.А. Май-
даник,  Є.О.  Мічурін,  Ю.П.  Пацурківський,  І.В.  Рущак,  
І.В. Спасибо-Фатєєва, Р.І. Таш’ян, С.Я. Фурса, Г.Г. Харченко,  
Я.М. Шевченко, В.Л. Яроцький та ін.

Метою статті є визначення вольових аспектів відмо-
ви від права власності на річ як правочину, що спричиняє 
припинення юридичного  зв’язку між носієм  права  влас-
ності і відповідною річчю.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до складе-
ної в юридичній літературі позиції правочин є різновидом 
юридичних  фактів,  зокрема  правомірних  вольових  актів 
поведінки  (legitimate  acts),  з  якими  пов’язується  виник-
нення, зміна та припинення правовідносин [1, с. 77]. Ци-
вільний кодекс України (далі – ЦК України) в ч. 1 ст. 202 
визначає правочин як дію особи, спрямовану на набуття, 
зміну або припинення цивільних прав та обов’язків [2]. Із 
цього слідує, що вольова складова є визначальною у ква-
ліфікації відповідної дії як правочину. 

Кваліфікація відмови від права власності як правочи-
ну здійснюється за змістом відповідного юридичного акту, 
адже ч.  1  ст.  347 ЦК України встановлюється, що особа 
може відмовитись від права власності на майно,  заявив-
ши про це або вчинивши інші дії, які свідчать про її від-

мову  від  права  власності  [2],  із  чого  слідує, що  відмова 
від права власності є вольовим актом носія відповідного 
суб’єктивного  права,  спрямованим на  настання  конкрет-
них  юридичних  наслідків,  зокрема  у  формі  припинення 
юридичного  зв’язку  між  таким  суб’єктом  і  річчю, щодо 
якої  в  нього  існує  право  власності.  Враховуючи  це,  по-
дальший розгляд порушеного нами питання варто розгля-
дати  з  позицій  волі  і  волевиявлення  як  основоположних 
елементів правочину. Поряд із цим варто приймати до ува-
ги і те, що в окремих випадках положення законодавства 
встановлюють  умови  вчинення  відповідного  правочину 
як юридичного факту,  зокрема  в  частині  форми  вчинен-
ня певних дій,  умов  реалізації  відповідного права  тощо. 
Реалізація відмови від права власності в цій частині не є 
виключенням.

Перш за все, необхідно зазначити, що в сучасній ци-
вілістичній літературі укорінилось уявлення про відмову 
від права власності як односторонній правочин. Зокрема, 
Ю.П. Пацурківський розглядає відмову від суб’єктивних 
прав  як  одностороннє  волевиявлення  управомочено-
го  суб’єкта,  носія  права,  спрямоване  на  розірвання  його 
зв’язку з правом [3, с. 454].  Із цього приводу слід відмі-
тити,  що  в  основі  поділу  правочинів  на  односторонні, 
двосторонні й багатосторонні лежить критерій волі. Для 
здійснення  одностороннього  правочину  достатньо  воле-
виявлення однієї особи, для вчинення двостороннього або 
багатостороннього  правочину  необхідне  волевиявлення 
декількох  осіб  [4,  с.  65].  Практичне  значення  цього  пи-
тання  пов’язується  як  із  необхідністю  узгодження  воле-
виявлення декількох учасників майнового обороту для на-
стання відповідних наслідків, так і, власне, з відповідними 
наслідками,  які можуть  впливати  на  необхідність  такого 
узгодження.  Як  зазначає  Н.В.  Вороніна,  односторонній 
правочин  створює  обов’язки  лише  для  особи,  яка  його 
вчинила, хоча у випадках, встановлених законом, він може 
створювати обов’язки для інших осіб [5, с. 62]. Ця позиція 
змушує присвятити більшу увагу  визначенню «чистоти» 
односторонності  відмови  від  права  власності.  Односто-
ронні правочини переважно не передбачають узгодження 
волі з іншими учасниками майнового обороту. Таке узго-
дження може відмежовувати односторонній правочин від 
двостороннього  чи  багатостороннього.  Зокрема,  саме  за 
таким  критерієм  розмежовується  відчуження  як  добро-
вільна  поступка  правом  управомоченого  суб’єкта  іншій 
особі  і  відмова  як  одностороннє  волевиявлення.  У  ви-
падку відчуження внаслідок взаємоузгодження волі особи 
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відбувається правонаступництво, а у випадку відмови від 
права власності його немає [3, с. 454].

Зміст односторонності відмови від права власності як 
юридичного акту необхідно розглядати з огляду на декіль-
ка обставин.

1. Тягар утримання. Обов’язок утримання майна його 
власником  встановлено  на  законодавчому  рівні  (ст.  322 
ЦК України) [2], і саме він складає зміст категорії «тягар 
утримання», що використовується в нормативних актах і 
юридичній літературі. Поряд із цим, як зазначає А.В. Ма-
євська, законодавець для власників об’єктів, використання 
чи експлуатація яких пов’язані з можливістю заподіяння 
збитку чи шкоди,  встановлює спеціальні  імперативи,  які 
в нього виникають  із моменту  заволодіння  такими реча-
ми,  покладення нормами чинного цивільного  законодав-
ства юридичних обов’язків як приписів на власників [6, с. 
376]. Це означає, що речі, які потребують особливого до-
гляду або являють собою джерела підвищеної небезпеки, 
повинні супроводжуватись належним утриманням. Тому з 
тягарем  утримання  пов’язується  і  можливий  негативний 
соціальний ефект від відмови від права власності.

Саме  тому  положеннями  законодавства  визначено 
межі реалізації суб’єктивних цивільних прав, у тому числі 
і права на відмову від права власності. Абз. 1 ч. 3 ст. 12 
ЦК України передбачається, що особа може відмовитись 
від  свого  суб’єктивного  права  [2].  У  ключі  права  влас-
ності  це  нормативне  положення  знаходить  продовження  
в  ст.  319  ЦК  України,  ч.  4  та  ч.  5  якої  передбачає,  що 
власність зобов’язує, а власник не може використовувати 
право  власності  на  шкоду  правам,  свободам  та  гідності 
громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну 
ситуацію та природні якості землі [2]. 

Межі здійснення речових прав відображаються в прин-
ципі свободи їх здійснення, який передбачає, що в здійснен-
ні суб’єктивного речового права дозволено все, що не за-
бороняється законом [7, с. 328]. Тут знаходимо уточнення 
змісту принципу абсолютності речових прав. Адже в тако-
му разі право власності, як і похідні речові права, обмеж-
уються  інтересами  суспільства,  держави,  а  також  інших 
учасників цивільного обороту, зокрема і тих, з якими носій 
речових прав перебуває в договірних відносинах.

Це повинно  означати, що  відмова  від  права  власності 
на  речі,  що  можуть  становити  небезпеку  для  осіб,  пови-
нна  узгоджуватись  з  інтересами  суспільства  і  держави  і 
не має здійснюватись безвідповідально. Тягар утримання, 
незважаючи  на  відсутність  правонаступництва,  повинен 
переходити під контроль визначених положеннями закону 
осіб, зокрема спеціалізованих організацій. На підставі зако-
нодавчих положень України А.В. Маєвська формує обґрун-
тований висновок, що зміст тягаря утримання пов’язується 
не лише з правом власності, а і з правом володіння речами, 
а тому може виникати раніше за право власності [6, с. 382], 
що повністю вписується в зазначену модель правовідносин. 
У цьому контексті відмова від права власності як спосіб ре-
алізації розпорядчої можливості суб’єктом може спричини-
ти негативні наслідки для майнового обороту. Спричинення 
шкоди такою річчю у випадку її перебування в статусі без-
хазяйної лише непрямо повзується з правом власності кін-
цевого власника, однак, з іншого боку є прямим наслідком 
реалізації  права  власності,  зокрема  права  розпорядження 
річчю. У  зв’язку  із  чим особа,  яка  відмовилась  від  права 
власності на відповідну річ, може бути залучена до вико-
нання обов’язку з відшкодування завданою використанням 
такої речі шкодою.

Тим не менше, положеннями чинного цивільного зако-
нодавства України не передбачено чітких умов реалізації 
особою  права  на  відмову  від  права  власності.  Для  при-
кладу можна взяти сферу нерухомості. З ч. 1 ст. 335 ЦК 
України вбачається, що річ, від якої відмовився власник, 
набуває правового статусу безхазяйної [2]. Поряд із цим зі 
ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та  їх обтяжень» вбачається, що 
ані  стан  нерухомої  речі,  від  якої  відмовляється  власник, 
ані наявність будь-яких заборгованостей, пов’язаних із на-
данням комунальних послуг, не є підставою для відмови в 
задоволенні  заяви про державну реєстрацію припинення 
права власності  [8]. Однак  із набуттям такою річчю ста-
тусу  безхазяйної  вона  може  загрожувати  інтересам  сус-
пільства або спричиняє перенесення тягаря утримання на 
територіальну  громаду  чи  іншого  суб’єкта,  що  повинно 
пов’язуватись  із  волевиявленням  органу,  який  представ-
ляє територіальну громаду, нести тягар утримання таких 
речей чи волевиявленням відповідного суб’єкта. Якщо ж 
річ залишається безхазяйною, і ніхто не приймає на себе 
такий тягар, то вона може нести небезпеку оточуючим. 

Таким чином, забезпечуючи односторонність відмови 
від речових прав як правочину, положення чинного цивіль-
ного законодавства не зовсім чітко вирішують питання ін-
тересів суспільства, держави або територіальної громади. 
Відмова від потенційно небезпечних речей, як вбачається, 
здійснюється за одностороннім волевиявленням власника.

2. Ризик позбавлення законних майнових інтересів 
учасників майнового обороту й настання для них май-
нових втрат. Для прикладу слід навести заставні відно-
сини, зокрема з рухомими речами. Ризики породжуються 
ситуацією,  коли  заставодавець  відмовляється  від  права 
власності на завставлену річ. Із цього приводу ч. 2 ст. 17 
Закону України «Про заставу» встановлюється, що заста-
водавець  може  відчужувати  заставлене  майно  тільки  за 
згодою заставодержателя. Водночас ч.  1  ст.  27 цього За-
кону  передбачається,  що  застава  зберігає  силу,  якщо  за 
однією з підстав, зазначених у законі, майно або майнові 
права, що складають предмет застави, переходять у влас-
ність іншої особи [9]. Аналогічні положення містяться і в 
Законі України «Про іпотеку» (ст. 9 і ст. 23) [10].

У контексті наведених положень інтереси іпотекодер-
жателя можуть бути забезпечені лише широким розумін-
ням відчуження, яке закріплене, зокрема, в ст. 14.1.31 По-
даткового  кодексу України  і  визначається  як  будь-які  дії 
платника податків, унаслідок вчинення яких такий плат-
ник податків у порядку, передбаченому законом, втрачає 
право власності на майно, що належить такому платнику 
податків,  або  право  користування,  зокрема,  природними 
ресурсами,  що  у  визначеному  законодавством  порядку 
надані йому в користування [11]. У випадку застосування 
цього розуміння відчуження в поєднанні зі ст. 17 Закону 
України «Про заставу» або ст. 9 Закону України «Про іпо-
теку» відмова заставодавця від права власності на предмет 
застави може бути здійснена лише за згодою заставодер-
жателя. Однак якщо розуміти відчуження вужче, зокрема 
як добровільну поступку правом управомоченого суб’єкта 
іншій особі [3, с. 454], то виходить, що під відчуженням 
розуміється  лише  адресна  передача  права  власності,  яка 
відбувається,  зокрема,  посередництвом  договорів.  За  та-
кого  підходу  заставодавець  може  відмовитись  від  права 
власності на предмет застави без згоди заставодержателя. 
Тим не менше,  в будь-якому разі  спірним вбачається  за-
стосування ст. 27 у випадку відмови від права власності, 
адже  в  такому  разі  не  відбувається  правонаступництва. 
Відсутність  узгодження  волі  попереднього  і  наступного 
власника у випадку відмови від права власності повинна 
переривати юридичний зв’язок між зазначеними особами. 
У зв’язку із цим набувач набуває право власності на від-
повідну річ у порядку первинних механізмів. Це повинно 
означати, що він отримує річ, «очищену» від зобов’язань 
попереднього власника. Тому вбачається, що припиненню 
підлягає  й  іпотека,  і  майнові  інтереси  іпотекодержателя 
стосовно відповідної речі. Це, у свою чергу, спричиняє ри-
зик майнових втрат для іпотекодержателя, оскільки він по-
збавляється засобу забезпечення виконання зобов’язання 
боржником і не зможе задовольнити свої інтереси за раху-
нок речі, що передавалась у заставу.
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Також у випадку відмови від права власності на річ або 
частини в спільній власності на річ припиняються пере-
важні права співвласника (ст. 362 ЦК України) та наймача 
(ст. 777 ЦК України) щодо набуття права власності на річ 
відносно  власника.  Такі  права  існують  лише  у  випадку 
відчуження речі шляхом купівлі-продажу. 

3. Скрита адресність відмови від права власності. В 
юридичній літературі висловлюються позиції щодо існу-
вання так званого «адресного відчуження», в якості якого 
фактично розглядається відмова від права власності на ко-
ристь певного суб’єкта. Використовуючи термін «відмова 
від майна»,  І.А. Бірюков розрізняє адресну й безадресну 
відмову,  зазначаючи, що адресна відмова проявляється у 
вигляді дарунка, гостинця, презенту, милостині, прощен-
ня боргу тощо, а безадресна – у вигляді викидання, зали-
шення речей тощо [12, с. 79]. Такий, безперечно, широкий 
погляд на відмову від майна може наштовхнутись на за-
перечення в юридичній літературі,  адже він стирає межі 
між вольовим правочином, спрямованим на перехід права 
власності до конкретного  суб’єкта,  і  відмовою від права 
власності як «безадресним» залишенням речі, припинен-
ням  права  власності  без  передачі  юридичного  зв’язку  з 
нею іншим суб’єктам.

Положеннями  чинного  цивільного  законодавства 
України, зокрема ст. 335 ЦК України, запроваджено скри-
те  переважне  право  територіальної  громади  на  набуття 
права власності на нерухомість, від якої відмовився влас-
ник.  Частиною  2  зазначеної  статті  передбачається,  що 
безхазяйні  нерухомі  речі  беруться  на  облік  органом, що 
здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, 
за заявою органу місцевого самоврядування, на території 
якого  вони  розміщені,  а  після  спливу  одного  року  з  дня 
взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою 
органу,  уповноваженого  управляти  майном  відповідної 
територіальної  громади,  може  бути  передана  за  рішен-
ням  суду  в  комунальну  власність  [2]. У  будь-якому разі, 
строк набуття права власності територіальною громадою 
на  зазначені  речі  є  меншим  за  строк  позовної  давності, 
визначений ст. 334 ЦК України [2], у зв’язку із чим мож-
на констатувати, що наразі в нормативному регулюванні 
відповідних відносин простежується монополізація права 
територіальної громади в набутті права власності на такі 
речі.

Також  наразі  є  чинними Порядок  обліку,  зберігання, 
оцінки  конфіскованого  та  іншого  майна,  що  переходить 
у власність держави, і розпорядження ним, затверджений 
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  25  серпня 
1998 року № 1340, який поширюється, зокрема, і на без-
хазяйні нерухомі речі [13]. 

Проте в контексті існуючого стану речей існує раціональ-
не зерно. У силу того, що деякі речі потребують особливого 
догляду і віднесені, зокрема, до джерел підвищеної небезпе-
ки, то в такому разі держава приймає на себе тягар утриман-
ня таких речей і фактично убезпечує інших учасників май-
нового обороту від негативних наслідків. Але з іншого боку, 
такі учасники мають менше правових можливостей. 

Тому можна стверджувати, що у випадку з нерухомістю 
відмова завжди є адресною, адже нерухомість, як правило, 
не переноситься в  іншу місцевість, а тому у випадку від-
мови право власності на неї набуде саме відповідна терито-
ріальна громада. Хіба що щось піде не так, і за відсутності 
юридичної дисципліни в органах місцевого самоврядуван-
ня або відповідного волевиявлення ніхто не подасть заявку 
на постановку нерухомості на облік. Проте різниця між цим 
механізмом і традиційним відчуженням, як вбачається, по-
лягає у відсутності правонаступництва і проходженні про-
цедури «очищення» відповідними речами, внаслідок чого 
набуття права власності на них стає більш привабливим.

Завершуючи розгляд порушеного питання, відзначимо, 
що  відмова  від  речових  прав  на  нерухоме  майно  відзна-
чається процедурністю [14, с. 160], що пов’язується пере-
важно з особливим підходом законодавця до регулювання 
відносин з нерухомістю. Водночас цивільному обороту ру-
хомих речей така формалізованість правореалізації невлас-
тива. Волевиявлення при ньому має спрощений характер і 
не  обтяжується додатковими формальними вимогами, що 
і породжує певні складнощі. Це знаходить відображення в 
ст. 347 ЦК України, яка встановлює, що в разі відмови від 
права власності на майно, права на яке не підлягають дер-
жавній реєстрації, право власності на нього припиняється з 
моменту вчинення дії, яка свідчить про таку відмову.

У разі відмови від права власності на майно, права на 
яке  не  підлягають  державній  реєстрації,  право  власнос-
ті  на нього припиняється  з моменту  внесення  за  заявою 
власника відповідного запису до державного реєстру [2].

Висновки. Проведений аналіз свідчить про те, що пи-
тання відмови від права власності є одним із малодослідже-
них і недостатньо розроблених аспектів вітчизняного май-
нового  обороту. Односторонність  цього юридичного  акту 
як правочину пов’язується з певними майновими ризиками, 
а тому потребує додаткової уваги в межах механізмів право-
вого регулювання відповідних відносин. Подальша наукова 
розробка є необхідною умовою для формування обґрунто-
ваних  пропозицій  і  рекомендацій  із  вдосконалення  поло-
жень чинного цивільного законодавства в цій частині. Від 
подальшого  розвитку  юридичної  конструкції  відмови  від 
права власності залежить і підвищення рівня стабільності 
вітчизняного майнового обороту. 
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У даній статті досліджуються проблеми судового застосування наслідків недійсних правочинів. Проаналізований зв’язок даного охо-
ронного повноваження з домаганням про визнання правочинів недійсними. Здійснено співставлення перебігів позовної давності за цими 
вимогами. З’ясовано характерні сутнісні та часові ознаки реституційних позовів. Проаналізована специфіка пред’явлення судових вимог 
про застосування наслідків нікчемних правочинів. Запропоновані варіанти вдосконалення чинного законодавства в коментованій царині.

Ключові слова: недійсний правочин, нікчемний правочин, реституція, позовна давність.

В данной статье исследуются проблемы судебного применения последствий недействительных сделок. Проанализирована связь 
данного охранительного полномочия с притязанием о признании сделок недействительными. Осуществлено сопоставление течения 
исковой давности по этим требованиям. Выяснены характерные сущностные и временные признаки реституционные исков. Проанали-
зирована специфика предъявления исковых требований о применении последствий ничтожных сделок. Предложены варианты совер-
шенствования действующего законодательства в комментируемой области.

Ключевые слова: недействительная сделка, ничтожная сделка, реституция, исковая давность.

This article examines the problem of judicial application of the consequences of invalid transactions. Analyzes the relationship of the protec-
tive powers with a claim for invalidation of transactions. A collation of the limitation period for this requirement. Elucidated the essential charac-
teristic features of the time and restitution claims. Analyzed the specifics of the presentation of the claim of the application of consequences of 
insignificant transactions. Proposed options to improve the existing legislation in the field commented.

Key words: invalid transaction, void transaction, restitution, statute of limitations.

Постановка проблеми.  Визнання  правочину  недій-
сним, як то вказано в підпункті 2) частини 2 статті 16 ЦКУ, 
становить один із способів захисту цивільних прав та ін-
тересів.  Інститут  недійсності  правочину,  котрий  вклю-
чає  в  себе  нормативне  регулювання  порядку  та  строків 
пред’явлення відповідних домагань, підстав недійсності, 
її  наслідків,  покликаний  забезпечити  нормальне функці-
онування  ринкової  економіки  та  захист  у  специфічний 
спосіб суб’єктивних прав учасників цивільних правовід-
носин  [1,  c.  11].  Усі  недійсні  правочини,  незалежно  від 
їхнього  конкретного  виду,  об’єднує  одна  спільна  риса  – 
вони суперечать правовим нормам [2, c. 171]. Цивільне за-
конодавство поділяє такі угоди на абсолютно недійсні та 
відносно недійсні (оспорювані). До останніх належать, зо-
крема, угоди, укладені внаслідок дефекту волі. ЦК України  
(ст. 216) вказує, що в разі недійсності правочину кожна зі 
сторін зобов’язана повернути другій стороні в натурі все, 
що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі 
неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одер-
жане  полягає  в  користуванні  майном,  виконаній  роботі, 
наданій послузі, – відшкодувати вартість того, що одержа-
но, за цінами, які існують на момент відшкодування. При 
цьому як законодавство, так  і  судова практика перебува-
ють на тій позиції, що особа може звернутися до суду за 
захистом свого права як лише з вимогою про визнання не-
дійсним оспорюваної угоди (правочину), так і з вимогою 
про застосування наслідків недійсного правочину. 

Стан дослідження. Відтак досить актуальним постає 
питання, чи досягається повний юридичний захист пору-
шеного  матеріального  права  особи,  якщо  суд,  визнавши 
правочин недійсним, не застосував наслідків такої недій-
сності, наприклад, у вигляді реституції. З даного приводу 
в науковій літературі немає єдності думок, певна полеміка 
наразі триває. Дослідженню питань, пов’язаних із недій-
сністю правочинів  та  з  її наслідками, присвячені роботи 
таких науковців, як М.А. Блінова, І.П. Калаур, І.В. Дави-
дова, О.О. Кот, М.О. Жорнік, Я.М. Романюк, І.В. Рущак,  

М. Сібільов, О.В. Семушина, Н.С. Хатнюк, В.П. Шахма-
тов та інших. Однак, попри досить високу розробленість 
даної  проблематики,  вважаємо  недостатньою  увагу,  що 
приділялася в літературі питанням визначення адекватних 
часових  чинників  під  час  здійснення  охоронного  права 
особи на отримання наслідків недійсного правочину. 

Предметом дослідження в цій праці є сукупність вза-
ємин, що складаються між учасниками правочину в разі 
його недійсності, які спрямовані на отримання матеріаль-
ного задоволення інтересу носія порушеного права в разі 
виконання недійсного правочину. 

Метою статті  є  правове  обґрунтування  юридичних 
способів  для  досягнення  оптимального  співвідношення 
між задоволенням інтересу особи до втрати чинності пра-
вовідношенням від часу його виникнення та отриманням 
реального  результату  внаслідок  вчинення  рестутиційних 
чи  інших  компенсаційних  заходів.  Такий  результат  пла-
нується досягти шляхом адаптації чинного нормативного 
механізму до реально існуючих матеріальних відносин.

Виклад основного матеріалу. Почнемо дослідження з 
аналізу юридичної сутності такого способу правового за-
хисту,  як  визнання правочину недійсним,  та  встановимо 
його  зв’язок  з  іншою  охоронною  вимогою  –  про  засто-
сування  наслідків  недійсного  правочину.  За  правилами 
чинного українського законодавства визнання правочину 
недійсним  є  самостійним  способом  захисту  цивільних 
прав  та  інтересів.  Утім,  окремі  науковці  не  вважають 
його  таким  та  кваліфікують  як  спеціальний різновид  ін-
ших охоронно-правових опцій. Так, у літературі була ви-
словлена думка, що перетворювальні позови протирічать 
сутності правосуддя, покликаного захищати існуючі пра-
ва,  а  не  встановлювати  та  регулювати правовідношення. 
Тож  за  своїм  змістом вони можуть  зводитися до позовів 
про присудження (якщо відповідно до юридичних фактів, 
які  виникли  до  процесу,  та  згідно  із  законом  у  них міс-
титься  вимога  про  примусове  здійснення  права)  або  до 
позовів  про  визнання  (якщо  вимога  позивача  зводиться 
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до  визнання  наявності  чи  відсутності  правовідношення)  
[3, c. 37]. Також вказувалося на надання вимозі про недій-
сність правочину статусу варіанту такого способу захис-
ту, як відновлення становища, що існувало до порушення 
права, позаяк їхній юридичний зміст практично є тотож-
ним  [4,  c.  349].  Адже  метою  застосування  відповідних 
наслідків  є  повернення  сторін  і юридично,  і фактично  в 
становище, що мало місце до вчинення або виконання уго-
ди, що і визначає головну функцію інституту недійсності 
угод – відновлювальну (компенсаційну) [5, c. 85].

Подібні підходи ми мусимо оцінити критично. Попри 
певну  схожість  описаних  способів  захисту,  все ж  визна-
ння  правочину  недійсним має  значну  специфіку,  котра  і 
визначає  самостійність  цього  захисного механізму  та  не 
дозволяє  звести його до різновиду відновлення станови-
ща, що  існувало раніше. Головним призначенням  такого 
захисту права, як визнання правочину недійсним, є судо-
ве оголошення його таким, що не породжує правових на-
слідків, тобто припинення протиправної дії правочину від 
часу його виникнення. Під час реалізації  такого охорон-
ного повноваження завжди відбувається захист законного 
інтересу особи [6, c. 25] шляхом встановлення факту, що 
в учасників правочину від самого його укладення відсутні 
суб’єктивні  права  та  юридичні  обов’язки,  ним  встанов-
лені. Натомість реституція – це лише наслідок визнання 
правочину недійсним, результат припинення його проти-
правного  існування. У  публіцистиці  такий  спосіб  захис-
ту  розглядається  як  споріднений  щодо  визнання  право-
чину  недійсним  із  припиненням  протиправної  дії,  якою 
порушується право  [7, c. 200–201]. При цьому слід мати 
на  увазі,  що  наслідки  рестутиційного  характеру  як  від-
новлювальний інструментарій становища, котре існувало 
раніше, мають місце не завжди. Скажімо, такий результат 
неможливий, коли недійсний правочин не був виконаний, 
коли з позовом про недійсність звернулася заінтересована 
особа, яка не є учасником правочину тощо. Це цілком ло-
гічно: реституція може застосовуватися тільки тоді, коли 
контрагенти виконали правочин хоча б частково. Якщо ж 
сторони не приступили до виконання угоди, судове рішен-
ня обмежується констатацією її недійсності, і це слід роз-
цінювати як заборону на її виконання [8, c. 375].

Дослідниками питання доведено, що  існування пере-
творювальних  позовів  напряму  випливає  з  теорії  юри-
дичних  фактів.  Зокрема,  О.О.  Красавчиков  вказував  на 
необхідність  існування акта правосуддя для виникнення, 
зміни  чи  припинення  спірного  правового  зв’язку  [9,  c. 
194]. Таким чином, за допомогою судового рішення при-
мусово реалізується перетворювальне повноваження, що 
входить до складу охоронного відношення. А саме судове 
рішення  входить  до юридичного  складу,  настання  якого 
тягне виникнення, зміну або припинення юридичного від-
ношення. Отже, судове визнання правочину недійсним є 
обов’язковою  передумовою  для  відновлення  становища, 
але в той же час остання вимога не обов’язково вирішу-
ється в цьому ж процесі. Підставою виникнення реститу-
ційного зобов’язання може бути лише такий юридичний 
склад, який охоплює декілька фактів: укладення недійсної 
угоди; виконання угоди сторонами; визнання угоди недій-
сною [10, c. 220].

Як  вказував К.І Скловський,  серед  численних  склад-
нощів  правозастосування  окремих  норм  Цивільного  ко-
дексу про недійсність правочинів чи не найперше місце в 
судовій практиці посідає проблема застосування їхніх на-
слідків [11, c. 38]. Здавалося б, на питання, чи припустиме 
домагання про визнання правочину недійсним без засто-
сування наслідків його недійсності, мусимо дати ствердну 
відповідь. Але насправді таке рішення має бути тільки ви-
ключенням  із  загального правила  (у  випадках,  описаних 
вище), а саме правило, на наше переконання, мусить мати 
протилежний зміст, тобто виконаний правочин у разі судо-
вого визнання його недійсності обов’язково повинен тягти 

матеріальні наслідки такого визнання. Даний висновок на-
пряму випливає зі ст. 216 ЦК України: в разі недійсності 
правочину кожна зі  сторін  зобов’язана повернути другій 
стороні в натурі все, що вона одержала на його виконан-
ня, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, 
коли одержане полягає в користуванні майном, виконаній 
роботі, наданій послузі, – відшкодувати вартість того, що 
одержано.

Як бачимо, закон в  імперативному порядку вказує на 
необхідність  застосування  наслідків  недійсності  право-
чинів,  таких як повернення сторін у попереднє станови-
ще (двостороння реституція) або відшкодування вартості 
одержаного за недійсною угодою. Певною мірою зазначені 
правові наслідки взаємопов’язані. Так, у разі повернення 
сторонами  отриманого  за  правочином  їх майнове  стано-
вище відновлюється. Реституція як результат недійсності 
правочину  настає  незалежно  від  наявності  вини  сторін. 
Коли судом буде встановлено, що недійсності правочину 
сприяла провина однієї зі сторін, реституція може супро-
воджуватися  додатковими  негативними  наслідками  для 
винної сторони. Приміром, вчиненням недійсного право-
чину контрагенту або третій особі завдано збитків та мо-
ральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною 
стороною. Але реституція можлива лише в разі збережен-
ня виконаного в натурі й повернення його в непошкодже-
ному вигляді. Якщо повернути отримане за правочином, 
що є недійсним, неможливо  (наприклад, предметом пра-
вочину  було  виконання  роботи  чи  надання  послуг),  то 
підлягає  поверненню  вартість  того, що  одержано.  Тобто 
провадиться відшкодування одержаного за недійсним пра-
вочином у грошовій формі. Оцінка розміру відшкодуван-
ня провадиться не за тими цінами, що існували на момент 
укладення правочину, і не тими, що були на момент подан-
ня позову, а за цінами, що  існують на момент відшкоду-
вання. Якщо відшкодування провадиться добровільно, то 
таким моментом є час розрахунків між сторонами. Якщо 
ж відшкодування провадиться на підставі рішення суду, то 
ціни визначаються на момент виконання судового рішення 
про  відшкодування  одержаного  за  правочином,  який  ви-
знаний судом недійсним [12, c. 53]. 

Разом  із  тим  положення  статті  216  ЦКУ  про 
обов’язковість  застосування  правових  наслідків  недій-
сності  правочину  далеко  не  завжди  виконується  в  пра-
возастосовній  практиці.  Застосування  вказаних  наслід-
ків  розглядається  судами  радше  як  право,  а  не  як  їхній 
обов’язок. Цьому сприяє розширене тлумачення правила 
ч. 5 ст. 216 ЦКУ про те, що суд вправі застосувати наслідки 
нікчемного правочину з власної ініціативи. Відтак аналіз 
відповідної судової практики показує, що коли особа під 
час оскарження недійсності правочину не  заявила вимо-
ги  про  застосування  реституції,  правозастосовний  орган 
може  самостійно  застосувати  такі  наслідки  недійсності 
оспорюваного правочину, а може цього і не зробити. 

На  наше  переконання,  такий  підхід  є  хибним,  адже 
відсутність  законодавчого  розмежування  можливостей 
та  порядку  подання  окремих  вимог  до  суду  про  визна-
ння  оспорюваної  угоди  недійсною  та  про  застосування 
наслідків  такої  недійсної  угоди  пояснюється  саме  тим, 
що під час розгляду вимог про визнання правочину не-
дійсним суд повинен одночасно розглянути питання про 
застосування  передбачених  наслідків.  Тому,  хоча  пози-
вач і не просить застосувати наслідки недійсності угоди, 
його порушене право буде більш захищене таким чином. 
Результатом  застосування  судом  наслідків  недійсності 
такого  правочину  буде  повернення  сторін  до  попере-
днього  стану.  Свого  часу  подібне  правило  цивільного 
законодавства  тлумачилося  як  обов’язковість  розгляду 
судовим органом питання про можливість застосування 
реституційних  чи  компенсаційних  наслідків  недійснос-
ті. Відтак  у  судовій практиці  тривалий час не  допуска-
лось вирішення спору про визнання угод недійсними без 
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одночасного  встановлення  наслідків  недійсності  угоди  
[6, c. 25]. Наразі позиція судів змінилася,  і треба зазна-
чити – не в бік визначеності та стабільності обороту. На 
практиці досить часто відбуваються винесення  судових 
рішень про визнання правочину недійсним лише із зазна-
ченням цього факту в резолютивній частині рішення без 
застосування відповідних правових наслідків [13, c. 74]. 

Подібне правозастосування викликано суперечливіс-
тю оцінок, що надають приписам діючого законодавства 
вищі судові органи України. Скажімо, в постанові ВСУ 
№  9  від  6  листопада  2009  року  «Про  судову  практику 
розгляду  цивільних  справ  про  визнання  правочинів  не-
дійсними»  вказується, що  вимога  про  встановлення  ні-
кчемності  правочину  підлягає  розгляду  в  разі  наявнос-
ті  відповідного  спору. Такий позов може пред’являтися 
окремо,  без  застосування  наслідків  недійсності  нікчем-
ного правочину. У цьому разі в резолютивній частині су-
дового рішення суд вказує про нікчемність правочину або 
відмову в цьому. Вимога про встановлення нікчемності 
правочину підлягає розгляду в разі наявності відповідно-
го спору. Такий позов може пред’являтися окремо, без за-
стосування наслідків недійсності нікчемного правочину. 
У цьому разі  в  резолютивній частині  судового рішення 
суд вказує про нікчемність правочину або відмову в цьо-
му. Вимога про застосування наслідків недійсності пра-
вочину може бути заявлена як одночасно з вимогою про 
визнання оспорюваного правочину недійсним, так і у ви-
гляді  самостійної  вимоги  в  разі  нікчемності  правочину 
та наявності  рішення  суду про  визнання правочину не-
дійсним [14, п. 5]. Далі в даному акті йдеться про те, що, 
виходячи  із  загальних  засад  цивільного  законодавства, 
суд може застосувати з власної ініціативи реституцію як 
наслідок недійсності оспорюваного правочину [14, п. 5], 
тобто запроваджена дискреційність даного повноважен-
ня суду. 

Але вже інший документ того ж таки органу (ВСУ) – 
«Практика розгляду судами цивільних справ про визна-
ння правочинів недійсними» – взагалі спростовує вказану 
можливість. Цитуємо: «Дискусійним є питання, чи може 
суд застосовувати наслідки недійсності правочину в разі 
відсутності  вимог  про  це  в  позові.  Очевидно,  що  так, 
оскільки в ст. 216 ЦК зазначено, що недійсний правочин 
не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані 
з його недійсністю, тому для захисту майнового права, з 
урахуванням принципів добросовісності, справедливості 
та розумності, наслідки, визначені в законі, повинні за-
стосовуватися незалежно від того, чи наведені вони в по-
зовній заяві». Але вже наступне речення цього докумен-
ту має протилежний зміст: «Вважаємо, що суд із власної 
ініціативи не може  застосовувати  такі правові наслідки 
недійсності правочину: – передбачені іншими (спеціаль-
ними) статтями ЦК (моральна шкода тощо); – ті, що не 
були зазначені в позовних вимогах та не були досліджені 
в суді» [15]. Тобто, як бачимо, коли позов не стосується 
застосування реституції,  суд це питання взагалі розгля-
дати не повинен.

Між  тим  у  більшості  випадків  визнання  оспорюва-
ного правочину недійсним без  застосування відповідних 
наслідків  втрачає  для  позивача  сенс.  З  іншого  боку,  ви-
ключається можливість пред’явлення окремої вимоги про 
застосування наслідків недійсності правочину. На відміну 
від нікчемних правочинів, які є недійсними вже на час їх 
укладення незалежно від рішення суду з даного питання, 
правові  наслідки  недійсності  оспорюваних  угод  можуть 
настати тільки після визнання їх такими судом. З огляду 
на викладене виникає цікаве питання, чи може особа вза-
галі звернутися до суду з вимогою про захист її порушено-
го права шляхом застосування наслідків недійсного право-
чину. Як уже вказувалося, така вимога, подана без вимоги 
про  визнання  угоди  недійсною,  не  призведе  до  захисту 
права.  Суд  же,  маючи  можливість  застосувати  наслідки 

недійсності  правочину під  час пред’явлення  вимоги про 
визнання  його  недійсним,  не  може  визнати  недійсним 
правочин, коли особа вимагає застосувати наслідки його 
недійсності. Отже, пред’явлення вимог про застосування 
наслідків недійсності можливе лише в сукупності з вимо-
гами про визнання правочину недійсним. Але якщо суд і 
без  такої вимоги все одно  зобов’язаний  застосувати такі 
наслідки, то які правові результати тягне така вимога осо-
би? Можливо, позивач взагалі не може звертатися до суду 
з такою вимогою? Це непросте питання. 

З одного боку, особа може вимагати захисту свого по-
рушеного права різними способами (ст.16 ЦК). Але якщо 
припустити, що реституція є самостійним способом за-
хисту порушеного цивільного права, то треба погодити-
ся, що  до  нього мають  застосовуватися  всі  правові  ме-
ханізми, притаманні різним способам захисту. А спосіб 
захисту порушеного права є самостійним, і лише від волі 
особи залежить його застосування. Як бачимо, застосу-
вання наслідків недійсності  правочину не може  існува-
ти без визнання такого правочину недійсним,  і в цьому 
сенсі воно не є самостійним способом захисту. До того 
ж, часто його застосування взагалі не залежить від волі 
позивача:  в разі  визнання угоди недійсною суд може  (а 
за нашим переконанням – зобов’язаний) застосувати такі 
наслідки. 

Стосовно порядку застосування певного способу за-
хисту  суб’єктивного  цивільного  права  існують  деякі 
правила, які, зокрема, передбачають існування позовної 
давності  для реалізації  закладеної  в  даний  спосіб мож-
ливості судового захисту. Коли вважати застосування на-
слідків недійсності правочину окремим способом захис-
ту цивільного права,  то  до цієї  вимоги має  відбуватися 
окремий  перебіг  позовної  давності.  При  цьому,  позаяк 
закон не містить  спеціальних приписів у цій  сфері, по-
зовна давність до вимог про застосування реституції ста-
новить три роки. Інакше кажучи, до захисту права особи 
щодо  застосування  наслідків  недійсного  правочину  за-
стосовується та ж тривалість давнісного строку, що і до 
вимог про визнання правочинів недійсними. 

На перший погляд, існування та задавнення відповід-
ної охоронної вимоги про застосування наслідків недій-
сного правочину дійсно може мати місце. Якщо правочин 
укладено,  але ще не  виконано,  то  суд під  час  визнання 
його недійсним не може застосувати реституції до його 
учасників. Хоча перебіг позовної давності до вимог про 
визнання  договору  недійсним  уже  розпочався,  позовна 
давність  за  таких  умов  до  вимог  про  застосування  на-
слідків недійсності правочину ще не настала. При цьому 
відлік початку трирічного строку для вимог про застосу-
вання наслідків оспорюваних недійсних правочинів має 
починатися від дня, коли відбулося його виконання. Це 
було б цілком зрозуміло за аналогією із законодавством 
щодо нікчемних правочинів (ч. 3 статті 261 ЦК, яка вста-
новлює подібне правило). 

Викладене заслуговує на дослідження тільки за умо-
ви,  що  вимога  про  застосування  наслідків  недійсного 
правочину є певним способом захисту цивільного права. 
Аргументи проти такого висновку були вже неодноразо-
во  наведені.  Аналіз  можливого  перебігу  позовної  дав-
ності  за  цією  вимогою  додає ще  один.  Звісно,  позовна 
давність щодо вимоги про застосування наслідків може 
почати свій перебіг пізніше перебігу давності щодо ви-
мог про визнання угоди недійсною. Можемо уявити, що 
в такому разі позовна давність закінчиться пізніше закін-
чення давності за останньою вимогою. Отже, можливо, 
залишок позовної давності щодо вимог про застосування 
наслідків недійсного правочину надасть можливість по-
зивачу захистити своє порушене право в такий спосіб, як 
пред’явлення судової вимоги про застосування наслідків 
недійсності правочину? Такий варіант не слід відкидати. 
Але  крім  його  практичної  незручності,  маємо  зважати, 
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що подібні ситуації складають значну меншість конкрет-
них  взаємин.  Переважна  більшість  недійсних  угод  ви-
конуються фактично одночасно з їхнім укладенням. Тож 
позовна  давність  за  вимогами  про  визнання  правочину 
недійсним  та  про  застосування  наслідків  недійснос-
ті  (якщо кваліфікувати  такі  способи  захисту як окремі) 
почнеться практично одночасно. При цьому, позаяк ви-
знання  недійсності  правочину  є  обов’язковою  переду-
мовою для вимог про застосування правових наслідків, 
уповноважена особа мусить дочекатися, поки відповідне 
рішення про недійсність набере чинності. Не становить 
великого секрету, що за умов значної тривалості нашого 
правосуддя до часу вирішення преюдиційного спору без-
умовно спливе давнісний строк щодо вимог про наслідки 
недійсності правочину. Адже тривалість розгляду попе-
реднього спору аж ніяк не може кваліфікуватися як по-
важна причина для відновлення давнісного строку. Ось і 
отримаємо суб’єктивне охоронне право, яке не підлягає 
судовій реалізації. Застосувати наслідки можливо лише в 
разі  визнання правочину недійсним,  а позовна давність 
щодо реалізації такої вимоги спливла. 

Існує  певна  специфіка  судового  застосування  на-
слідків  нікчемного  правочину.  Правочин  є  нікчемним, 
якщо його недійсність прямо встановлена законом (ч. 2 
ст. 215 ЦКУ). Такому критерію відповідають, наприклад, 
укладені  усно  договори  застави  та  поруки.  І,  навпаки, 
як правило, не відповідають діяння, що не узгоджують-
ся  з  приписами  цивільного  законодавства щодо форми, 
змісту  тощо  та моральними  засадами  суспільства,  коли 
в законі  (а не підзаконному акті) немає прямої вказівки 
на  їх  недійсність,  і  є  певна  правова  підстава  для  його 
вчинення. Це означає можливість існування зумовленого 
даним правочином відношення, оскільки він не оскарже-
ний, і мається певна правова підстава для його вчинення. 
Таким  чином,  не  завжди  просто  визначити  відмінності 
між  нікчемним  та  оспорюваним  правочинами.  Зокре-
ма, не можна визнати критерієм їхнього відмежування і 
таку темпоральну ознаку, запропоновану в літературі: за 
умов нікчемності правочину правовідношення ніколи не 
виникало,  і  суд,  встановлюючи  його  нікчемність,  лише 
констатує цей факт, тоді як визнаючи недійсним оспорю-
ваний правочин, суд «знищує» його та закладені в ньому 
права та обов’язки [16, c. 65]. Насправді, і в першому, і в 
другому випадках недійсність правочину означає, що він 
ніколи не  існував,  інакше важко було б пояснити засто-
сування такого наслідку, як реституція. Різниця полягає 
лише в тому, що в другому випадку факт, який потяг не-
дійсність, не є очевидним, він може бути встановленим 
лише в суді і лише за заявою уповноваженої особи.

Тож  з  огляду  на  викладене  для  задач  даного  дослі-
дження  в  якості  нікчемних  буде  розглядатися  досить 
вузьке коло недійсних правочинів, а саме тих, стосовно 
яких закон містить термін «недійсний». Оскільки недій-
сність випливає із закону, від реалізації стороною права 
на  позовне  домагання  подібного  змісту  нічого  не  зале-
жить.  Інші  ж  домагання,  пов’язані  з  наслідками  недій-
сності,  мають,  як  це  встановлено Цивільним  кодексом, 
загальну трирічну позовну давність та спеціальний тер-
мін початку її перебігу (ч. 3 ст. 261 ЦКУ). Таким чином, 
вимоги  про  визнання  діяння  абсолютно  недійсним  (ні-
кчемним)  не  підлягають  задавнюванню,  і  обрати  такий 
спосіб  захисту  повноважна  особа  може  незалежно  від 
часу, що сплив від здійснення правочину, тоді як трива-
лість позовної вимоги про застосування наслідків такого 
правочину  обмежена  давнісним  строком.  Зважаючи  на 
те,  що  недійсність  нікчемного  правочину  визначається 
безпосередньо законом і не залежить від волі сторін, на-
слідки його недійсності встановлюються також у норма-
тивному порядку. Проте суд  із власної  ініціативи, керу-
ючись  власними  переконаннями  і  матеріалами  справи, 
має  право  визначати,  які  саме  наслідки  недійсності  ні-

кчемного  правочину  будуть  застосовуватися  в  кожному 
окремому  випадку.  При  цьому  пропозиції  або  бажання 
сторін не мають правового  значення  [17,  c. 223]. Дома-
гання про застосування наслідків нікчемного правочину, 
звісно,  може  бути  заявлене  без  попереднього  судового 
встановлення нікчемності правочину, позаяк таке рішен-
ня не є обов’язковим. Утім, це не виключає одночасного 
вирішення питання про нікчемність правочину та засто-
сування відповідних наслідків [18].

Висновки. З урахуванням проведеного в даній праці 
наукового  дослідження можна  зробити  наступні  висно-
вки. Підстави визнання правочину недійсним як способу 
захисту  прав  чітко  визначено  в  законі.  Суд  не  може  на 
власний розсуд визнавати правочин недійсним без наяв-
ності відповідного припису в законі та відповідної вимо-
ги носія порушеного права, оскільки це виходить за межі 
дискреції  його  повноважень.  Але  щодо  застосування 
правових наслідків недійсності виконаного правочину – 
реституції  –  правозастосовний  орган  не  тільки  вправі, 
але, на нашу думку, зобов’язаний розглянути це питання, 
попри навіть відсутність заяви про це позивача. Не може 
існувати судовий спір лише про визнання правочину не-
дійсним. Закон вказує, що спір ведеться не тільки про не-
дійсність, але також про обов’язковість застосування на-
слідків недійсності правочину. Для того, щоб такий спір 
відбувся, позивачу слід довести не те, що оскаржуваним 
правочином в минулому порушене його право, а те, що 
застосування наслідків недійсності правочину становить 
його  інтерес  або  захищає  його  право  на  час  звернення 
до суду [19, c. 47]. Позов про застосування наслідків ви-
конаного недійсного правочину, будучи засобом захисту, 
звернений не на минуле,  а  на майбутнє,  оскільки лише 
в майбутньому може бути отриманий захист. При цьому 
суд не лише констатує порушення  інтересу особи, а за-
стосовує заходи для відновлення попереднього станови-
ща [19, c. 47].

Отже, в контексті захисту цивільних прав та інтересів 
способом захисту є не лише визнання правочину недій-
сним  (нікчемним),  а й  застосування правових наслідків 
недійсності (нікчемності) правочину [20, c. 15]. Насправ-
ді ж, як показує судова практика, все відбувається якраз 
навпаки.  Досить  часто  під  час  вирішення  питань  про 
недійсність  оспорюваного  правочину  виноситься  лише 
рішення,  яким  такий  правочин  визнається  недійсним. 
Питання про реституцію при цьому судом не розгляда-
ється. Мотиви такого рішення (позивач такої вимоги не 
заявляв та  і судового збору за розгляд майнової вимоги 
не  заплатив),  звісно  ж,  є  непереконливими.  Вважаємо, 
що  положення  про  обов’язковість  застосування  судом 
наслідків недійсності оспорюваного правочину має бути 
відтворено в Цивільному кодексі. 

Позовна давність може розпочати перебіг тільки сто-
совно  захисту  цивільного  права  встановленими  само-
стійними способами. На нашу думку, вимога про засто-
сування наслідків недійсного правочину, на  відміну від 
вимоги про застосування наслідків нікчемного правочи-
ну, не є вираженням певного способу захисту цивільного 
права. Саме тому вона не повинна розглядатися судами, 
а зазначені наслідки мають ними застосовуватися не на 
підставі  заявленої  вимоги,  а  з  огляду  на  відповідні  по-
ложення закону, зокрема ст. 216 ЦК.

З огляду на  те, що нормативні приписи оцінюються 
правозастосовними органами неоднозначно, вони підля-
гають коригуванню. Зокрема, статтю 216 ЦКУ слід допо-
внити частиною 1-1 такого змісту: «Під час розгляду спо-
ру  про  визнання  виконаного  оспорюваного  правочину 
недійсним суд повинен розглянути питання про можли-
вість  застосування  правових  наслідків  недійсності  пра-
вочину. У разі виявлення можливості застосування таких 
наслідків  у  випадку  недійсності  виконаного  правочину 
суд повинен їх застосувати за власною ініціативою».
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ПІДСТАВи ОСПОРЮВАННЯ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ: 
ВиЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА КЛАСиФІКАЦІЯ ВиДІВ

grOuNDS fOr rECOurSE TO A COurT AgAINST AN ArBITrAL AwArD: 
DEfINITION AND TyPES CLASSIfICATION

Коваленко І.В.,
здобувач кафедри правосуддя юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті досліджуються питання оспорювання рішення міжнародного комерційного арбітражу. Автором цієї статті аналізуються норми 
українського та іноземного законодавства, доктринальні підходи до визначення поняття «підстава скасування рішення міжнародного 
комерційного арбітражу», види підстав та їхня класифікація. Виокремлено ознаки підстав скасування арбітражного рішення та надано 
визначення наведеної правової категорії.

Ключові слова: міжнародний комерційний арбітраж, скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу, клопотання про 
скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу, підстава скасування арбітражного рішення, арбітражне рішення.

В статье исследуются вопросы оспаривания решения международного коммерческого арбитража. Автором этой статьи анализи-
руются нормы украинского и иностранного законодательства, доктринальные подходы к определению понятия «основание отмены 
решения международного коммерческого арбитража», виды оснований и их классификация. Выделены признаки оснований отмены 
арбитражного решения и дается определение указанной правовой категории.

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, отмена решения международного коммерческого арбитража, ходатай-
ство об отмене решения международного коммерческого арбитража, основания отмены арбитражного решения, арбитражное решение.

This article explores the issues of recourse to a court against an arbitral award. The author of this article analyses the norms of Ukrainian 
and foreign law, doctrinal approaches the definition of “the ground for recourse to a court against an arbitral award”, the types of bases and their 
classification. There are obtained the signs of grounds for recourse to a court against an arbitral award and defined above legal category.

Key words: international commercial arbitration, cancellation of an arbitral award, application for recourse to a court against an arbitral 
award, grounds to for recourse to a court against an arbitral award, arbitral award.

Постановка проблеми. Порядок  скасування  рішень 
міжнародного  комерційного  арбітражу  (далі  – МКА)  не 
регулюється міжнародними правовими актами, а встанов-
люється внутрішнім законодавством кожної окремої кра-
їни. Рішення МКА, винесене на території України, може 
бути  оскаржене  в  суді  шляхом  подання  клопотання  про 
його скасування на підставах п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 34 Закону 
України «Про міжнародний комерційний арбітраж» [2] у 
порядку, передбаченому ст. 389-1 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України [1] (далі – ЦПК України). Цей пере-
лік є вичерпним та не підлягає розширеному тлумаченню.

Розгляд справ про оспорювання рішень МКА, винесе-
них на території України, належить виключно до компетен-
ції судів загальної юрисдикції [1] (ч. 4 ст. 15 ЦПК України, 
ст. 6 Закону «Про міжнародний комерційний арбітраж»).

Стан опрацювання. Деякі  питання  міжнародного 
комерційного  арбітражу є предметом наукового  інтересу 
багатьох  дослідників. Дослідження  окремих  аспектів  за-
значеного  правового  інституту  проводилися  такими  вче-
ними: Захарченко Т.Г., Карабельніковим Б.Р., Курочкіним 
С.О.,  Кисельовою  Т.С.,  Мамон  З.В.,  Мальським  М.М., 
Лебєдєвим  К.К.,  Лунцем  Л.А.,  Переверзєвою  А.С.,  По-
бірченко І.Г., Притикою Ю. Д., Сіткаревою Е.В., Сліпачук 
Т.В., Торгашин О.М., Цірат Г.А., Юлдашевим С.О. та  ін. 
Незважаючи на значну кількість наукових праць, малодос-
лідженими є питання визначення поняття «підстава скасу-
вання рішення міжнародного комерційного арбітражу» та 
їх видів і правової природи. 

Мета статті полягає в аналізі норм національного та 
іноземного законодавства, доктринальних підходів до ви-
значення поняття «підстава оспорювання рішення міжна-
родного комерційного арбітражу», дослідженні існуючих 
у науковій літературі підстав скасування рішення. 

Виклад основного матеріалу. В юридичній літературі 
підстави скасування рішень МКА пропонується поділяти 
на  групи.  Так,  український  вчений  С.Л.  Рабенко  пропо-
нує  підстави  скасування  арбітражного  рішення поділяти 
залежно  від  моделі  здійснення  внутрішнього  контролю 

на: 1) тотальний контроль (перегляд рішення по суті та за 
формою, як наслідок – прийняття нового рішення); 2) об-
межений контроль (перегляд рішення лише за формою, як 
наслідок – рекомендації внести зміни до форми рішення); 
3) відсутність будь-якого контролю [9]. 

В  юридичній  літературі  зустрічається  й  інша  назва 
підстав  скасування  арбітражного  рішення  з  іншим  тлу-
маченням  та  змістом.  Наприклад,  російська  дослідниця  
Ю.Г. Морозова  пропонує  вважати підставами для  скасу-
вання рішення МКА: 1) порушення, за якими суд скасовує 
рішення тільки в  тому випадку,  якщо заявник, посилаю-
чись на них, доведе  їхнє  існування в  судовому  засіданні 
(диспозитивні  підстави);  2)  порушення,  які  в  разі  їх  ви-
явлення  судом  тягнуть  скасування рішення  третейського 
суду (публічні підстави) [8, c. 143]. 

Оспорювання в суді арбітражного рішення може бути 
здійснене шляхом подання  клопотання про  скасування  з 
підстав, які визначені у п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 34 Закону «Про 
міжнародний  комерційний  арбітраж»  [2].  Відповідно  до  
ч.  2  ст.  34  зазначеного  Закону  суд  може  скасувати  арбі-
тражне рішення лише в разі, якщо:

1) сторона, що заявляє клопотання про скасування, по-
дасть докази того, що:

– одна зі сторін в арбітражній угоді, зазначеній у ст. 7 
Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 
[2], була якоюсь мірою недієздатною; або ця угода є недій-
сною за законом, якому сторони цю угоду підпорядкували, 
а в разі відсутності такої вказівки – за законом України;

– її не було належним чином повідомлено про призна-
чення арбітра чи про арбітражний розгляд або з інших по-
важних причин вона не могла подати свої пояснення; 

– рішення винесене щодо не передбаченого арбітраж-
ною угодою спору або такого, що не підпадає під її умо-
ви, або містить постанови з питань, що виходять за межі 
арбітражної угоди, але якщо постанови з питань, які охо-
плюються  арбітражною  угодою,  можуть  бути  відокрем-
лені від тих, що не охоплюються такою угодою, то може 
бути скасована тільки та частина арбітражного рішення, 
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яка містить постанови з питань, що не охоплюються арбі-
тражною угодою;

– склад третейського суду чи арбітражна процедура не 
відповідали угоді сторін (якщо тільки така угода не супер-
ечить будь-якому положенню цього Закону, від якого сто-
рони не можуть відступати) або за відсутності такої угоди 
не відповідали цьому Закону; 

2) суд визначить, що:
– об’єкт спору не може бути предметом арбітражного 

розгляду за законодавством України;
– арбітражне рішення суперечить публічному порядку 

України.
Аналогічні за змістом підстави для скасування рішен-

ня міжнародного комерційного арбітражу містяться у ст. V 
Нью-Йоркської Конвенції 1958 р. [3].

На нашу думку, є вдалою пропозиція вчених щодо поді-
лу підстав скасування арбітражного рішення на дві групи: 
1)  підстави  скасування  рішення  міжнародного  комерцій-
ного арбітражного суду, що підлягають дослідженню дер-
жавним судом за ініціативою сторін; 2) підстави скасування 
рішення міжнародного комерційного арбітражного суду, що 
підлягають дослідженню державним судом ex officio. 

Слушною, на нашу думку, є позиція російського вче-
ного  П.Д.  Гриньова,  який  також  поділяє  підстави  для 
скасування арбітражного рішення на дві групи і залежно 
від  цього  розділяє  судовий  контроль  на  обов’язковий  і 
факультативний. У тому випадку, якщо судовий акт арбі-
тражу оскаржується з підстав, які зобов’язана довести за-
цікавлена особа, то необхідно говорити про факультатив-
ний контроль з боку державного суду. Якщо ж судовий акт 
арбітражу  оскаржується  з  підстав,  які  суд  зобов’язаний 
встановити за власною ініціативою, незалежно від відпо-
відних доводів зацікавлених сторін, то слід говорити про 
обов’язковий контроль з боку арбітражного суду [5, c. 7]. 
Перша  група  складається  з  процесуальних  юридичних 
фактів,  що  мають  бути  доведені  стороною,  яка  посила-
ється на їхнє існування або відсутність. Основною харак-
теристикою підстав, які складають другу групу, є те, що 
обов’язок встановлення  їхньої наявності  або відсутності 
покладено на  суд. Деякі  науковці  зазначають, що  в  про-
цесі  дослідження  другої  групи  підстав  проявляється  ді-
яльність суду з доказування, оскільки суд, незалежно від 
вимог та заперечень сторін, у силу закону має самостій-
но, ex officio, на власний розсуд включити певні факти до 
предмета доказування. Правило про активність суду при 
встановленні  цієї  групи  фактичних  обставин щодо  між-
народних комерційних арбітражів відповідає положенню  
п. 2 ст. V Нью-Йоркської Конвенції 1958 р. [3].

При цьому слід зазначити, що суд при розгляді клопо-
тання  про  скасування  рішення  міжнародного  комерцій-
ного арбітражного суду  з підстав, передбачених п 1 ч.  2  
ст. 34 Закону України «Про міжнародний комерційний ар-
бітраж», зобов’язаний спочатку встановити, чи є підстави 
для скасування рішення за мотивами, передбаченими п. 2 
ч. 2 ст. 34 Закону України [2], тобто чи був спір предметом 
розгляду міжнародного комерційного арбітражу та чи від-
повідає оскаржуване рішення публічному порядку Украї-
ни, навіть якщо заінтересована сторона про це не заявляє.

В іншому випадку така ухвала підлягає скасуванню в 
зв’язку з порушенням норм процесуального права.

В юридичній літературі зазначається, що встановлен-
ня на рівні національного законодавства можливості ска-
сування  рішення  МКА  національним  судом  є  способом 
судового  контролю,  який  є  також  гарантією  додержання 
прав  на  справедливий  розгляд  справи,  забезпечення  до-
тримання  вимог  процесуального  законодавства,  запобі-
гання можливих зловживань із боку арбітрів та недобро-
совісних сторін. Судовий контроль може мати попередній 
характер,  і в цьому випадку реалізується до початку або 
в  процесі  арбітражного  розгляду  (оцінка  дійсності  арбі-
тражної угоди та контроль компетенції арбітражу). В  ін-

ших випадках він реалізується після винесення остаточно-
го рішення, шляхом використання механізмів первинного 
та подальшого (вторинного) судового контролю арбітраж-
них рішень. Первинний  (primary) контроль – це всі про-
цедури, пов’язані  з перевіркою та оскарженням рішення 
за  клопотанням  сторони  арбітражного  розгляду.  Харак-
тер  цих  процедур  визначається  обраною  законодавцем 
концепцією  арбітражу.  Вторинний  (secondary)  судовий 
контроль  здійснюється  в  рамках  процедури  визнання  та 
виконання арбітражного рішення. Суди від імені держави 
вирішують питання про включення арбітражних рішень у 
правопорядок, перевіряючи їх на відповідність мінімаль-
ним стандартам юрисдикційної діяльності [6, с. 52–59]. 

Як справедливо зазначає І.М. Стрелов, метою введен-
ня  інституту  оскарження  стало  не  посилення  контролю 
за рішеннями «внутрішніх» третейських судів, а забезпе-
чення рівності сторін третейського розгляду, у тому числі 
шляхом встановлення балансу між процедурами скасуван-
ня та примусового виконання [7, с. 111]. 

Ми погоджуємося з позицією С.А. Курочкіна, який за-
значає, що виключення однієї з процедур (наприклад, оскар-
ження) за бажанням законодавця призведе до спотворення 
цієї системи, поставить сторону, яка програла, в умови, в 
яких  вона  не  зможе  запустити  механізм  судового  контр-
олю «дефектного» арбітражного рішення. У результаті це 
суттєво  підвищить  юрисдикційні  ризики  сторін.  Норма-
тивне закріплення первинного контролю відповідає також 
і принципу процесуальної економії. Більш доцільним буде 
перевірити арбітражне рішення за місцем його винесення, 
ніж кожного разу ставити це запитання під час видачі ек-
зекватури, що особливо відчутно проявляється в рішеннях 
міжнародних комерційних арбітражів, які потенційно вико-
нуються в більшості зарубіжних країн [6, c. 52–59].

Тільки тоді, коли суди реалізують свої повноваження з 
нагляду та сприяння розгляду справ в арбітражах, і тільки 
тоді, коли вони роблять це мудро, національна система ци-
вільної юрисдикції в цілому й арбітражний розгляд зокре-
ма досягнуть своїх цілей у забезпеченні неупередженого, 
справедливого й ефективного порядку вирішення комер-
ційних суперечок [4, c. 91]. 

Автор цієї статті, виходячи з правової природи інсти-
туту  оспорювання  рішення  міжнародного  комерційного 
арбітражу  та  законодавчого  закріплення  підстав  скасу-
вання  арбітражного  рішення,  пропонує  виокремити  такі 
ознаки підстав оспорювання міжнародного комерційного 
арбітражу: 1) це сукупність певних обставин та/або фак-
тів; 2) перелік підстав є вичерпним та закріплений на рівні 
національного законодавства країни, до суду якої подаєть-
ся  клопотання  про  оспорювання  рішення  міжнародного 
комерційного арбітражу; 3) факти та/або обставини, що є 
підставою для скасування рішення МКА, підлягають до-
слідженню державним судом із метою здійснення функції 
державного контролю; 4) наслідком таких дій є скасуван-
ня рішення МКА.

Висновки. Виходячи з вищезазначеного, можна дійти 
висновку, що інститут оспорювання рішення МКА є гаран-
тією досягнення неупередженого, справедливого та ефек-
тивного вирішення комерційних спорів. Натомість підста-
вою оспорювання рішення МКА є  сукупність фактів  та/
або обставин, вичерпний перелік яких закріплений на рів-
ні національного законодавства та підлягає дослідженню 
державним судом із метою здійснення функції державного 
контролю; при встановленні наявності таких обставин суд 
може  скасовувати  рішення  міжнародного  комерційного 
арбітражу. Підстави для скасування рішення міжнародно-
го комерційного арбітражу можна поділити на дві групи: 
підстави скасування рішення міжнародного комерційного 
арбітражного  суду, що підлягають дослідженню держав-
ним судом за  ініціативою сторін, та підстави скасування 
рішення  міжнародного  комерційного  арбітражного  суду, 
що підлягають дослідженню державним судом ex officio. 
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МАЙНОВІ ПРАВА ДиТиНи ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОЧиНУ

ChILD’S PrOPErTy rIghTS AS A SuBJECT Of AN AgrEEMENT

Красицька Л.В., 
доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри цивільного права та процесу 
Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті розглянуто доктринальні підходи до поняття «майнові права дитини». Проаналізовано стан чинного законодавства України 
щодо визначення майнових прав дитини, особливостей укладення правочинів з урахуванням майнових прав дитини. Автором зроблено 
висновок, що при набутті дитиною права власності на нерухоме майно дозвіл органу опіки та піклування на вчинення правочину не по-
трібний. 

Ключові слова: майнові права, дитина, правочин, органи опіки та піклування, дозвіл.

В статье рассмотрены доктринальные подходы к понятию «имущественные права ребенка». Проанализировано состояние действу-
ющего законодательства Украины относительно определения имущественных прав ребенка, особенностей заключения сделок с учетом 
имущественных прав ребенка. Автором сделан вывод, что при приобретении ребенком права собственности на недвижимое имущество 
разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки не требуется.

Ключевые слова: имущественные права, ребенок, сделка, органы опеки и попечительства, разрешение.

The article deals with the doctrinal approaches to the concept “child’s property rights”. The state of the effective legislation of Ukraine is 
analyzed concerning the definition of child’s property rights, particularities of entering into agreements with child’s property rights. The author 
concluded while acquiring the right to property to real estate by a child the authorization of the Custody and Care Authority to the conclusion of 
the agreement is not required. 

Key words: property rights, child, agreement, Custody and Care Authority, authorization.

Постановка проблеми. Вчинення  правочинів  щодо 
майнових прав дитини (малолітньої дитини до 14 років та 
неповнолітньої дитини від 14 років до 18 років) є на сьогод-
ні розповсюдженим явищем. Враховуючи високу вартість 
нерухомості,  зубожіння  значної  кількості  населення,  ба-
жання багатьох учасників цивільного обороту максимально 
оптимізувати свої організаційні, фінансові витрати на укла-
дення правочинів, існує значний соціальний попит на укла-
дення правочинів на користь дитини, зокрема правочинів з 
нерухомістю. Крім того, досить часто майнові права дитини 
стають предметом правочинів, спрямованих на відчуження 
майна іншій особі, предметом іпотечного договору тощо. 

Бажання учасників цивільного обороту вчинити право-
чин  із майновими правами дитини стикається  з необхід-
ністю одержання дозволу органу опіки та піклування на 
вчинення такого правочину, що в деяких випадках не тіль-
ки ускладнює цивільний оборот, а й призводить до того, 
що сторона правочину відмовляється від його укладення, 
зокрема,  на  користь  дитини. Дійсно,  одержання  дозволу 
органу опіки та піклування на вчинення правочину щодо 
майнових прав дитини є додатковою гарантією збережен-

ня її майнових прав і відповідає інтересам дитини. Проте 
в правозастосовній діяльності виникає питання щодо до-
цільності одержання дозволу органу опіки та піклування 
на  вчинення правочину,  предметом  якого  є майнові  пра-
ва дитини, якщо ці майнові права не звужуються, дитина 
їх не позбавляється, а навпаки, виникають майнові права 
дитини  чи  їхній  обсяг  збільшується. Саме  ці  чинники  й 
обумовлюють актуальність дослідження. 

Стан опрацювання. Питання правової охорони майно-
вих прав дитини вже неодноразово порушувалися в роботах 
таких учених, як І.В. Жилінкова [1, с. 231–232], Л.М. Зіл- 
ковська  [2],  В.Ю.  Москалюк  [3],  Л.А.  Романовська  [4]  
Ж.Л. Чорна [5] та ін. Проте широкий спектр майнових пра-
вовідносин,  наявна  судова  та  нотаріальна  практика  свід-
чать про  існування значного кола проблемних питань, які 
пов’язані з охороною майнових прав дитини як у процесі 
законотворчості,  так  і  в  процесі  практики  застосування 
чинного цивільного та сімейного законодавства України. 

Метою статті є визначення майнових прав дитини як 
предмета  правочину  та  висвітлення  проблемних  питань 
щодо охорони майнових прав дитини в процесі укладення 
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правочинів із розробкою пропозицій щодо вдосконалення 
чинного законодавства України в цій сфері правового ре-
гулювання. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до  ч.  6  
ст.  203 Цивільного  кодексу України  від  16  січня  2003  р.  
№ 435-IV (далі – ЦК України) [6] правочин, що вчиняється 
батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам 
та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацез-
датних дітей. Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 177 Сімейного кодексу 
України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ (далі – СК України) 
[7] батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу 
органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо 
її майнових прав: укладати договори, які підлягають но-
таріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у 
тому числі  договори щодо поділу  або обміну житлового 
будинку,  квартири;  видавати  письмові  зобов’язання  від 
імені  дитини;  відмовлятися  від  майнових  прав  дитини. 
Батьки мають право дати згоду на вчинення неповноліт-
ньою дитиною правочинів,  передбачених  частиною дру-
гою цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування. 

Правова  категорія  «майнові  права  дитини»  є  досить 
складною й неоднозначною. Сімейний кодекс України ви-
користовує термін «майнові права», визначаючи права бать-
ків малолітньої дитини в управлінні її майном (ч. 2 ст. 177 
СК України), правові наслідки усиновлення (ч. 1 ст. 232 СК 
України)  тощо. Термін  «майнові  права  дітей»  вживається 
законодавцем, зокрема, у назві Закону України від 12 січня 
2012 р. № 4314-VI «Про внесення змін до деяких законо-
давчих  актів  України  щодо  посилення  захисту  майнових 
прав  дітей»  [8],  проте  законодавець  не  надає  майновим 
правам  дітей  легального  визначення,  а  за  змістом  закону 
можна зробити висновок, що під майновими правами дітей 
законодавець розуміє як право власності дитини на майно, 
у тому числі на нерухоме майно, так і право користування 
житловим приміщенням. У ст. ст. 17, 18 Закону України від 
26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ «Про охорону дитинства» [9] 
законодавець використовує  термін «майнові права дітей», 
розуміючи  під  ним  як  право  власності  дитини  на  майно, 
так і її житлові права, спадкові права, зобов’язальні права.  
У  той  же  час  діти  набувають  у  власність  цінні  папери, 
успадковують частки в статутних капіталах господарських 
товариств,  тому  вони  стають  ще  й  учасниками  корпора-
тивних правовідносин, а отже, їм належать і корпоративні 
права, серед яких існують і майнові права, зокрема, право 
брати участь у розподілі прибутку товариства й одержувати 
його частину (дивіденди) тощо. 

І.В. Жилінкова наголошує, що протягом багатьох ро-
ків у цивілістичній літературі питання про майнові права 
неповнолітніх  зводилося  до  права  дитини  на  одержання 
аліментів, та й воно насамперед розглядалося як обов’язок 
батьків сплачувати кошти на утримання дитини [1, с. 231]. 
На думку дослідниці, до числа прав неповнолітніх у май-
новій сфері насамперед належать такі речові права: право 
власності та  інші речові права (право володіти та корис-
туватися житловим приміщенням, що належить на праві 
власності  батькам  дитини;  право  володіти  та  користува-
тися майном батьків при спільному з ними проживанні). 
Крім речових,  І.В. Жилінкова  виділяє майнові  права не-
повнолітніх, реалізація яких тісно пов’язана з належним 
виконанням  обов’язків,  що  лежать  на  їхніх  батьках.  До 
таких  прав  належать:  а)  право  на  одержання  утримання 
від своїх батьків; б) право на належне управління майном 
із боку батьків  [1,  с. 231–232]. Слід підтримати позицію  
І.В. Жилінкової в тому, що майнові права дитини не об-
межуються  виключно  правом  на  утримання  від  батьків, 
проте  недоцільно  виділяти  таке  право  дитини,  як  право 
на належне управління майном із боку батьків, зважаючи 
на те, що дитина, будучи власником майна, в силу обсягу 
своєї дієздатності не може самостійно здійснювати управ-
ління майном у повному обсязі, тому управління майном 
дитини  з  боку  батьків  засвідчує  лише  особливості  здій-

снення дитиною права власності на майно, а не є окремим 
майновим правом дитини. 

І.В. Спасибо-Фатєєва справедливо наголошує, що май-
нові  права широко представлені  в юридичній  сфері. Між 
тим, майнові права, незважаючи на свою вагомість для юри-
спруденції, не мають визначення в ЦК, хоча в спеціальному 
законодавстві міститься маса таких визначень [10, с. 292]. 
Згідно з ч. 1 ст. 177 ЦК України до об’єктів цивільних прав 
належать майнові права, а ч. 2 ст. 190 ЦК України визна-
чає майнові права як неспоживну річ і визнає їх речовими 
правами. Натомість відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України 
від 12 липня 2001 р. № 2658-III «Про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну діяльність в Україні» [11] 
майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються 
будь-які права, пов’язані з майном, відмінні від права влас-
ності, у тому числі права, які є складовими права власності 
(права  володіння,  розпорядження,  користування),  а  також 
інші  специфічні  права  (права  на  провадження  діяльності, 
використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

Отже, майнові права дитини можна розглядати в ши-
рокому значенні, у якому до них належать: право дитини 
на утримання, право власності дитини на майно, право ди-
тини на користування майном батьків, житлові права ди-
тини, спадкові права дитини, корпоративні права дитини, 
інші майнові права, пов’язані з майном, відмінні від права 
власності, у тому числі права, які є складовою частиною 
права власності (права володіння, розпорядження, корис-
тування), а також інші специфічні права та право вимоги. 
Можна виділити такі майнові права дитини, закріплені сі-
мейним законодавством України, як право власності дити-
ни на майно, право дитини на користування майном бать-
ків для забезпечення виховання та розвитку, право дитини 
на утримання від батьків. 

Згідно з ч. 3 ст. 18 Закону України «Про охорону ди-
тинства»  органи  опіки  та  піклування  зобов’язані  здій-
снювати контроль за додержанням батьками або особами, 
які  їх  замінюють, майнових та житлових прав дітей при 
відчуженні  жилих  приміщень  та  купівлі  нового  житла.  
Ст.  12  Закону  України  від  2  червня  2005  р.  №  2623-IV 
«Про  основи  соціального  захисту  бездомних  осіб  і  без-
притульних дітей» [12] передбачає, що держава охороняє 
й захищає права та інтереси дітей під час вчинення право-
чинів щодо нерухомого майна. Неприпустиме зменшення 
або обмеження прав  та  інтересів дітей під час  вчинення 
будь-яких  правочинів  щодо  жилих  приміщень.  Органи 
опіки  та  піклування  здійснюють  контроль  за  дотриман-
ням  батьками  та  особами,  які  їх  замінюють,  житлових 
прав  і  охоронюваних  законом  інтересів  дітей  відповідно 
до  закону. Для  вчинення  будь-яких правочинів щодо не-
рухомого майна, право власності на яке або право корис-
тування  яким мають  діти,  необхідний попередній  дозвіл 
органів опіки та піклування, що надається відповідно до 
закону. Посадові особи органів опіки та піклування несуть 
персональну відповідальність за захист прав та інтересів 
дітей при наданні дозволу на вчинення правочинів щодо 
нерухомого майна, яке належить дітям. Відповідно до ч. 2  
ст. 11 Закону України від 13 січня 2005 р. № 2342-IV «Про 
забезпечення  організаційно-правових  умов  соціального 
захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського 
піклування» [13] органи опіки та піклування забезпечують 
вирішення  питань  щодо:  соціального  захисту  й  захисту 
особистих,  майнових, житлових  прав  та  інтересів  дітей; 
надання письмової згоди або заперечення на відчуження 
нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, 
власником якого є дитина. 

Застосовуючи  граматичний  спосіб  тлумачення  щодо 
мовного виразу «її майнових прав», можна дійти висно-
вку, що  законодавець  зобов’язує  батьків малолітньої  ди-
тини  одержувати  дозвіл  органу  опіки  та  піклування  на 
вчинення правочинів, які укладаються щодо таких майно-
вих прав дитини, які вже їй (дитині) належать, ці майнові 
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права дитини вже повинні існувати, є реально існуючими 
майновими  правами,  і  йдеться  зовсім  не  про  ті  майнові 
права, які виникатимуть або виникнуть у майбутньому. 

У нотаріальній практиці склався підхід, що нотаріуси 
вимагають одержання дозволу органу опіки та піклування 
в усіх  випадках,  коли йдеться про участь дітей у право-
чині, який підлягає нотаріальному посвідченню, та (або) 
права  за  яким  підлягають  державній  реєстрації,  керую-
чись  підп.  3.1  п.  3  глави  1  розділу  ІІ Порядку  вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого на-
казом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р.  
№ 296/5  (далі – Порядок вчинення нотаріальних дій но-
таріусами України)  [14],  згідно  з  яким  у  разі  укладення 
правочинів,  які  підлягають  нотаріальному  посвідченню, 
та (або) права за якими підлягають державній реєстрації, 
у тому числі договорів щодо поділу, обміну житлового бу-
динку, квартири за участю малолітніх осіб, а також осіб, 
над якими встановлено опіку або піклування, нотаріус пе-
ревіряє наявність дозволу органу опіки та піклування на 
укладення таких правочинів. Підп. 3.5 п. 3 глави 1 розділу 
ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами Укра-
їни передбачає, що правочини від  імені неповнолітніх, а 
також від імені осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, 
можуть бути посвідчені лише за умови, якщо вони вчинені 
за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника та з 
дозволу органу опіки та піклування.

Натомість п. 66 постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 вересня 2008 р. № 866 «Про затвердження Поряд-
ку провадження органами опіки та піклування діяльнос-
ті,  пов’язаної  із  захистом прав дитини»  (далі  – Порядок 
провадження  органами  опіки  та  піклування  діяльності, 
пов’язаної  із  захистом прав дитини)  [15] передбачає, що 
служба у справах дітей за місцем знаходження майна на-
дає консультації громадянам із питань підготовки необхід-
них документів щодо відчуження майна дитини. Для від-
чуження майна дитини батьки, опікуни або піклувальники 
подають зазначеній службі такі документи: заяву кожного 
з батьків (опікунів, піклувальників); копію паспорта гро-
мадянина України, тимчасового посвідчення громадянина 
України, паспортного документа іноземця; копію реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків (у разі 
наявності);  документ,  що  підтверджує  право  власності 
(користування)  дитини  на  відчужуване  майно;  витяг  із 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства; копію 
свідоцтва  про  народження  дитини;  довідку  з  місця  про-
живання,  про  склад  сім’ї  та  реєстрацію  або  витяг  із  до-
мової книги; копію рішення про встановлення опіки над 
дитиною  (для  опікунів,  піклувальників);  копію  рішення 
про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, 
піклувальників);  копію  свідоцтва  про  укладення  або  ро-
зірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).  
У разі виїзду сім’ї на постійне місце проживання за кор-
дон до зазначених документів додається довідка управлін-
ня (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстра-
ції фізичних осіб за місцем реєстрації сім’ї. 

Відповідно  до  п.  67 Порядку  провадження  органами 
опіки  та  піклування  діяльності,  пов’язаної  із  захистом 
прав дитини, дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухо-
мого майна, право власності на яке або право користуван-
ня яким має дитина, надається районною, районною у мм. 
Києві  та  Севастополі  держадміністрацією,  виконавчим 
органом міської, районної в місті ради за поданням служ-
би у справах дітей після проведення зазначеною службою 
перевірки документів за місцем знаходження майна про-

тягом одного місяця з дня надходження заяви на вчинення 
правочинів щодо нерухомого майна дитини лише у разі га-
рантування збереження її права на житло й оформляється 
рішенням, витяг з якого видається заявникам службою у 
справах дітей. 

Аналіз чинного законодавства свідчить, що дозвіл ор-
гану  опіки  та  піклування  на  вчинення  правочинів  щодо 
нерухомого майна дитини надається в разі відчуження не-
рухомого майна, право власності на яке або право корис-
тування яким мала дитина, та у разі гарантування збере-
ження її права на житло.

У цьому аспекті викликає науковий та практичний ін-
терес позиція судових органів. Так, у постанові Верховно-
го Суду України від 20 січня 2016 р. (справа 6-2940цс15), 
яка прийнята в зв’язку з неоднаковим застосуванням норм 
матеріального  права  судом  касаційної  інстанції,  Верхо-
вний  Суд  України  зробив  правовий  висновок,  у  якому 
зазначив, що правочин, вчинений батьками (усиновлюва-
чами) стосовно нерухомого майна, право власності на яке 
чи  право  користування  яким  мають  діти,  за  відсутності 
обов’язкового  попереднього  дозволу  органу  опіки  та  пі-
клування може  бути  визнаний  судом недійсним  (ч.  6  ст. 
203,  ч.  1  ст.  215 ЦК України)  за  умови,  якщо буде  вста-
новлено,  що  оспорюваний  правочин  суперечить  правам 
та  інтересам  дитини:  звужує  обсяг  існуючих  майнових 
прав  дитини  та/або  порушує  охоронювані  законом  ін-
тереси  дитини,  зменшує  або  обмежує  права  та  інтереси 
дитини  щодо  житлового  приміщення,  порушує  гарантії 
збереження права дитини на житло. Сам факт відсутності 
обов’язкового  попереднього  дозволу  органу  опіки  та  пі-
клування на укладення оспорюваного правочину не є без-
умовною підставою для визнання його недійсним [16]. 

Варто  зазначити,  що  зареєстрований  у  Верховній  Раді 
України проект Закону України № 5333 від 12 грудня 2016 р.  
«Про внесення  змін до деяких  законодавчих актів України 
щодо зняття адміністративних бар’єрів при набутті дитиною 
права власності на нерухоме майно» [17] передбачає скасу-
вання надання дозволу органів опіки та піклування під час 
набуття дитиною права власності на нерухоме майно. Вбача-
ється, що прийняття цього законопроекту сприятиме зняттю 
адміністративних бар’єрів при набутті дитиною права влас-
ності на нерухоме майно та розвиткові цивільного обороту. 

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, можна зро-
бити такі висновки: якщо правочин укладається батьками 
малолітньої  дитини  чи  батьки  дають  згоду  на  вчинення 
правочину неповнолітньою дитиною, за яким дитина на-
буває право власності на майно, у тому числі й на неру-
хоме майно, або набуває інше майнове право, при цьому 
дитина  не  зобов’язується  вчиняти  ніяких  дій  майнового 
характеру  з  передання  грошей,  майна,  виконання  робіт, 
надання  послуг  на  користь  другої  сторони,  то  одержан-
ня  дозволу  органу  опіки  та  піклування  на  вчинення  та-
ких  правочинів  законодавцем  не  вимагається,  оскільки 
при цьому не звужується обсяг  існуючих майнових прав 
дитини,  не  порушуються  охоронювані  законом  інтереси 
дитини, не  зменшуються й не обмежуються права та  ін-
тереси дитини щодо житлового приміщення, не порушу-
ються гарантії збереження права дитини на житло. Підп. 
3.1 п. 3 глави 1 розділу ІІ, підп. 3.5 п. 3 глави 1 розділу ІІ 
Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 
суперечать вимогам чинного законодавства й обмежують 
здатність  дитини  набувати майнові  права.  Таким  чином, 
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 
потребує редакційних змін і його узгодження з вимогами 
чинного законодавства України. 
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СУБ’ЄКТНиЙ СКЛАД БАНКІВСьКих ПРАВОВІДНОСиН, 
ПОВ’ЯЗАНих ІЗ БАНКІВСьКОЮ ТАЄМНиЦЕЮ

PArTIES Of LEgAL rELATION, CONNECTED wITh BANK SECrECy

Кунцевич М.П.,
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного, європейського й екологічного права
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У статті визначається коло суб’єктів, які тим чи іншим чином беруть участь у банківських правовідносинах, пов’язаних із банківською 
таємницею. Суб’єкти розмежовуються на підставі того виду правовідносин, у яких вони беруть участь (порядок розкриття банківської 
таємниці, зберігання банківської таємниці).

Ключові слова: банківська таємниця, суб’єкти правовідносин, розкриття банківської таємниці, зберігання банківської таємниці, за-
хист банківської таємниці.

В статье определяется круг субъектов, которые тем или иным образом принимают участие в банковских правоотношениях, связан-
ных с банковской тайной. Субъекты разграничиваются на основе того или иного вида правоотношений, в которых они участвуют (по-
рядок раскрытия банковской тайны, хранение банковской тайны).

Ключевые слова: банковская тайна, субъекты правоотношений, раскрытие банковской тайны, хранение банковской тайны, защита 
банковской тайны.

The article includes determination of the parties of banking legal relations, connected with bank secrecy. The distinction between parties 
of those legal relations is made by the criteria of the type of banking relationships, in which they are taking part (bank secrecy keeping or bank 
secrecy disclosure).

Key words: bank secrecy, bank privacy, parties of those legal relations, bank secrecy disclosure, bank secrecy keeping, bank secrecy 
defense.

Постановка проблеми.  Інститут  банківської  таєм-
ниці є обов’язковим атрибутом правової системи будь-
якої економічно розвинутої країни. Банківська таємни-
ця має охоронятися та гарантуватися державою, а також 
тими  особами,  які  мають  до  неї  доступ.  Саме  тому 
визначення  кола  таких  осіб  (суб’єктів  правовідносин, 

пов’язаних  із  банківською  таємницею)  завжди  є  акту-
альним питанням.

Стан опрацювання. Загальні  правові  засади  банків-
ської таємниці розглядаються в працях таких вітчизняних 
та зарубіжних науковців, як Є.П. Воронюк, Є.Б. Казакова, 
І.М. Колодій, Ю.М. Носік, В.П. Паліюк, А.О. Шаповалова 
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та інші. У той же час законодавство України чітко не ви-
значає, хто саме є основним суб’єктом права на банківську 
таємницю. Більшість дослідників вважає, що до них слід 
віднести  власників  та  держателів  банківської  таємниці. 
Проте вони не враховують суб’єктів, що мають право ви-
магати безпосередньо від банку розкриття інформації, яка 
становить банківську таємницю, хоча такі суб’єкти також 
входять  до  складу  правовідносин,  пов’язаних  із  банків-
ською таємницею.

Метою статті є виявлення суб’єктного складу право-
відносин, пов’язаних із банківською таємницею. 

Виклад основного матеріалу. На думку І.М. Колодій, 
до основних суб’єктів права на банківську таємницю слід 
віднести володільців та держателів банківської таємниці. 
Оскільки Закон України «Про банки й  банківську діяль-
ність» чітко не визначає, хто є володільцем та держателем 
банківської таємниці, виникає необхідність звернутися до 
визначень, наданих науковцями [4, с. 129].

Так, А.О. Шаповалова зазначає, що володілець банків-
ської таємниці – це клієнт банка, тобто фізична або юри-
дична особа, яка в процесі співробітництва з банківською 
установою надала  інформацію, що може  становити  бан-
ківську таємницю.

Держатель банківської таємниці – це особа, яка під час 
виконання своїх службових обов’язків отримала інформа-
цію, що становлять банківську таємницю. До держателів 
можна віднести: Національний банк України, органи про-
куратури України, Служби безпеки України, Міністерства 
внутрішніх  справ  України,  Антимонопольного  комітету 
України, спеціально уповноважені органи виконавчої вла-
ди з питань фінансового моніторингу й органи державної 
виконавчої служби [5, с. 483–484].

На нашу думку, в цьому переліку не вистачає власне 
банків,  які  по  суті  є  держателями  банківської  таємниці, 
оскільки клієнт довірив її саме банку.

О.О. Качан виділяє більш широке коло суб’єктів пра-
вовідносин  банківської  таємниці:  клієнти  або  клієнтура 
банків  –  громадяни,  юридичні  особи,  їхні  відокремле-
ні підрозділи,  інші організації; комерційні банки та  інші 
фінансово-кредитні  установи, Національний  банк Украї-
ни, який є банком банків, органом державної виконавчої 
влади й центром банківської системи, похідні банківські 
утворення – банківські союзи, асоціації, ліги, групи, кон-
церни; органи, що здійснюють функції державного регу-
лювання  банківської  діяльності  й  зв’язку  з  банківською 
системою [6, с. 11].

Є.Б.  Казакова  та  Є.П.  Воронюк  зазначають,  що 
суб’єкти правовідносин, пов’язані з охороною, наданням 
та  використанням  банківської  таємниці,  досить  різнома-
нітні. Їх можна поділити на три основні групи: власники 
інформації, що складає банківську таємницю, – ті особи, 
яким  належать  виключні  права  на  власний  розсуд  вико-
ристовувати  таку  інформацію;  володільці  інформації  – 
кредитні організації, а також банки та інші організації, що 
отримують такі відомості на основі договорів із клієнта-
ми;  користувачі  інформації  (цей  суб’єкт  правовідносин 
може отримувати доступ до банківської  таємниці  тільки 
на підставі закону) [7, с. 125].

А.В. Кохановська  використання  терміна  «власник  ін-
формації» вважає принципово неправильним, зазначаючи, 
що такий термін може застосовуватися тільки до речі, та-
кої,  як  документ,  папір  і  т.п.,  або  в  випадку,  коли  відбу-
лося офіційне підтвердження єдності й відповідності цих 
об’єктів  інформації. Тому пропонується у всіх випадках, 
коли йдеться про інформацію, вживати термін «власник», 
розуміючи під володінням не класичне визначення з тріа-
ди права власності, а скоріше можливість «знати» інфор-
мацію й зберігати її [8, с. 219].

Ю.М.  Носік  у  своїй  науковій  праці  виділяє  особли-
ву  групу  суб’єктів  таких правовідносин,  яку  він називає 
спеціально зобов’язаними суб’єктами. Обов’язок зі збере-

ження банківської  таємниці покладається насамперед на 
банк. Проте  клієнт,  укладаючи угоду  з  банком,  так  само 
може набути зобов’язання із забезпечення встановленого 
режиму  відповідної  інформації,  якщо  це  буде  передба-
чено угодою [9,  с. 34]. На клієнта, крім того, може бути 
покладено  відповідальність  за  розголошення банківської 
таємниці (у тому числі тієї, що стосується самого клієнта). 
Отже, спеціально зобов’язаними суб’єктами щодо збере-
ження  банківської  таємниці  можуть  бути  як  банк,  так  і 
клієнт, але в банка такі обов’язки виникають на підставі 
закону, а в клієнта вони можуть виникати на підставі до-
говору з банком [10, с. 32].

Важливе  значення  для  захисту  банківської  таємниці 
має порядок її розкриття. Коло суб’єктів, що мають право 
вимагати безпосередньо від банку розкриття  інформації, 
що  містить  банківську  таємницю,  законодавством  обме-
жене  [4,  с.  130].  Так,  відповідно  до  ст.  1076 Цивільного 
кодексу України відомості про операції та рахунки можуть 
бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представни-
кам. Іншим особам, у тому числі органам державної вла-
ди,  їхнім посадовим  і  службовим особам,  такі  відомості 
можуть бути надані виключно в випадках та в порядку, що 
встановлені законом про банки й банківську діяльність.

У ст. 62 Закону України «Про банки й банківську ді-
яльність» вказується, що інформація щодо юридичних та 
фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкри-
вається банками: на письмовий запит або з письмового до-
зволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішен-
ням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки 
України,  Державного  бюро  розслідувань,  Національної 
поліції, Національному антикорупційному бюро України, 
Антимонопольному комітету України – на їх письмову ви-
могу стосовно операцій за рахунками конкретної юридич-
ної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької 
діяльності  за  конкретний  проміжок  часу;  центральному 
органу  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  подат-
кову політику, на його письмову вимогу щодо наявності 
банківських  рахунків;  центральному  органу  виконавчої 
влади, що реалізує державну політику в сфері запобіган-
ня та протидії легалізації  (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на 
його  запит щодо фінансових  операцій,  пов’язаних  із фі-
нансовими  операціями,  які  стали  об’єктом  фінансового 
моніторингу  (аналізу)  згідно  із  законодавством щодо  за-
побігання  та  протидії  легалізації  (відмиванню)  доходів, 
одержаних  злочинним  шляхом,  або  фінансуванню  теро-
ризму,  а  також  учасників  зазначених  операцій;  органам 
державної виконавчої служби, приватним виконавцям на 
їхню письмову  вимогу  з  питань  виконання  рішень  судів 
та рішень, що підлягають примусовому виконанню відпо-
відно до Закону України «Про  виконавче провадження», 
стосовно наявності та/або стану рахунків боржника, руху 
коштів та операцій на рахунках боржника за конкретний 
проміжок  часу,  а  також  про  інформацію щодо  договорів 
боржника про зберігання цінностей або надання боржни-
ку в майновий найм (оренду) індивідуального банківсько-
го сейфа, що охороняється банком; Національній комісії із 
цінних паперів та фондового ринку в випадках самостій-
ного  подання  банком  інформації  про  банк  як  емітент  та 
адміністративних  даних  відповідно  до  законів  про  цінні 
папери та фондовий ринок; за рішенням суду Національ-
ному  агентству  з  питань  запобігання  корупції  стосовно 
наявності та стану рахунків, операцій за рахунками кон-
кретної  юридичної  особи  або  фізичної  особи,  фізичної 
особи  –  суб’єкта  підприємницької  діяльності  відповідно 
до  Закону  України  «Про  запобігання  корупції»;  іншим 
банкам у випадках, передбачених цим Законом та Законом 
України «Про запобігання та протидію легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового  знищення»;  центральному  органу  виконавчої 
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влади, що  забезпечує  формування  державної  фінансової 
політики,  на  його  письмовий  запит  під  час  бюджетного 
процесу з метою проведення верифікації й перевірки до-
стовірності  інформації,  поданої  фізичними  особами  для 
нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, суб-
сидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійсню-
ються за рахунок коштів державного та місцевих бюдже-
тів,  коштів  Пенсійного  фонду  України  та  інших  фондів 
загальнообов’язкового  державного  соціального  страху-
вання,  та  своєчасного  й  у  повному  обсязі  їх  здійснення, 
надається інформація щодо відкритих на їхнє ім’я рахун-
ків (поточних, кредитних, депозитних тощо), операцій та 
залишків за ними. У разі нарахування та отримання соці-
альних виплат, пільг, субсидій, призначених на сім’ю або 
домогосподарство, інформація надається щодо кожного з 
членів сім’ї або домогосподарства; Національному агент-
ству України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами,  одержаними  від  корупційних  та  інших  злочи-
нів, на його письмову вимогу в зв’язку зі здійсненням ним 
виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено 
арешт у кримінальному провадженні, – щодо наявності та 
стану  рахунків,  операцій  за  рахунками  конкретної  юри-
дичної або фізичної особи, фізичної особи – суб’єкта під-
приємницької діяльності.

Вбачається, що цей перелік суб’єктів є вичерпним. По-
внота переліку  таких  суб’єктів  свідчить про  те, що  інші 
фізичні та юридичні особи, у тому числі й державні орга-
ни, мають право отримати відповідну інформацію лише за 
рішенням суду, а не безпосередньо в банку [11, с. 53].

Крім цього, у ст. 62 Закону йдеться про те, що Націо-
нальний банк України має право надавати Фонду  гаран-
тування вкладів фізичних осіб  інформацію про банки чи 
клієнтів банків, що збирається під час проведення банків-
ського нагляду й становить банківську таємницю, у випад-
ках, передбачених Законом України «Про систему гаран-
тування вкладів фізичних осіб». Тобто Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб є ще одним органом, який може ви-
магати  надання  йому  інформації, що містить  банківську 
таємницю. Це підтверджується, зокрема, положенням п. 1 
ч. 5 ст. 32 Закону України «Про систему гарантування вкла-
дів фізичних осіб», відповідно до якого банк зобов’язаний 
забезпечити працівникам Фонду вільний та безоплатний 
доступ до документів та інформації, у тому числі інформа-
ції, що містить банківську таємницю, необхідних для про-
ведення перевірки. При цьому відповідно до ст. 62 Закону 
«Про банки й банківську діяльність» Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб також при затвердженні тимчасової 
адміністрації  або під час ліквідації  неплатоспроможного 
банку має право розкривати інформацію, що містить бан-

ківську таємницю, приймаючому банку, перехідному бан-
ку, інвестору, що набуває у власність неплатоспроможний 
або перехідний банк, іншим особам, які задіяні в процесі 
здійснення тимчасової адміністрації й ліквідації банку. За-
значені  особи  зобов’язані  забезпечити  збереження  отри-
маної інформації, що містить банківську таємницю.

Також Національний банк України має право розкри-
вати  інформацію про банк чи пов’язаних  із банком осіб, 
що збирається під час проведення банківського нагляду й 
становить банківську таємницю, органам державної вла-
ди, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, 
в  разі  виявлення  порушення  законодавства,  що  містить 
ознаки кримінального правопорушення.

Висновки. Таким чином, вважаємо за доцільне виділя-
ти такі суб’єкти правовідносин, пов’язаних із банківською 
таємницею:

1) суб’єкти зберігання банківської таємниці: 
а) безпосередньо банк, якому клієнт на підставі дого-

вору передає інформацію, що містить банківську таємни-
цю (на підставі закону);

б) клієнт (на підставі договору з банком);
в) суб’єкти, яким у силу закону або на підставі рішення 

суду відкрилися відомості, що містять банківську таємницю;
2) суб’єкти банківських правовідносин, що стосуються 

розкриття банківської таємниці:
а)  суб’єкти,  які  в  силу  закону мають  право  вимагати 

розкриття інформації, що містить банківську таємницю:
– самі клієнти (на їхній письмовий запит або з їхнього 

письмового дозволу);
– органи, визначені ст. 62 Закону «Про банки й банків-

ську діяльність», а також визначені іншими спеціальними 
законами  (органи  прокуратури,  Служби  безпеки,  Націо-
нальна поліція, Антимонопольний комітет, податкові ор-
гани, Державна служба фінансового моніторингу, органи 
державної виконавчої служби, Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку, інші банки, Міністерство 
фінансів  України,  Фонд  гарантування  вкладів  фізичних 
осіб, органи досудового розслідування тощо);

б)  суд  як  орган,  який  може  прийняти  рішення  щодо 
розкриття  інформації,  що  містить  банківську  таємницю, 
певному суб’єктові;

в) усі  інші суб’єкти, що вимагають розкриття банків-
ської таємниці на підставі рішення суду.

Перспективи подальших досліджень можуть полягати 
в  деталізації  правомочностей  цих  суб’єктів  щодо  права 
володіння й порядку розкриття банківської таємниці, а та-
кож у здійсненні аналізу досвіду зарубіжних країн щодо 
суб’єктного  складу правовідносин,  пов’язаних  із  банків-
ською таємницею.
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Стаття присвячена визначенню сутності поняття «юридична особа публічного права». Проаналізовані основні наукові підходи до 
визначення сутності вказаного поняття. Визначено окремі особливості юридичної особи публічного права.

Ключові слова: юридична особа, юридична особа публічного права, юридична особа приватного права, цивільне право, Цивільний 
кодекс України. 

В статье определяется сущность понятия «юридическое лицо публичного права». Проанализированы основные научные подходы к 
определению сущности указанного понятия. Выделены особенности юридического лица публичного права.

Ключевые слова: юридическое лицо, юридическое лицо публичного права, юридическое лицо частного права, гражданское право, 
Гражданский кодекс Украины.

The article defines the essence of the concept of “legal entity of public law”. We analyzed the main scientific approaches to defining the es-
sence of this concept. Determined individual peculiarities of the legal entity of public law.
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Постановка проблеми. Поняття юридичної особи пу-
блічного права не є визначеним у цивільному законодав-
стві України,  проте  повсюдно  використовується  як  у  за-
конодавстві, так і в наукових дослідженнях. Незважаючи 
на це, науковці поки не дійшли висновку щодо визначення 
його правової сутності та місця, яке воно посідає. Тож іс-
нує нагальна потреба щодо визначення сутності цього по-
няття, його правової природи та характерних ознак.

Стан опрацювання. Дослідженню проблем існування 
юридичної особи (далі – ЮО) в цілому та юридичної осо-
би  публічного  права  зокрема  неодноразово  приділялася 
увага в науковій літературі. Як за радянських часів, так і 
після набуття Україною державності цьому питанню при-
діляли  увагу  такі  дослідники,  як С.Н.  Братусь, А.В. Ве- 
недіктов,  Р.А.  Майданик,  В.Є.  Чіркін,  В.І.  Борисова,  
О.В.  Дзера,  Н.С.  Кузнєцова,  О.О.  Первомайський,  
І.В. Спасибо-Фатєєва та інші науковці. Проте, незважаючи 
на численні дискусії, що точаться довкола різних аспектів 
існування юридичної особи в цілому та юридичних осіб 
публічного права зокрема, стан розробки цієї проблемати-
ки вимагає проведення подальших наукових досліджень.

Метою статті є визначення сутності та правової при-
роди юридичної особи публічного права. 

Виклад основного матеріалу. Визначення  поняття 
юридичної  особи міститься  у  ст.  80 Цивільного  кодексу 
України (далі – ЦК України), відповідно до якої юридич-
ною  особою  є  організація,  створена  й  зареєстрована  в 
установленому законом порядку. У ст. 81 ЦК України ви-
значаються види юридичних осіб. Критерієм поділу юри-
дичних осіб на види є порядок  їх створення. Так, відпо-
відно до ч. 2 ст. 81 юридичні особи, залежно від порядку 
їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного 
права та юридичних осіб публічного права.

Аналізуючи  сутність  поняття  «юридична  особа  пу-
блічного  права»,  слід  почати  з  того, що  категорія  «юри-
дична  особа»,  перш  за  все,  є  цивільно-правовою,  адже 
такий  суб’єкт,  як юридична  особа,  може  брати  участь  у 
цивільних  та  інших,  близьких  до  них,  правовідносинах. 
Те саме зазначає й В.М. Кравчук. Це твердження підкрі-
плюється  законодавчими  положеннями.  Відповідно  до 
ст. 82 ЦК України на юридичних осіб публічного права в 
цивільних відносинах поширюються положення цього Ко-
дексу, якщо інше не встановлено законом. Тобто для цілей 
цивільного права законодавець не поділяє юридичних осіб 
на юридичних осіб публічного або приватного права, біль-

ше того, такий поділ для цілей Цивільного кодексу взагалі 
не має значення.

Слід зазначити, що такий підхід неодноразово був об-
ґрунтований  у  науковій  літературі.  Зокрема,  аналогічної 
позиції притримувався проф. А.В. Венедіктов та інші на-
уковці радянського періоду [1; 2]. А.В. Венедіктов дійшов 
висновку,  що  визначення  поняття  юридичної  особи  має 
теоретичну та практичну цінність лише як цивільно-пра-
вове поняття, і якщо існує будь-яка специфіка в діяльнос-
ті організацій публічного права, то вона стосується лише 
норм  публічного  (адміністративного),  але  не  цивільного 
(приватного) права [3; 4].

Що ж стосується ЮО публічного права,  то відзначи-
мо, що сама категорія ЮО в публічних правовідносинах є 
дещо «притягнутою». 

Р.Б. Сабодаш, не  заперечуючи потребу виокремлення 
двох  видів  юридичних  осіб  –  приватних  та  публічних, 
вказує  на  те,  що  спосіб  створення  юридичної  особи  не 
може бути визнаний достатньою кваліфікуючою ознакою 
для віднесення юридичної особи до такого різновиду, як 
юридична особа публічного права. Додатковими та необ-
хідними ознаками для зарахування організації до юридич-
них осіб публічного права, на думку вченого, є, по-перше, 
мета створення цієї особи – задоволення інтересів держа-
ви в цілому чи  інтересів певної  територіальної  громади, 
по-друге –  інституційна та організаційна  залежність цієї 
особи від держави, відповідної територіальної громади чи 
їхніх органів [5, c. 181].

Л.Л.  Чантурія  висловлює  думку,  що  поділ  права  на 
приватне та публічне автоматично спричиняє диференці-
ацію організаційних утворень залежно від того, створені 
вони в публічному чи в приватному праві. Виходячи з ви-
кладеного, поділ на юридичні особи приватного та публіч-
ного права уявляється як справа неминуча, і правова наука 
має це враховувати [6].

З  приводу  твердження  щодо  поділу  юридичних  осіб 
на  приватні  та  публічні  залежно  від  порядку  створення 
хотілося б  зауважити, що порядок створення  (виникнен-
ня)  учасника  правовідносин  (не має  значення,  як  надалі 
ми будемо його називати: чи юридичною особою, чи буде 
розроблений інший термін), безумовно, має значення для 
відмежування осіб із різним правовим статусом, проте не 
обов’язково  таких  осіб  відносити  саме  до юридичних  у 
цивільно-правовому розумінні для задоволення не цивіль-
но-правових потреб, виходячи з підстав, наведених вище 
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(значущість такого суб’єкта, як юридична особа, саме для 
цивільних правовідносин).

Таким чином, для позначення суб’єктів, що виконують 
функції держави й створюються в спеціальному порядку, 
відмінному від порядку створення ЮО приватного права, 
надалі  в роботі будемо використовувати умовний термін 
«юридичні особи публічного права», який, на нашу думку, 
усе ж не характеризує їхню сутність. 

Твердження  про  те,  що  юридичні  особи  публічного 
права  не  є  юридичними  особами  в  повному  розумінні, 
може викликати заперечення або погодження.

Тож  для  спростування  або,  навпаки,  підтвердження 
цієї тези визначимо ознаки юридичної особи публічного 
права, що відмежовують  її  від юридичної особи приват-
ного права.

Як зазначалося вище, основною ознакою, за якою про-
понується розділяти ці два види юридичних осіб,  відпо-
відно до положень Цивільного кодексу є ознака порядку 
створення. 

Загальними спільними ознаками будь-якої юридичної 
особи, незалежно від порядку  її  створення,  є ознаки,  за-
кріплені у ст. 80 ЦК України, відповідно до положень якої 
юридичною особою є організація,  створена й  зареєстро-
вана  у  встановленому  законом  порядку,  яка  наділяється 
цивільною правоздатністю й дієздатністю, може бути по-
зивачем та відповідачем у суді. Проте, як відзначається в 
літературі,  існуюче на сьогодні визначення поняття ЮО, 
що закріплене в ЦК, не дає можливості повністю усвідо-
мити сутність поняття ЮО [7].

Як  зазначає О.О. Первомайський, оскільки визначен-
ня  порядку  утворення  юридичних  осіб  публічного  пра-
ва  перебуває  за  межами  регулятивного  впливу  актів  ци-
вільного  законодавства,  доречно  висловити  сумнів щодо 
сенсу  використання  (для  потреб  регулювання  цивільних 
відносин) подібного критерію для поділу юридичних осіб 
на приватні та публічні. На підтвердження цього аргумен-
ту маємо  також той факт, що  судові  органи  інших країн 
та  міжнародних  організацій,  розглядаючи  справи  за  по-
зовами  до  України  та/або  товариств  чи  підприємств,  як 
критерій поділу юридичних осіб на приватні та публічні 
використовують не стільки порядок їх створення, скільки 
підпорядкованість державі або її органам влади на момент 
вчинення певної дії  (наприклад, завдання шкоди), спосіб 
фінансування цієї особи (за рахунок державного бюджету 
чи ні), зміст виконуваних нею функцій тощо [8].

Таким  чином,  використавши  визначення  юридичної 
особи, закріплене в ЦК України, та доповнивши його та-
кими традиційно притаманними юридичній особі ознака-
ми, як наявність відокремленого майна та самостійна від-
повідальність  за  зобов’язаннями,  визначимо, що перелік 
ознак юридичної особи повинен мати такий вигляд: 

1)  наявність  певним  чином  організаційно  й  струк-
турно оформленого соціального утворення – організації;  
2)  наявність  у  цієї  організації  відокремленого  майна;  
3)  зазначена  організація  створена  й  зареєстрована  у 
встановленому  законом  порядку;  4)  вона  має  цивільну 
правоздатність  і  дієздатність  (правосуб’єктність);  5)  ця 
організація  самостійно  несе  відповідальність  за  своїми 
цивільними  зобов’язаннями;  6)  зазначена  організація 
може бути позивачем і відповідачем у суді.

Саме  сукупність  вказаних  ознак  дозволяє  виділити 
юридичну особу в цивільному обороті з-поміж всіх інших 
його учасників.

У той же час, не заперечуючи приналежність наведе-
них ознак юридичній особі публічного права, у юридичній 
літературі виділяють також специфічні риси ЮО публіч-
ного права, що дозволяють відмежувати її від юридичної 
особи приватного права.

Як зазначає В.Є. Чіркін, незалежно від того, визнаємо 
ми  поняття  юридичних  осіб  публічного  права  чи  ні,  ці 
юридичні особи реально існують. Адже важко заперечува-

ти існування створених державою суб’єктів, що за своєю 
сутністю  є юридичними  особами,  організаційно-правова 
форма яких, проте, не відповідає організаційно-правовим 
формам, установленим ЦК. Так, у російській юридичній 
літературі неодноразово стверджувалося, що в державно-
му та адміністративному праві існує велика кількість юри-
дичних осіб, але це «зовсім інші юридичні особи, ніж ті, з 
якими звикла мати справу цивілістика» [9, c. 25]. 

Дослідивши ознаки публічної юридичної особи в  за-
хідноєвропейській  доктрині  (тобто  сукупність  ознак, 
яким має відповідати певна організація для того, щоб вона 
була визнана юридичною особою), О.І. Тарасов наводить 
такі  загальні  її  ознаки,  як:  1)  статус  юридичної  особи;  
2) створення шляхом ухвалення публічно-правового акта; 
3)  наділення  владними  повноваженнями;  4)  спеціальне 
призначення, що обмежується сформульованим у публіч-
но-правовому акті предметом її ведення [10]. 

Як відзначає В.Є. Чіркін, на відміну від юридичних осіб 
приватного права, організаційно-правові форми юридичних 
осіб публічного права не обмежуються тими, що закріплені 
в законодавстві, а держава може розробляти й створювати 
юридичні особи публічного права в тих організаційно-пра-
вових  формах,  що  їх  вимагають  конкретні  обставини  та 
мета створення тієї чи іншої юридичної особи, у тому числі 
й в організаційно-правових формах, передбачених для юри-
дичних осіб приватного права [11, c. 95]. 

На  нашу  думку,  таке  твердження  підкреслює  несу-
місність категорії юридичної особи з публічним правом і 
вказує на те, що ця категорія в публічному праві вимагає 
окремого специфічного регулювання.

Щодо можливості  застосування  організаційно-право-
вих форм юридичних осіб приватного права до юридичних 
осіб публічного права, О.П. Печений зазначає, що система 
юридичних  осіб  не  може  будуватися  довільно,  зокрема, 
неприпустимі певні гібридні утворення на кшталт націо-
нальних (державних) акціонерних товариств та ін., які за 
організаційно-правовою формою є юридичними особами 
приватного права і штучно маскуються законодавцем під 
публічні юридичні особи. Незважаючи на це, використан-
ня  самого  поняття  «юридична  особа  публічного  права» 
можливе лише при характеристиці участі суб’єкта в май-
нових та інших цивільних правовідносинах і не може бути 
ознакою суб’єкта, коли він бере участь у відносинах іншої 
галузевої належності [12, c. 62].

Наступна  ознака  тісно пов’язана  з  ознакою № 4,  яку 
сформулював О.І. Тарасов [10], і випливає з неї. В.Є. Чір-
кін  зазначає:  якщо  здійснення  певних  видів  діяльності 
для юридичних осіб приватного права є правом, то здій-
снення  окремих  видів  діяльності  може  бути  обов’язком 
для юридичних осіб публічного права. Прикладом може 
бути здійснення фінансово-кредитної політики з боку цен-
трального (національного) банку. Такий підхід пояснюєть-
ся, перш за все, тим, що юридичні особи публічного права 
створюються державою для здійснення певних державних 
функцій і завдань [9, c. 26]. Ця ознака в публічній площині 
визначається поняттям компетенції юридичної особи пу-
блічного права (державного органу) і є сукупністю прав і 
обов’язків певного державного органу, що визначає місце 
й роль цього органу в механізмі держави.

Крім наведених ознак, Л.Л. Чантурія виділяє таку, як 
спеціальна  правоздатність  юридичної  особи  публічного 
права,  на  відміну  від  універсальної  правоздатності юри-
дичної особи приватного права, наділення окремих юри-
дичних  осіб  публічного  права  правомочностями  щодо 
видання  нормативно-правових  актів,  правове  положення 
майна, яке передається юридичній особі публічного права 
державою для здійснення своїх повноважень [13, c. 39]. 

Утім останні наведені ознаки, хоча й характеризують 
юридичну  особу  публічного  права  як  учасника  певних 
правовідносин  (не цивільних,  а  будь-яких  інших),  усе ж 
не мають значення, на нашу думку, для наділення такого 
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суб’єкта статусом юридичної особи, оскільки останнє по-
няття притаманне виключно цивільному праву.

В.І. Борисова звертає увагу на таку ознаку юридичної 
особи публічного права, як мета її діяльності. Так, згідно 
із запропонованим нею визначенням, публічною юридич-
ною  особою  є  публічно-правове  утворення  (органи  дер-
жавної влади, органи місцевого самоврядування, держав-
ні, комунальні підприємства, установи тощо ), яке реалізує 
державні  інтереси, задоволення яких слугує неодмінною 
умовою й гарантією його існування й розвитку [14, c. 7–8]. 

Н.С.  Кузнєцова  прямо  наголошує  на  необхідності 
уточнення та доповнення запропонованого законодавцем 
критерію поділу юридичних осіб на приватні та публічні 
та вказує на те, що юридичні особи публічного права – це 
ті юридичні особи, які не лише створюються безпосеред-
ньо законом або адміністративним (владним) актом, а й ті 
особи, які є носіями певних публічних завдань та викону-
ють відповідні публічні функції [15, c. 215–216]. 

На  нашу  думку,  таке  змішування  публічного  й  при-
ватного аспектів існування одного й того самого суб’єкта 
не є доцільним. Не варто намагатися об’єднати під егідою 
терміна  «юридична  особа»  всі  аспекти  життєдіяльності 
суб’єктів  правовідносин.  Недоцільно  розділяти юридич-
них  осіб  залежно  від  порядку  створення,  наявності  або 
відсутності «державницької» мети тощо. Для характерис-
тики державних установ, що реалізують державну компе-
тенцію, потрібно розробити іншу правову конструкцію, з 
іншою, відмінною назвою, залишивши цивілістичну тер-
мінологію виключно цивільним правовідносинам.

Як влучно зазначає Л.Л. Чантурія, цивільне право має 
обмежувати себе правовим регулюванням тільки тих юри-
дичних осіб, створення яких дозволено приватним особам 
та державі, якщо вона виступає в якості приватної особи. 
Також Л.Л. Чантурія згадує в своїй роботі професора Кні-
пера, який ще в кінці минулого століття, коли йшла інтен-
сивна робота над цивільними кодексами, радив не включа-
ти до цивільного кодексу «чужорідні тіла» (Fremdkorper) з 
публічного права [13, c. 41].

Говорячи  про  недоцільність  поділу  юридичних  осіб 
на юридичні особи приватного та публічного права, слід 
зазначити, що ми не пропонуємо зовсім відмовитися від 
наділення  так  званих  «юридичних  осіб  публічного  пра-
ва» статусом юридичної особи, адже він їм потрібний для 
участі  в цивільних правовідносинах. Натомість ми  гово-
римо про недоцільність поділу юридичних осіб на юри-
дичних осіб приватного та публічного права саме в меж-
ах цивільних правовідносин, адже для приватноправових 
відносин не мають значення ознаки юридичної особи, що 
характеризують її як публічну юридичну особу, відмінну 
від юридичної  особи приватного права: наявність  спеці-
альної  мети  діяльності  (виконання  державних  функцій), 
задоволення  публічного  інтересу,  наділення  такої  ЮО 
владними повноваженнями в окремих ситуаціях тощо. 

Головним  же  завданням  цивільного  права  щодо  так 
званих «юридичних осіб публічного права» є їх визнання 

як суб’єкта цивільного права та надання їм таких повно-
важень, якими користуються юридичні особи приватного 
права [13, c. 41]. 

Висновки. Підсумовуючи  наведені  думки,  зауважи-
мо, що закріплений у ст. 81 ЦК України критерій поділу 
юридичних осіб на юридичні особи приватного права та 
юридичні особи публічного права не є достатнім для ко-
ректного та однозначного розмежування цих осіб. Більше 
того, поділ юридичних осіб на види за ознакою порядку 
створення та мети здійснення діяльності взагалі не має іс-
тотного  значення  для  цілей  цивільного  права. Адже  для 
цивільних правовідносин не має значення наявність / від-
сутність у юридичної особи владних повноважень, спеці-
ального порядку та мети створення, будь-яких інших до-
даткових ознак.

Іншим  аспектом  є  погляд на  так  званих  «юридичних 
осіб публічного права» в публічно-правових відносинах. 
Дійсно,  ззовні  конструкція  такого  суб’єкта  нагадує  кон-
струкцію юридичної особи в приватноправових відноси-
нах, проте ототожнювати їх, на нашу думку, не варто. 

Для розмежування юридичних осіб приватного пра-
ва  (назвемо  їх  «істинними»  юридичними  особами)  та 
юридичних  осіб  публічного  права,  на  нашу  думку,  до-
цільно застосувати такі найважливіші критерії, виділені  
О.О. Первомайським [8], як наявність або відсутність у 
юридичної особи певних владних чи інших функцій, ви-
конувати які (забезпечити виконання яких) має держава 
або територіальна громада як первинний суб’єкт місце-
вого самоврядування; інтерес, на задоволення якого ви-
нятково чи переважно спрямована діяльність юридичної 
особи  (звісно,  йдеться  про  приватний  або  публічний 
інтерес);  організаційна, майнова чи  інша підпорядкова-
ність юридичної особи державі або територіальній гро-
маді;  і  лише  на  останньому місці  –  порядок  створення 
юридичної особи. 

Для  визначення  правового  становища  так  званих 
«юридичних осіб публічного права» слід, на нашу думку, 
застосовувати комплексний підхід, розмежовуючи приват-
ноправовий і публічно-правовий аспекти діяльності таких 
суб’єктів. Якщо в цивільно-правових відносинах виділяти 
таких суб’єктів в окрему категорію недоцільно, і їх можна 
характеризувати так само, як і звичайних юридичних осіб, 
за такими самими ознаками, то в публічно-правових від-
носинах їх спеціальна характеристика саме як юридичних 
осіб не має сенсу. Тобто всі критерії, за якими такі особи 
відмежовуються від юридичних осіб приватного права у 
будь-яких відносинах, окрім приватноправових, не мають 
значення для самих приватноправових відносин, до яких 
належить  категорія юридичної  особи. Такі  критерії  про-
сто характеризують так звану юридичну особу публічного 
права  як  окремого  учасника  правовідносин.  Відповідно, 
окреме значення має застосування в усіх  інших відноси-
нах щодо до таких осіб терміна «юридична особа». Таке 
вживання  має  досить  умовний  характер,  оскільки  на-
справді ця особа є «квазіюридичною».
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ЗМІСТ ПРАВА ДиТиНи НА СІМ’Ю

CONTENTS rIghTS Of ThE ChILD ON fAMILy
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У роботі ми з’ясували, що право дитини на сім’ю включає до свого змісту: право бути членом сім’ї; право на створення сім’ї; право 
виховуватись у сім’ї; право бути забраним із пологового будинку та іншого закладу охорони здоров’я; право на повагу до сімейного життя; 
право на таємницю особистого життя. Пропонуємо вищеперераховані аспекти розглядати як елементи права на сім’ю, а не як окремі 
права. 

Ключові слова: сім’я, виховання, таємниця особистого життя, сімейні форми виховання, проживання у сім’ї.

В работе мы с выяснили, что право ребенка на семью включает в свое содержания: право быть членом семьи; право на создание 
семьи; право воспитываться в семье; право быть забранным из роддома и другого учреждения здравоохранения; право на уважение к 
семейной жизни; право на тайну личной жизни. Предлагаем вышеперечисленные аспекты рассматривать как элементы права на семью, 
а не как отдельные права.

Ключевые слова: семья, воспитание, тайна личной жизни, семейные формы воспитания, проживания в семье.

In this paper, we defined that the child’s right to family includes in its content: the right to be a member of the family; the right to found a family; 
the right to bring up in the family; the right to be taken from the maternity hospital or other medical institution; the right to respect for family life; the 
right to privacy. We offer the above listed aspects to consider as elements of the right to a family, not as a separate rights.

Key words: family, upbringing, privacy, family care, living in the family.

Постановка проблеми. Проблеми  сімейного  життя, 
стосунки між батьками і дітьми є дуже складними. У літе-
ратурі їх часто називають «вічними питаннями» і присвя-
чують їм романи, п’єси, повісті. Ці відносини впливають 
на характер, погляди і життєву позицію людини, що росте, 
допомагають  їй  стати  гармонійною  і  цілісною  або пере-
шкоджають її розвитку. Відносини між батьками і дітьми, 
що  складаються між  ними  в  дитинстві,  люди  проносять 
потім через усе життя.

Сімейний кодекс України – є основним законодавчим 
актом у сфері регулювання сімейних відносин. «Сім’я – це 
одна з найважливіших форм організації життя людей, яка 
має фундаментальне значення як для індивіда, особистос-
ті, так і для суспільства» [1, с. 374]. 

Основні права та свободи людини належать їй від на-
родження і є невід’ємними, тому забезпечення їх – одна із 
найважливіших функцій держави. Право на сім’ю можна 
виділити з усіх прав людини як те, яке найтіснішим чином 
пов’язане із людиною. Адже створення сім’ї пов’язане не 

тільки з реєстрацією шлюбу, але й з народженням дитини. 
Нестабільний стан сучасного суспільства, порушення 

в розвитку соціальної, економічної, політичної, виховної, 
освітньої,  а  також психологічної сфер вносить негативні 
тенденції  у  процес  соціалізації,  розвитку  і  становлення 
молодого покоління. 

Ч.  3  ст.  16  Загальної  декларації  прав  людини  та  ч.  1 
ст. 23 Міжнародного пакту про громадянські та політичні 
права визначають сім’ю природним і основним осередком 
суспільства  та  держави.  «Від  сім’ї  значною мірою  зале-
жить,  чи бути цьому суспільству фізично  і  духовно  здо-
ровому, творчо активному, спроможному самореалізувати 
позитивний потенціал; здатному пізнати, засвоїти і збага-
тити суспільний досвід» [2, с. 11].

Актуальність теми підтверджується  тим,  що  дій-
сність  нашого  часу  відрізняється  соціальною  незахи-
щеністю  дітей,  незнанням  правових  норм  і  джерел  їх 
отримання, частою зміною і недосконалістю правових до-
кументів, загостренням стосунків між батьками і дітьми, 
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збільшенням кількості неповних сімей, а в цілому – різким 
зниженням життєвого рівня людей.

Стан опрацювання. Проблематиці  права  дитини  на 
сім’ю присвячено наукові праці З.В. Ромовської, Л.А. Оль-
ховик, О.В. Синєгубова, Л.В. Красицької, Л.А. Кузьмичо-
ва, Ю.С. Червоного та інших вчених.

Метою роботи  є  з’ясування  особливостей  права  на 
сім’ю та його структури.

Виклад основного матеріалу. Право на сім’ю відби-
валося ще в глибині століть, формуючись із сивої давнини 
і набуваючи тих рис демократичності й рівності, яке має 
тепер.  Ще  давньогрецький  мислитель  Платон  зазначав, 
що у добре влаштованій державі першими законами пови-
нні бути ті, які регулюють шлюб. І це цілком закономірно, 
адже ні людина, ні сім’я не можуть існувати в суспільстві 
самі по собі. Сім’я – це найбільш давній соціальний інсти-
тут, що виник ще в надрах первісного суспільства. Сім’я – 
це суспільство в мініатюрі, від цілісності якого залежить 
безпека всього великого людського суспільства [3, с. 40].

До прийняття нині чинного Сімейного кодексу Укра-
їни  в  законодавстві  не  було  дано  визначення  поняттю 
сім’ї.  Сьогодні ж  відповідно  до  ст.  3 Сімейного  кодексу 
України сім’я – первинний та основний осередок суспіль-
ства. Також вказано на те, що сім’ю складають особи, які 
спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають 
взаємні права та обов’язки. Однією з ознак сім’ї є спільне 
проживання двох чи більше осіб: подружжя, батьків та ді-
тей, братів,  сестер тощо. Сім’єю вважається  і жінка, яка 
проживає  з  дитиною,  народженою  поза  шлюбом.  Отже, 
ми можемо стверджувати, що дитина має право на сім’ю, 
адже відповідно до Хартії прав сім’ї, сім’я – це щось біль-
ше, ніж просто правова, суспільна чи економічна одиниця, 
це  спільнота  любові  та  солідарності,  це  те місце,  де  зу-
стрічаються  різні  покоління  і  допомагають  один  одному 
зростати в людській мудрості та узгоджувати індивідуаль-
ні права з іншими вимогами суспільного життя.

Право на сім’ю закріплено в ч. 1 ст. 291 ЦК України: 
фізична  особа  незалежно  від  віку  та  стану  здоров’я має 
право на сім’ю. Ст. 4 СК України закріплює право на сім’ю 
як право на створення сім’ї на відміну від ст. 291 ЦК Укра-
їни, яка передбачає право на сім’ю, як право бути членом 
сім’ї. Виходячи з цього, варто виділити право бути членом 
сім’ї елементом права на сім’ю. Фізична особа незалеж-
но від віку та стану здоров’я має право на сім’ю. Кожна 
дитина  без  будь-якої  дискримінації  має  право  на  сім’ю. 
Адже вже з народження вона стає членом сім’ї своїх бать-
ків. Коли неповнолітня особа одружується, вона створює 
нову сім’ю і стає її членом. Наступний елемент права на 
сім’ю – право на створення сім’ї. Право на створення сво-
єї  нової  сім’ї  надане  особі,  яка  досягла  шлюбного  віку  
(ч. 1 ст. 4 СК України). Шлюбний вік для жінки і для чо-
ловіка встановлюється у 18 років (ч. 1 ст. 22 СК України). 
Шлюбний вік, як зазначає З.В. Ромовська, – складна пра-
вова категорія, основою для визначення якої є не стільки 
здатність до статевого життя і зачаття дитини. Шлюбний 
вік  визначається  з  урахуванням  статевої  зрілості,  завер-
шення фізичного росту організму, стану психічного, розу-
мового, морального та соціального розвитку людини, які 
в комплексі мають забезпечити здатність її до виконання 
нової суспільної ролі – дружини, матері, чоловіка, батька. 
За заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду 
їй може бути надане право на створення сім’ї, якщо буде 
встановлено, що це відповідає її інтересам (ч. 2 ст. 23 СК 
України).  Таким  чином,  дитина  після  досягнення  16  ро-
ків має право на сім’ю в аспекті права на створення сім’ї. 
Сім’ю може  створити  особа,  яка  народила  дитину,  неза-
лежно від віку (ч. 2 ст. 4 СК України). Тобто неповнолітня 
особа, яка народила дитину має право на створення сім’ї. 
Таким чином, право неповнолітньої особи на сім’ю можна 
розглядати в декількох аспектах: як право неповнолітньої 
особи жіночої  статі  на  створення  сім’ї  після досягнення 

шлюбного віку; як право дитини, що досягла 16 років на 
сім’ю в аспекті права на створення сім’ї; як право непо-
внолітньої особи, яка народила дитину, на створення сім’ї.

Право дитини на сім’ю зафіксовано у міжнародних до-
кументах про права дитини, зокрема, у «Декларації прав 
дитини» [4] та в «Конвенції ООН про права дитини» [5], а 
також у вітчизняному законодавстві – Конституції Украї-
ни [6], Сімейному кодексі України [7], Законах «Про охо-
рону  дитинства»  [8],  «Про  забезпечення  організаційно-
правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей, 
позбавлених  батьківського  піклування»[9],  у  Державній 
програмі  подолання  дитячої  безпритульності  та  бездо-
глядності на 2006–2010 рр., Загальнодержавній програмі 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 
про права дитини» на період до 2016 року тощо.

Найважливішою умовою для розвитку дитини є її ви-
ховання в сім’ї, яке в свою чергу є одним з елементів права 
на сім’ю. Це очевидно, тому не випадково, що Конвенція 
ООН про права дитини 1989 року містить перелік норм, 
які повинні забезпечувати захист сім’ї.

Дитина  з  народження  має  право  знати  своїх  батьків 
та користуватися їх піклуванням. Право дитини на піклу-
вання з боку батьків може бути реалізоване лише за умо-
ви добровільного  і  належного  виконання батьками своїх 
обов’язків.

Відповідно  до  п.  3  ст.  5  Сімейного  кодексу  України 
держава  забезпечує  пріоритет  сімейного  виховання  ди-
тини [7]. Пріоритетність сімейних форм виховання перед 
інтернатними  очевидна  –  жоден  такий  заклад  ніколи  не 
зможе стати для дитини сім’єю, навіть найкращого вихо-
вателя дитина ніколи не назве мамою. У випускників ін-
тернатів часто не складається власна доля  і  їхні діти так 
само потрапляють до  інтернатів. Особливо жахливе ста-
новище у дитини,  яка потрапляє до дитячого будинку  із 
віку немовляти.

Дитина  може  бути  залишена  батьками  в  пологовому 
будинку  або  в  іншому  закладі  охорони  здоров’я,  якщо 
вона має істотні вади фізичного і (або) психічного розви-
тку, а також за наявності інших обставин, що мають істот-
не значення (ч. 3 ст. 143 СК України). До інших обставин 
можна віднести хворобу матері, відсутність житла чи до-
статнього доходу. Проте право дитини бути забраною з по-
логового  будинку  теж  виділяється  складовим  елементом 
права на сім’ю.

Кожна дитина, яка тимчасово або назавжди позбавлена 
свого сімейного оточення, має право на захист і особливу 
допомогу  з  боку  держави,  зокрема,  діти-сироти  та  діти, 
позбавлені  батьківського  піклування.  Ознакою  сучасної 
соціальної політики в галузі дитинства є наближення чин-
ної системи опіки над дітьми до потреб дитини і створен-
ня  нових  соціальних  інститутів,  покликаних  найкращим 
чином реалізовувати права та інтереси дітей.

Треба зазначити, що роль сімейного виховання в жит-
ті  дитини надзвичайна. По-перше,  сімейне  виховання  за 
своїм  характером  більш  емоційне,  ніж  будь-який  інший 
вид виховання: його підґрунтям є батьківська любов до ді-
тей і безмежна довіра дитини до батьків. По-друге, сім’я є 
маленькою соціальною групою, свого роду мікромоделлю 
суспільства  і  найповніше  відповідає  вимогам  поступо-
вого залучення дитини до соціального життя, розширен-
ня її світогляду і життєвого досвіду, чому сприяє і також 
загальний психологічний клімат у  сім’ї. По-третє,  вплив 
сім’ї на дитину починається з раннього дитинства, у пері-
од найбільшої  інтенсивності  засвоєння дитиною числен-
них навичок. Усі ці вище перераховані переваги сімейного 
виховання реалізуються лише в морально здоровій і згур-
тованій сім’ї.

Ст. 150 Сімейного Кодексу України визначає основні 
положення  з  виховання  дітей.  Для  здійснення  цього  за-
вдання батьки наділяються батьківськими правами, тобто 
правом на особисте виховання своїх дітей.
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Батьківські  права  є  водночас  і  обов’язками  батьків  з 
виховання дітей, тому що батьки не тільки володіють пра-
вом на виховання дитини, а й мають обов’язок її вихову-
вати. Нездійснення  ними  своїх  прав  тягне  за  собою  або 
повну їх втрату, або тимчасове позбавлення цих прав.

Виховання  є  найбільш  важливою  і  значною  функці-
єю сім’ї. Права та обов’язки  із виховання дітей в першу 
чергу належать батькам. Стиль життя сім’ї, взаємини між 
батьками, емоційна атмосфера, ставлення до дітей, форми 
і засоби виховання, батьківські інтереси та способи їх за-
доволення, ступінь уваги, яка приділяється дитині, ідеали, 
якими керуються батьки, середовище, до якого вони нале-
жать, та багато іншого закладаються в основу особистості 
дитини.

В.  Шахматов  включає  до  змісту  права  на  вихован-
ня  «право  батьків  визначити місце  проживання  дитини 
і  право  на  влаштування  її  в  дитячі  заклади,  право  на 
спілкування  з  дитиною,  на  передавання  їй  своїх  знань, 
життєвого досвіду, переконань» [10, с. 31]. Більш удало 
дають визначення права на виховання А. Бєлякова, Є. Во-
рожейкін. Вони розглядають право на виховання як таке, 
що  включає  комплекс  заходів  морального  і  правового 
характеру,  які  виявляються  в  турботі про  стан  здоров’я 
дитини,  її  психічний  і  розумовий  розвиток. Суть  цього 
права складають «різноманітні дії батьків, спрямовані на 
духовний розвиток дітей, формування їх особистості, лі-
кування у разі хвороби, організацію відпочинку, купівлю 
для них одягу тощо, а також влаштування їх в дитячі за-
клади» [11, с. 208].

Таким чином, можна стверджувати, що праву батьків 
на  виховання  своєї  дитини протистоїть  обов’язок остан-
ньої «перетерплювати виховання». Батьки мають право за-
стосовувати до своєї дитини певні примусові заходи, щоб 
домогтися від неї бажаної поведінки. Державні органи мо-
жуть застосовувати до дитини примусові заходи лише за 
порушення нею заборон, передбачених адміністративним 
і кримінальним законодавством, а не за непокору батькам.

Ст. 14 Закону України «Про охорону дитинства» визна-
чає положення про розлучення дитини з сім’єю [8]. 

Діти  та  батьки  не  повинні  розлучатися  всупереч  їх 
волі, за винятком випадків, коли таке розлучення необхід-
не в  інтересах дитини  і цього вимагає рішення суду, що 
набрало законної сили. 

Під час вчинення дій, пов’язаних із розлученням дити-
ни з одним або обома батьками, а також інших дій, що сто-
суються дитини, в порядку, встановленому законом, судом 
заслуховується думка та побажання дитини.

Дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з 
них, має право на підтримання з ними регулярних особис-
тих стосунків і прямих контактів. 

Батьки, які проживають окремо від дитини, зобов’язані 
брати участь у її вихованні і мають право спілкуватися з 
нею, якщо судом визнано, що таке спілкування не пере-
шкоджатиме нормальному вихованню дитини [12, c. 33]. 

Сімейним кодексом України передбачено право бать-
ків як в шлюбі, так і після його розірвання визначати з ким 
із них проживатиме дитина. Важливо зазначити, що дити-
ні також надається право обирати, з ким із батьків вона ба-
жає проживати. Це право надається після досягнення нею 
чотирнадцяти років. Проте якщо до досягнення дитиною 
десяти років  її  думку не  враховують,  то після досягнен-
ня нею цього віку батьки за спільною згодою визначають 
її  місце  проживання  з  обов’язковим  урахуванням  думки 
дитини. Саме в цьому віці, на думку законодавця, дитина 
вже усвідомлює свою прив’язаність до одного з батьків та 
може самостійно визначитися зі своїми бажаннями.

Під час визначення місця проживання дитини врахову-
ються всі обставини, що мають істотне значення, від шкід-
ливих звичок обох батьків до умов проживання дитини в 
майбутньому та матеріального становища батьків. Сімей-
ним законодавством визначено, що під час вирішення спо-

ру щодо місця проживання малолітньої дитини беруться 
до  уваги  ставлення  батьків  до  виконання  своїх  батьків-
ських обов’язків, особиста прихильність дитини до кож-
ного із них, вік дитини, стан її здоров’я та інші обставини, 
що мають істотне значення.

Ч. 2 ст. 143 СК України віддає перевагу жінці, це, на 
нашу думку, не відповідає положенню ст. 141 СК України, 
ч. 1 якої наголошує на тому, що мати і батько мають рівні 
права  та  обов’язки щодо  дитини незалежно  від  того,  чи 
перебували вони у шлюбі між собою. Тому вважаємо, було 
б доцільно внести до змісту ч. 2 ст. 143 СК України дея-
кі уточнення  і  сформулювати цю частину так: обов’язок 
матері,  яка  народила  дитину,  не  перебуваючи  у  шлюбі, 
та батька,  який не перебуває у шлюбі  з матір’ю новона-
родженої дитини (незалежно від того, чи перебуває він в 
іншому шлюбі) забрати дитину з пологового будинку чи 
іншого  закладу  охорони  здоров’я.  Якщо  новонароджена 
дитина забрана з пологового будинку матір’ю, зобов’язати 
батька, що не перебуває у шлюбі з матір’ю народженої ди-
тини, виплачувати аліменти на утримання дитини та бра-
ти участь у її вихованні, адже з біологічного погляду між 
шлюбними та позашлюбними дітьми немає ніякої різниці. 
Цей розподіл зроблено правом. Для такого розподілу дітей 
право знаходить виправдання у цілях збереження інститу-
ту шлюбу та сім’ї [13, с. 133].

Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані: постійно 
дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створю-
вати належні умови для розвитку їх природних здібностей; 
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, по-
чуття  доброти,  милосердя,  шанобливе  ставлення  до  дер-
жавної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій 
та звичаїв; виховувати повагу до національних, історичних, 
культурних цінностей українського та інших народів, дбай-
ливе ставлення до історико-культурного надбання та навко-
лишнього природного середовища, любов до своєї країни; 
сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або 
забезпечувати  повноцінну  домашню освіту  відповідно  до 
вимог щодо її змісту, рівня та обсягу.

Батьки,  опікуни  і  піклувальники  мають  низку 
обов’язків  по  догляду  за  дитиною  або  за  особою,  щодо 
якої  встановлена  опіка  або  піклування,  а  саме:  вони  по-
винні належним чином утримувати дитину, слідкувати за 
станом її здоров’я та гігієною, залежно від здатностей ди-
тини розвивати  в  ній  спортивні, музичні,  гуманітарні  та 
інші схильності забезпечити ъъ нормальними побутовими 
умовами.

Здійснення  батьками  своїх  прав  та  виконання 
обов’язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини 
та її людської гідності. Батьківські права не можуть здій-
снюватися  всупереч  інтересам  дитини.  Відмова  батьків 
від  дитини  є неправозгідною,  суперечить моральним  за-
садам суспільства. Ухилення батьків від виконання бать-
ківських  обов’язків  є  підставою  для  покладання  на  них 
відповідальності, встановленої законом.

У випадку невиконання цих обов’язків і за умови на-
стання тяжких наслідків винні особи несуть відповідаль-
ність за ст. 166 Кримінального кодексу України [14].

Для  визнання  невиконання  обов’язків  по  догляду  за 
дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку чи 
піклування,  злочином  необхідно,  щоб  невиконання  цих 
обов’язків було злісним. При цьому потрібно враховувати 
матеріальний  та  сімейний  стан  сім’ї,  способи  та мотиви 
невиконання  вказаних  обов’язків,  те,  що  вказане  діяння 
спричинило тяжкі наслідки. Тяжкими наслідками можуть 
бути:  смерть  дитини  або  заподіяння  їй  тяжких  тілесних 
ушкоджень,  втрата  житла,  тяжке  захворювання,  суттєва 
відсталість у розумовому розвитку та ін.

Батьки  можуть  бути  позбавлені  батьківських  прав, 
якщо буде встановлено, що вони ухиляються від виконан-
ня батьківських обов’язків із виховання дітей, не забрали 
дитину  з  пологового  будинку, жорстоко  поводяться  з  ді-
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тьми, є хронічними алкоголіками чи наркоманами, вдають-
ся до експлуатації дитини, примушують до жебракування 
та бродяжництва [7, ст. 164]. Злісне ухилення батьків від 
виконання обов’язків щодо здобуття їх неповнолітніми ді-
тьми повної загальної середньої освіти також може бути 
підставою для позбавлення батьківських прав [5, ст. 47].

Також варто зазначити такі елементи права на сім’ю, 
як право на повагу до сімейного життя, адже згідно з ч. 4 
ст. 4 СК України кожна фізична особа має право на повагу 
до свого сімейного життя, що включає в себе право на ви-
бір форми організації сімейного життя та право на таємни-
цю особистого життя. Ст. 301 ЦК України містить норму, 
відповідно до якої фізична особа має право на особисте 
життя, вона сама визначає своє особисте життя і можли-
вість ознайомлення з ним інших осіб, особа має право на 
збереження  таємниці  обставин  свого  особистого  життя. 
Обставини  особистого  життя  можуть  бути  розголошені, 
якщо вони містять склад правопорушення, установленого 

вироком чи рішенням суду або постановою адміністратив-
ного органу [16, с. 25].

Висновки. У результаті проведеного дослідження було 
встановлено, що право дитини на сім’ю включає до свого 
змісту: право бути членом сім’ї; право на створення сім’ї; 
право виховуватись у сім’ї; право бути забраним із полого-
вого будинку та іншого закладу охорони здоров’я; право на 
повагу до сімейного життя; право на таємницю особистого 
життя. Пропонуємо вищеперераховані аспекти розглядати 
як елементи права на сім’ю, а не як окремі права. 

Вважаємо, було б доцільно внести до змісту ч. 2 ст. 143 СК 
деякі уточнення і сформулювати цю частину так: обов’язок 
матері,  яка  народила  дитину,  не  перебуваючи  у шлюбі,  та 
батька, який не перебуває у шлюбі з матір’ю новонародженої 
дитини (незалежно від того, чи перебуває він в іншому шлю-
бі), – забрати дитину з пологового будинку чи іншого закладу 
охорони здоров’я, що дало б можливість узгодити положен-
ня ст. 143 СК України зі ст. 141 та ст. 142 СК України.
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У роботі ми розглянули питання правового регулювання трансплантології з позиції «презумпції згоди», умови правомірності тран-
сплантації органів або тканин людини. Досліджено три варіанти правомірності вилучення органів померлих людей для трансплантації: 
примусове вилучення органів і тканин; тотальне вилучення органів і тканин; рутинне вилучення органів і тканин. Проаналізовано таке 
правове явище, як «презумпція згоди» та «презумпція незгоди».

Ключові слова: трансплантологія, примусове вилучення, тотальне вилучення, рутинне вилучення, презумпція згоди, презумпція 
незгоди.

В данной работе мы рассмотрели вопросы правового регулирования трансплантологии с позиции «презумпции согласия», условия 
правомерности трансплантации органов или тканей человека. Исследованы три варианта правомерности изъятия органов умерших 
людей для трансплантации: принудительное изъятие органов и тканей; тотальное изъятие органов и тканей; рутинное изъятие органов 
и тканей. Проанализировано такое правовое явление, как «презумпция согласия» и «презумпция несогласия».

Ключевые слова: трансплантология, принудительное изъятие, тотальное изъятие, рутинное изъятие, презумпция согласия,  
презумпция несогласия.

In this study, we examined the legal regulation of transplantation from a position of “presumption of consent” conditions of legality transplan-
tation of human organs or tissue. Studied three variants of the legality of the removal of organs for transplant deceased: the forced removal of 
organs and tissues; total removal of organs and tissues; routine removal of organs and tissues. The analysis is a legal phenomenon as “presumed 
consent” and “presumption of disagreement”.

Key words: transplantation, forced removal, total removal, routine removal, presumed consent, presumption of disagreement.

Постановка проблеми. Значним досягненням сучас-
ності  став  активний  розвиток  трансплантології  –  науки 
про пересаджування органів та тканин. Трансплантація – 
це спеціальний метод лікування, що полягає у пересадці 
реципієнту органу чи іншого анатомічного матеріалу, взя-
тих у людини чи у тварини [1]. У світі живе більш як міль-
йон хворих, що скористалися такою допомогою. Якщо є 
люди, яким необхідна операція  із  трансплантації органу, 
значить  є  і  донор,  який готовий віддати чи продати свій 
орган.  Потреба  породжує  пропозицію.  Сьогодні  сайти  в 
Інтернеті  переповнені  оголошеннями:  «Куплю  нирку», 
«Продам  нирку»  чи  будь-який  інший  орган. Люди  гово-
рять про продаж власних органів як про продаж квартири, 
дачі, земельної ділянки, туристичної путівки. У всіх цих 
людей  різні  причини, що  спонукали  їх  дати  таке  оголо-
шення:  хтось  хоче  вилікувати маму,  сестру,  брата,  купи-
ти квартиру,  забезпечити сім’ю та  ін. Це спричиняє роз-
виток «чорної трансплантології». Враховуючи постійний 
дефіцит донорських органів, а також той факт, що до 90% 
пересадок здійснюються з використанням трупних тран-
сплантатів,  стає  очевидним,  що  як  медичним  працівни-
кам, так і юристам необхідно чітко уявляти правові основи 
вилучення органів і тканин із тіла померлої людини. 

Тому  існує потреба в детальному правовому регулю-
ванні цього питання. З урахуванням сучасного стану науки 
і  рекомендацій Всесвітньої  організації  охорони  здоров’я 
1999 р. було прийнято Закон України «Про транспланта-
цію  органів  та  інших  анатомічних  матеріалів  людини», 
який  визначає  умови  і  порядок  застосування  трансплан-
тації  як  спеціального  методу  лікування,  покликаний  за-
безпечувати додержання в Україні прав людини та захист 
людської гідності під час застосування трансплантації та 
здійснення іншої, пов’язаної з нею діяльності.

Стан опрацювання. Дослідженням  цієї  проблема-
тики  займалися  О.  Пунда,  Г.В.  Чеботарьова, Ю.Д.  Сер-
геев,  С.І.  Поспєлова,  О.Ф.  Возіанов,  В.Ф.  Москаленко,  

В.Ф. Саєнко, Є.Я. Баран та ін. Ця робота має на меті роз-
глянути деякі питання правового регулювання трансплан-
тології  в Україні  на прикладі  двох  видів  трансплантації: 
від живого донора та від померлої особи.

Метою статті є дослідження основних питань право-
вого регулювання трансплантології в України щодо пози-
ції «презумпція згоди».

Виклад основного матеріалу. Трансплантація як ме-
тод лікування  застосовується виключно  за наявності ме-
дичних  показань  реципієнта  лише  у  випадках,  коли  по-
збавлення небезпеки для життя чи відновлення  здоров’я 
реципієнта іншими методами лікування неможливі. Зако-
нодавством України передбачено два види трансплантації: 
від живого донора і від померлої людини.

Особливості  договірних  відносин  під  час  трансплан-
тації  органів  і  тканин  пов’язані  з  відмінностями,  які  іс-
нують  у  випадках  пересадок  з  використанням  трупних 
трансплантатів і у разі трансплантацій від живих донорів. 
У першому випадку йдеться про укладення договору між 
реципієнтом  і  трансплантологічним  стаціонаром  щодо 
надання  медичних  послуг  у  вигляді  пересадки.  В  іншо-
му випадку –  у  разі  донорства  від живих людей,  якими, 
зазвичай,  є  родичі  реципієнта,  договір  укладається  між 
реципієнтом  і медичною установою з одного боку,  і між 
медичною установою і донором – з  іншого. Перший вид 
договору можна назвати договором щодо надання медич-
них послуг у  вигляді  трансплантації,  а  другий – договір 
донорства. Враховуючи належність правовідносин, що ви-
никають під час здійснення трансплантації органів і тка-
нин до медичного права, договір щодо надання медичних 
послуг  у  вигляді  трансплантації  і  договір  донорства мо-
жуть складати особливу групу медичних договорів. 

Суб’єктами правовідносин під час трансплантації ор-
ганів і тканин є:

– реципієнт і медична установа під час пересадки з ви-
користанням трупних трансплантатів;
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–  реципієнт,  медична  установа  і  донор  під  час  тран-
сплантації у разі донорства від живих людей.

Трансплантація  органів  та  тканин  від живого  донора 
допускається виключно з його особистої згоди (отримання 
згоди від законних представників допускається у випадку 
пересадки  кісткового  мозку  від  неповнолітніх)  [2].  По-
стає питання: «Чи наділені представники правом на роз-
порядження  здоров’ям  неповнолітнього?»  Вони  повинні 
захищати права та інтереси неповнолітньої особи, а дача 
згоди на вилучення з організму неповнолітньої особи яко-
гось органу чи його частини, на наш погляд, не є захистом 
інтересів неповнолітнього та не відповідає положенню за-
конодавства щодо законних представників неповнолітньої 
особи. Умовами правомірності трансплантації органів або 
тканин людини є:

1. Наявність у реципієнта медичних показань до засто-
сування трансплантації, що встановлюється консиліумом 
лікарів. 

2. Проведення трансплантації тільки в акредитованих 
в  установленому  законодавством  порядку  державних  та 
комунальних закладах охорони здоров’я  і державних на-
укових установах  за переліком,  затвердженим Кабінетом 
Міністрів України.

3. Наявність письмової заяви про згоду бути донорами.
Взяття органів чи тканин у живого донора допускаєть-

ся  за умови, що його  здоров’ю не буде  заподіяна  значна 
шкода. А згідно зі ст. 16 Закону України «Про трансплан-
тацію органів та інших анатомічних матеріалів людини», 
вилучення органів чи тканин для трансплантації у помер-
лого забороняється, якщо він за життя висловив незгоду 
бути донором або якщо проти його рідні [2].

На  нашу  думку,  термін  «значна шкода»  є  оціночною 
категорією, що робить неможливим визначення меж «зна-
чної шкоди»  та  «незначної шкоди».  Закон України  «Про 
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 
людини» говорить про можливість трансплантації за умо-
ви, що шкода заподіяна здоров’ю донора буде менша, ніж 
небезпека для життя, що загрожує реципієнту (ст. 12 За-
кону України «Про трансплантацію органів та інших ана-
томічних матеріалів людини»). 

Взяття  гомотрансплантанта  (анатомічного  матеріалу 
людини,  призначеного  для  трансплантації)  у живого  до-
нора допускається, коли реципієнт та донор перебувають 
у шлюбі та є близькими родичами. Не допускається взят-
тя  гомотрансплантантів  у  живого  донора,  якщо  донор: 
перебуває у місцях позбавлення волі;  страждає тяжкими 
психічними розладами; має захворювання, які можуть пе-
редатися реципієнту чи  зашкодити його  здоров’ю; надав 
раніше орган чи його частину для трансплантації.

У живого донора може бути взятий гомотрансплантант 
тільки за наявності письмової згоди на це, що підписана 
свідомо і без будь-якого тиску після надання йому лікарем 
об’єктивної інформації про можливі ускладнення для його 
здоров’я, а також про його права у зв’язку з виконанням 
донорської функції. У  заяві донор має указати про свою 
згоду на взяття у нього гомотрансплантанта та про свою 
інформованість щодо можливих наслідків. Підпис донора 
на  заяві  завіряється в установленому законом порядку,  а 
заява додається до медичної документації.

Умовами  правомірності  трансплантації  є  також  на-
явність письмової заяви про згоду бути донором, а в разі 
надання для трансплантації фетальних матеріалів – згода 
жінки, що остаточно вирішила стосовно штучного пере-
ривання  вагітності  (аборту),  та  виконання  умови  збере-
ження  конфіденційності  відомостей  про  таку  жінку.  У 
зв’язку  з  цим  неабиякого  значення  набуває  вирішення 
питання  щодо  законодавчого  регулювання  можливості  і 
меж  допустимості  використання  ембріона  людини  в  на-
укових  дослідженнях. Принциповим при цьому  є  визна-
чення часу, з якого зародок вважатиметься особою з усіма 
правовими наслідками, що постають із цього. За чинним 

законодавством початковим моментом життя є початок фі-
зіологічних пологів, у тому числі передчасних чи штучно 
викликаних.  Саме  з  цього  моменту  посягання  на  життя 
буде кваліфікуватися як вбивство. Згідно з чинним законо-
давством людський ембріон не користується кримінально-
правовою охороною. 

Для  здійснення  трансплантації  від  померлої  особи 
потрібне  визнання фізичної  особи померлою. Людина ж 
вважається померлою з моменту, коли встановлена смерть 
мозку.  Діагностичні  критерії  смерті  мозку  та  процедура 
констатації  смерті  людини  встановлюються  Міністер-
ством охорони здоров’я. Факт смерті потенційного донора 
установлюється консиліумом лікарів, що не можуть бра-
ти участь у вилученні анатомічних матеріалів та їх тран-
сплантації.

Будь-яка  повнолітня  дієздатна  особа  може  заявити 
про  свою  згоду  чи  незгоду  стати  донором  анатомічних 
матеріалів  на  випадок  своєї  смерті.  Якщо  такої  заяви  за 
життя не було зроблено, то згоду на вилучення у померлої 
людини органів можна отримати від другого з подружжя 
та родичів, що проживали з померлою особою до смерті.  
У померлих неповнолітніх, обмежено дієздатних чи неді-
єздатних осіб анатомічні матеріали можуть бути взяті  за 
згодою  їх  законних  представників.  Взяття  анатомічних 
матеріалів у померлого донора не повинно призвести до 
знівечення його тіла. Взяття анатомічних матеріалів у по-
мерлої фізичної особи оформлюється актом, який підпи-
сується лікарями що брали участь у вилученні органів (ст. 
16 Закону України «Про трансплантацію органів та інших 
анатомічних матеріалів людини»).

Якщо пересаджування органів  і  тканин від неживого й 
від живого донора рівнозначне за своїми результатами, є сенс 
законодавчо заборонити вилучення органів для цієї мети від 
живих осіб. Видається доцільнішим шлях отримання органів 
для трансплантації від померлої особи як набагато перспек-
тивніший [3]. Щодо висловлення згоди бути донором за жит-
тя, тут швидше, на нашу думку, варто говорити про те, якщо 
громадянин за життя ніяким чином не висловив своєї незго-
ди бути донором, то після смерті його органи автоматично 
могли б використовуватися для трансплантації.

Зазвичай, українці не схильні за життя розмірковувати 
над майбутнім свого тіла. Тож пропонується законодавчо 
запровадити поняття «презумпція згоди». Лікарям не до-
ведеться в трагічний момент утрати близької людини звер-
татися до родичів по дозвіл. Кожен громадянин вирішує 
для себе, чи згоден він після смерті стати донором орга-
нів. У разі відмови він інформує про це спеціальним теле-
фоном або надсилає повідомлення електронною поштою. 
Його відмову заносять до реєстру. А якщо відмови немає, 
то померлий автоматично розглядається як донор органів. 
Такий закон є в Австрії, Іспанії, Польщі.

Члени Асоціації трансплантологів України вважають, 
що Закон України «Про трансплантацію органів та інших 
анатомічних матеріалів людини» окремими своїми поло-
женнями значно ускладнив роботу фахівців із трансплан-
тації органів. Цей закон більшою мірою захищає права по-
мерлих, а не хворих, які мають потребу в трансплантації 
життєво  важливих  органів.  Одержати  згоду  родичів  до-
сить складно, тому немало хворих людей, які потребують 
операції, помирають, так і не дочекавшись пересаджуван-
ня, оскільки бракує донорських органів [4]. 

У  багатьох  європейських  країнах  застосовується  мо-
дель  «передбачуваної  згоди»  чи  «презумпція  згоди»  [5]. 
Тобто, якщо людина не хоче, щоб її органи були викорис-
тані для трансплантації після  її смерті, вона повинна ще 
заздалегідь зробити відповідну заяву. Якщо ж такого запе-
речення не має, то допускається наявність згоди померлої 
людини на вилучення у неї після смерті органів для тран-
сплантації, так звана «презумпція згоди». 

Презумпція незгоди на вилучення органів і тканин по-
мерлої  людини  для  трансплантації.  Розрізняють  два  ва-
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ріанти цієї юридичної моделі: визначено виражена згода 
самої людини; запитана згода законних представників по-
мерлої людини.

У разі першого варіанта вилучення органів із тіла по-
мерлої людини відбувається на підставі вираженої згоди, 
тобто документально підтвердженого волевиявлення лю-
дини,  зробленого  нею ще  за життя. Це може  бути  запо-
віт, складений прижиттєво про надання свого тіла (частин 
тіла)  у  розпорядження  вчених  для  проведення  експери-
ментів,  або  дозвіл  на  вилучення  органів  і  тканин  після 
смерті для трансплантації. 

У разі другого варіанта юридичної моделі презумпції 
незгоди,  у  випадку  відсутності  документально  підтвер-
дженого прижиттєвого волевиявлення людини вилучення 
органів із тіла померлої людини відбувається на підставі 
наданої письмової згоди законних представників (родичів, 
опікунів та ін.) у формі запитаної згоди. 

Презумпція згоди померлої людини на використання її 
органів і тканин для трансплантації. Ця  юридична  мо-
дель правомірності вилучення органів померлих людей для 
трансплантації представлена трьома варіантами: примусо-
ве вилучення органів і тканин; тотальне вилучення органів 
і тканин; рутинне вилучення органів і тканин. У разі пер-
шого варіанта вилучення органів  і тканин для трансплан-
тації здійснюється в певної групи громадян. У разі друго-
го  варіанта  вилучення  органів  після  смерті  здійснюється 
у всіх  громадян без винятку. У разі  третього варіанта ви-
лучення органів померлої людини відбувається у випадку 
відсутності  документально  підтвердженого  прижиттєвого 
волевиявлення самої людини; документально підтвердже-
ної відмови законних представників від вилучення органів 
із тіла померлого родича після смерті близької їм людини.

Офіційна  статистика  в  Україні  невтішна.  Приблизна 
щорічна потреба в трансплантації в Україні становить: нир-
ки – 2500; печінки – 1500; серця – 1500. У країнах з високим 
розвитком  медицини  кількість  донорів  становить  20–40 
осіб на 1 млн населення. Кількість операцій із трансплан-
тації нирок не перевищує 50–70 у всіх центрах трансплан-
тації разом узятих і з кожним роком зменшується, а серце 
і печінку в Україні не пересаджують  зовсім. Не  тому, що 
не уміють, немає донорського матеріалу. На штучній нирці 
живуть близько 1600 людей із кожного мільйона населення.

Спроби  віднести  всі  аспекти  відносин  у  сфері  тран-
сплантації  органів  і  тканин  до  якої-небудь  галузі  права, 
можливо,  не  приведуть  до  позитивного  результату.  Тут 
поєднуються  і  методи  цивільно-правового  регулювання, 
і  прийоми  адміністративно-правового  і  низки  інших  га-
лузей права. Наприклад, виконання приписів лікаря після 
проведеної трансплантації належить до особливого виду 

цивільно-правових  обов’язків,  виконання  яких  залежить 
від хворого – носія цих обов’язків.

Водночас обов’язки адміністративно-правового харак-
теру, які виражаються в дотриманні внутрішнього розпо-
рядку стаціонару, також спрямовані на здійснення хворим 
свого  суб’єктивного  права.  Однак  ці  обов’язки  прийма-
ються  хворим,  якому  здійснено  пересадку,  в  результаті 
добровільної, інформованої, компетентної згоди, що свід-
чить  про  неможливість  належності  цього  виду  відносин 
до адміністративно-правових.

Висновки. Таким чином, на прикладі  трансплантації 
органів і тканин можна підтримати ідею про необхідність 
виокремлення медичного права  в  окрему  самостійну  га-
лузь права. Можна визначити лікарське  (медичне) право 
як систему нормативних актів (норм), які регулюють ор-
ганізацію майнових, особистих відносин, що виникають у 
зв’язку з проведенням санітарно-епідеміологічних заходів 
і  наданням лікарсько-профілактичної  допомоги  громадя-
нам. Виокремлення цього права дасть можливість більш 
адекватного правового регулювання всіх розділів медици-
ни, у тому числі й трансплантології. 

Для  виникнення  правовідносин  у  трансплантології 
необхідним  є  виникнення  юридичного  факту.  Для  про-
ведення  трансплантації  необхідна  наявність  декількох 
юридичних  фактів,  зокрема,  волевиявлення  особи,  яка 
потребує пересадки з одного боку і згода медичної уста-
нови (трансплантологічного стаціонару) з іншого. Інакше 
кажучи, для правових відносин між медичною установою 
і пацієнтом у разі трансплантації органів і тканин пропо-
нується договірна форма, основана на добровільному ін-
формованому волевиявленні хворого  (реципієнта)  і  згоді 
медичної установи, основаній на медичних свідченнях. 

Отже, у роботі ми розглянули трансплантацію у двох її 
проявах: трансплантація від живої людини та трансплан-
тація  від  померлої  людини.  Найбільш  ефективною,  на 
наш погляд, є трансплантація з вилученням органів у по-
мерлої людини. Пропонуємо в Україні  застосувати щодо 
трансплантації  модель  «передбачуваної  згоди»  чи  «пре-
зумпцію  згоди», що дасть можливість  уникнути  дефіци-
ту  гомотрансплантантів  та  допомогти  більшій  кількості 
хворих  людей.  Тому  пропонуємо  внести  зміни  до  ст.  16 
Закону  України  «Про  трансплантацію  органів  та  інших 
анатомічних матеріалів людини» та сформулювати її так: 
«Померла людина повинна ще  за життя висловити свою 
незгоду на використання її органів після смерті, у такому 
разі органи померлої людини не можуть бути використані 
для трансплантації. Якщо ж такого заперечення не має, то 
людина згодна на використання її органів для трансплан-
тації після смерті».
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У статті проведено аналіз представництва у країнах континентальної системи права. Найпоширенішим видом представництва є 
представництво за довіреністю. Представництвом є правовідношення, у якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право 
вчинити правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юри-
дичної особи та з інших підстав, установлених актами цивільного законодавства. У країнах континентальної системи права інститут пред-
ставництва має багато спільних рис із аналогічним інститутом у вітчизняному праві, тому є актуальним для детальнішого дослідження.

Ключові слова: інститут представництва, представництво, довіреність, генеральна довіреність, спеціальна довіреність, родова до-
віреність.

В статье проведен анализ представительства в странах континентальной системы права. Самым распространенным видом пред-
ставительства является представительство по доверенности. Представительством является правоотношение, в котором одна сторона 
(представитель) обязана или имеет право совершить сделку от имени другой стороны, которую она представляет. Представительство 
возникает на основании договора, закона, акта органа юридического лица и на других основаниях, установленных актами гражданского 
законодавства. В странах континентальной системы права институт представительства имеет много общих черт с аналогичным инсти-
тутом в отечественном праве, поэтому является актуальным для более детального исследования.

Ключевые слова: институт представительства, представительство, доверенность, генеральная доверенность, специальная до-
веренность, родовая доверенность.

In the article the analysis of the representation rights in the continental system countries. The most common type of representation is the 
representation by proxy. A representative office is a legal relationship in which one party (the agent) is obliged or has the right to make a deal on 
behalf of the other hand, it poses. Representation arises under contract law, the act of a legal entity and authority on other grounds established 
by civil legislation acts. In the countries of continental legal system the institution of representation has much in common with a similar institution 
in the domestic law of what is relevant and for more detailed investigation.

Key words: Institute of representation, representation, power of attorney, power of attorney, special power of attorney, power of attorney birth.

Постановка проблеми. Інститут  представництва  та 
довіреності існує і достатньо розвинений в усіх цивільно-
правових  системах.  У  країнах  континентальної  системи 
це – інститут матеріального права. 

За  загальним  правилом  учасники  цивільних  відно-
син  особисто  набувають  цивільних  прав  та  цивільних 
обов’язків  шляхом  укладення  правочинів.  Але  існують 
випадки, коли вони не в змозі особисто вирішувати ті чи 
інші питання. Представництво у такому випадку може їм 
допомогти. 

У роботі на прикладі двох країн континентальної сис-
теми права розглянемо суть представництва та довіреності.

Ця тема є дуже актуальною для дослідження, тому що 
без цього інституту обійтись не можуть ні фізичні, ні юри-
дичні  особи.  Так,  його,  без  сумніву,  потребують  ті,  хто, 
зважаючи на вік чи психічний стан, належать до категорії 
осіб, за якими взагалі не визначається наявність значущої 
волі. Усі вони можуть бути самостійними учасниками ци-
вільного обороту лише тоді, коли певні особи будуть діяти 
за них. Представництво часто є необхідною умовою реалі-
зації правосуб’єктності юридичної особи.

Представництво є однією із важливих гарантій реаль-
ності здійснення цивільних прав та виконання обов’язків 
суб’єктами права.

Стан опрацювання цієї проблематики. Дуже  мало 
наукових  робіт  присвячено  цій  темі.  Опосередковано  цю 
тему  розглядали  такі  науковці-юристи,  як  М.І.  Панченко,  
В.О. Рясенцева, Є.О. Харитонов, Г.З. Огнев’юк, Г.З. Лазько, 
А.І. Дрішлюк. Тому це питання потребує спеціального аналізу.

Метою статті є дослідження сутності представництва 
та довіреності за цивільним правом країн континентальної 
системи права.

Виходячи з мети наукової роботи, автор ставить перед 
собою завдання виявити значення та роль представництва 
та довіреності у країнах континентальної системи права.

Об’єкт  дослідження  –  загальні  закономірності  пред-
ставництва та довіреності.

Предметом дослідження є правова природа представ-
ництва та довіреності, їх вплив на діяльність суспільства. 

Виклад основного матеріалу. У  країнах  континен-
тальної системи права інститут представництва має бага-
то спільних рис із аналогічним інститутом у вітчизняно-
му  праві.  Доктрина  відрізняє  представництво  договірне 
(засноване  на  договорі  доручення,  або  якщо  з  обставин 
справи очевидно, що особа проявляє волю від імені особи, 
яку представляють, і законне (представництво у зв’язку із 
батьківськими чи опікунськими правами, представництво 
органів юридичних осіб, виконавців заповіту тощо), хоча 
такий  розподіл  не  завжди  чітко  виокремлений  у  законо-
давстві. Представництво може ґрунтуватися на законі, ад-
міністративному акті, рішенні суду, договорі, звичаї.

Представництво  тлумачиться  як  правовідносини,  за 
яких  одна  особа  (представник)  вчиняє  юридичні  дії  від 
імені іншої особи (яку представляють) та в її інтересах.

Представник  зобов’язаний  діяти  особисто,  виключно 
в межах наданих йому повноважень, звітувати перед осо-
бою, яку представляє, передати все отримане за угодами 
довірителю;  угоди,  які  він  укладає  від  імені  особи,  яку 
представляє, визначають права й обов’язки для останньої. 
Угоди, що  виходять  за  межі  повноважень  представника, 
є  обов’язковими  лише  за  умови  їх  подальшого  схвален-
ня особою,  яку представляють. Це  схвалення може бути 
висловлене  прямо  або  за  замовчуванням  (ФРН).  Якщо 
такі угоди не схвалено, а представник не попередив тре-
тіх осіб про перевищення повноважень, то він особисто є 
зобов’язаним перед ними.

У  юридичній  літературі  повноваження  представника 
класифікують на універсальні,  які дають  змогу  здійсню-
вати будь-які права особи,  яку представляють;  генераль-
ні, що  дають  право  вчиняти  всі можливі юридичні  дії  у 
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певній  сфері чи для ведення певного підприємства;  спе-
ціальні  – для укладення однорідних угод;  та  разові  – на 
укладення однієї угоди.

Водночас у окремих країнах  існують свої особливос-
ті. Зокрема, у Франції відносини представництва регулю-
ються  Французьким  цивільним  кодексом  (далі  –  ФЦК), 
переважно нормами, що стосуються договору доручення. 
На практиці ж повноваження представника розглядають-
ся як одностороння заява особи, яку представляють,  і не 
пов’язуються обов’язково з договором доручення.

За законодавством ФРН (НЦК) представництво вважа-
ється договірним не лише у випадках, коли представник 
виявляє  волю у межах його офіційних повноважень,  а й 
тоді, коли з обставин справи очевидно, що дії вчиняють-
ся  від  імені  особи,  яку  представляють.  Повноваження 
можуть  відображатися  у  заяві,  яка  надається  або  пред-
ставнику,  або  третім  особам без  спеціальної форми,  або 
висловлена у публікаціях (у такому випадку представник 
правомочний стосовно всіх третіх осіб) [1, с. 202].

Від відносин представництва у континентальному праві 
відрізняють посередництво, метою якого є укладання угоди 
між  зацікавленими  особами.  Посередництво  реалізується 
через  посередницькі  фірми,  маклерів,  брокерів  тощо,  які 
професійно займаються сприянням укладанню різноманіт-
них угод комерсантами. Посередник відрізняється від пред-
ставника, оскільки виступає незалежною особою стосовно 
обох сторін, а представник діє лише для однієї зі сторін  і 
сам від її імені укладає угоду. Для посередництва у певних 
сферах діяльності (наприклад, щодо угод із цінними папе-
рами на фондових біржах  та  ін.)  необхідний  спеціальний 
дозвіл уповноважених органів держави.

Мета  посередництва  полягає  у  тому,  щоб  добитися 
укладення  договору  між  зацікавленими  особами.  Посе-
редниками є, наприклад, маклери (Німеччина, Швейцарія, 
Франція).

Слід мати на увазі, що в національних системах права 
самостійні торгові представники іменуються по-різному: 
торговими або комерційними агентами (у Франції, Німеч-
чині, Японії, Італії).

У Франції торговий агент, що має статус комерсанта, 
може діяти, по-перше, від імені та за рахунок промисло-
вих підприємців або купців і, по-друге, від свого імені або 
від імені підприємців та за їх рахунок.

У першому випадку відносини з представництва регу-
люються ст. 1984-2010 Французького цивільного кодексу 
2000 року.

У  другому  випадку  регулювання  відносин  з  пред-
ставництва перебуває у віданні Торгового кодексу 2000 р.  
У  якості  торгових  представників  у  Німеччині,  агентів  у 
Швейцарії та торгових агентів у Франції можуть діяти як 
фізичні, так і юридичні особи. Будучи самостійними тор-
говими діячами, торгові представники в Німеччині та тор-
гові агенти у Франції вправі здійснювати представництво 
кількох підприємців, причому якщо у Франції за законом 
вони не вправі представляти підприємців конкурентів, то 
за законодавством Німеччини така можливість не виклю-
чена.

За  правом ФРН  відрізняють  пряме  та  непряме  торгове 
представництво. За прямого представництва представник діє 
від імені комерсанта, однак сам не є підприємцем [2, с. 203].

Законне  торгове  (комерційне)  представництво  засто-
совується у діяльності торгових товариств: органи управ-
ління представляють товариство в суді та в інших право-
відносинах.  У  статутах  відповідних  товариств  можуть 
детально визначатися функції органів, що мають такі по-
вноваження. У разі спільного представництва членів прав-
ління за кожним із них можуть закріплюватися функції з 
представництва для укладення певного виду угод або для 
окремих правочинів. 

До прямого представництва належать прокура та тор-
гове повноваження. 

Прокура є різновидом представництва службовців тор-
гового підприємства, тобто осіб, які працюють за наймом 
у підприємця і мають певні представницькі повноваження 
відповідно до трудового договору й закону. Такі особи за 
службовими обов’язками повинні представляти підприєм-
ство у процесі укладення угод і вчинення інших дій; вони 
є підлеглими стосовно підприємця (підприємства), безза-
перечно дотримуються його вказівок, звітують перед ним 
про виконання функцій та одержують за це відповідну за-
робітну плату.

Прокурист  (представник)  має  надзвичайно  широкий 
обсяг  повноважень,  які  не  можуть  бути  обмежені.  Він 
вправі укладати всі угоди, які властиві торговим підпри-
ємствам  взагалі,  а  не  лише  конкретному  підприємству, 
навіть якщо вони виходять за межі цілей його діяльності. 
Прокурист може без додаткового дозволу вчиняти дії, які 
доступні  тільки  власникові,  зокрема  відчужувати майно, 
передавати майно під заставу та ін. 

Прокура  надається  службовцеві  власником  або  його 
законним  представником,  який  повинен  мати  згоду  опі-
кунського суду. Вона  є чинною навіть  зі  зміною власни-
ка підприємства. Встановлення прокури та її припинення 
підлягає  обов’язковій  реєстрації  у  торгових  (державних) 
реєстрах. 

Вчиняючи ті чи інші угоди, прокурист повинен до на-
зви підприємства, яке він представляє, додавати вказівку 
на  існування прокури. Він не вправі передавати свої по-
вноваження  іншим  особам.  Разом  із  тим,  існують  певні 
способи обмеження повноважень прокуриста: обмеження 
повноважень  представника  діяльністю  певної  філії  під-
приємства, надання прокури кільком особам, підписи кож-
ної з яких необхідні для дійсності угоди, що укладається 
однією із них [5, с. 54].

Представництвом  службовців  торгового  товариства 
(підприємства)  у  вужчому  значенні  є  торгове  повнова-
ження  (ФРН). Воно  уповноважує  представника  лише  на 
здійснення тих юридичних дій, які може вчиняти конкрет-
не підприємство  (а не будь-яке торгове взагалі). Торгове 
повноваження  може  видаватися  як  на  управління  цілим 
підприємством, так і на укладання певного виду торгових 
угод або однієї угоди. 

Торгове повноваження не підлягає реєстрації. Право-
мочності представника відображаються у довіреності. Ви-
знання та схвалення комерсантом дій представника може 
здійснюватися у формі мовчазної згоди, що, власне, і роз-
глядається як доказ існування торгового повноваження.

Ще одним із видів представництва службовців є комі-
вояжерство. Комівояжери (представники) – це особи, які 
приймають замовлення на продукцію (товар) у зазначених 
підприємцем  регіонах.  Окрім  заробітної  плати,  комівоя-
жери мають право на відшкодування витрат на поїздки, а 
також можуть одержувати гроші за товари та встановлю-
вати терміни платежів. У деяких країнах для такої діяль-
ності потрібен спеціальний дозвіл компетентного органу 
держави [3, с. 198].

Непряме представництво здійснюється через торгових 
представників, а також шляхом укладання угод доручення 
та комісії. 

Торгові представники – це особи, які в ролі самостій-
ного підприємця (промислу) здійснюють постійні повно-
важення  посередництва  та  представництва  з  укладення 
різноманітних угод і надання послуг торговому підприєм-
ству, з яким не пов’язані трудовими (службовими) право-
відносинами.  За  виконання  таких функцій  вони одержу-
ють винагороду у вигляді відсотку від вартості укладеної 
угоди або виплати чистого прибутку (тантьєми). Це само-
стійні підприємці, які вільно здійснюють свою діяльність і 
визначають свій робочий час. Торговими представниками 
можуть бути або фізичні, або юридичні особи.

Торговий  (комерційний) представник реєструється як 
особа, що  здійснює самостійний промисел  (підприємни-
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цтво), він веде відповідну документацію зі своєї діяльнос-
ті (торгові книги); на здійснення постійного представни-
цтва конкретного підприємства повинен мати відповідну 
довіреність (доручення).

Торговий (комерційний) представник може виконувати 
як представницькі, так і посередницькі функції. Він може 
одночасно  здійснювати  представництво  кількох  підпри-
ємств, зокрема і конкуруючих, якщо застереження про за-
борону  представляти  інтереси  підприємства-конкурента 
немає в договорі доручення.

За  договором  торговий  представник  може  мати  ви-
ключне право на укладення угод від імені підприємства на 
певній території. У такому разі підприємець не може при-
значати інших агентів чи користуватися послугами макле-
рів, комісіонерів тощо на цій самій території. Якщо ж ко-
мерсант порушив це правило і самостійно або через інших 
осіб уклав угоду на цій території, то торговий представник 
має право на одержання винагороди за такою угодою. 

Представництво,  засноване  на  договорі  доручення,  у 
праві ФРН завжди має безоплатний характер. Повірений 
зобов’язується виконувати будь-які фактичні та юридичні 
дії, покладені на нього довірителем.

Представництво,  що  ґрунтується  на  договорі  комісії, 
здійснюється  комісіонером,  який  бере  на  себе  обов’язки 
вчиняти угоди за рахунок комерсанта (комітента), але від 
свого імені. Комісіонер теж є комерсантом, здійснює від-
повідну  діяльність  у  вигляді  промислу  і  зберігає  повну 
самостійність у відносинах із третіми особами [4, с. 333].

Особливий  статус  має  торговий  маклер,  тобто  посе-
редник  у  підприємницьких договорах  (поставка,  продаж 
товарів, цінних паперів, страхове забезпечення, оренда су-
ден тощо). За правом Німеччини посередництво відокрем-
лене від представництва, однак згідно із законом не вва-
жається протиправним,  наприклад  діяльність  страхового 
агента, який укладає договори.

Формами  торгового  (комерційного) представництва  є 
договірний  продавець  (комерсант, що  входить  до  струк-
тури  підприємства-виробника  і  на  основі  постійного  з 
ним договору від свого імені та за свій рахунок поширює 
його  товари,  підтримує  оборот,  використовуючи  позна-
чки виробника поряд із власними); комісійний агент (діє 
як  комісіонер,  однак  на  постійній  основі);  франчайзинг.  
У юридичній літературі виділяють окремі ознаки догово-
ру франчайзингу, які дають підстави розглядати такі від-
носини  як  представницькі:  користувач  виключних  прав 
(представник) є самостійним у правовому сенсі суб’єктом, 
йому доручається пропонувати товари та послуги на рин-
ку під єдиною маркою.

За  французьким  законодавством  торгове  (комерційне) 
представництво має переважно договірний характер і може 
ґрунтуватися  на  трудовому  договорі  між  підприємцем  та 
службовцем торгового товариства або на договорі доручен-
ня (або комісії) між особами, які не перебувають між собою 
у трудових відносинах. Таке представництво майже не від-
різняється від аналогічного у німецькому праві. 

Службовцями, які виконують представницькі функції, 
окрім учасників органів управління, є роз’їзні агенти, тор-
гові представники та агенти зі збуту товарів. Ці службовці 
мають  професійні  посвідчення  представників.  Обсяг  їх 
повноважень  визначається  у  контракті,  який може  укла-
датися  в  усній  або  письмовій формі.  Вони мають  право 
на компенсацію витрат на роз’їзди. Цікавим є те, що вони 
можуть представляти інтереси одного чи кількох підпри-
ємств, якщо іншого не обумовлено в договорі. Вони не в 
змозі укладати торгові угоди за свій рахунок та задля влас-
ної вигоди. 

У  законодавстві Франції  існує  також  інститут  торго-
вого агента, що є аналогічним інституту торгового пред-
ставника у німецькому праві та характеризується такими 
ж ознаками. Торгові агенти повинні бути зареєстровані у 
канцелярії торгового суду або суду великої інстанції. Вони 

не  є  службовцями  торгового  товариства,  від  імені  якого 
діють: укладають угоди купівлі-продажу, найму, надають 
інші  послуги.  Повноваження  торгових  агентів  визнача-
ються  в  угодах  з  комерсантами,  які  обов’язково  уклада-
ються  у  письмовій  формі.  Повноваження  можуть  бути 
спеціальними (для однієї угоди) або загальними (для будь-
яких торгових угод).

Торговий  агент  зобов’язаний  діяти  особисто,  на  ви-
сокому професійному рівні; він має право на винагороду 
відповідно до обсягу та якості виконаної роботи. Він може 
найняти будь-якого іншого агента на власний розсуд, яко-
му сам виплачуватиме винагороду, однак залишатиметься 
відповідальним  перед  комерсантом-довірителем.  Торго-
вий агент може укладати угоди одночасно із кількома до-
вірителями, у тому числі й конкуруючими фірмами, якщо 
на це є згода довірителів. Поряд із виконанням представ-
ницьких функцій  торговий  агент  вправі  вчиняти  торгові 
угоди за власний рахунок і для задоволення власних інтер-
есів [8, с. 94].

Право  представництва  врегульоване  цивільними  ко-
дексами в Німеччині та Франції. Розглянемо суть довіре-
ності  на  прикладі Німеччини. Відповідно  до  німецького 
цивільного кодексу довіреністю є надане через правочин 
повноваження на здійснення представництва (§ 166, абзац 
2 ЦКН). Надання довіреності відбувається шляхом заяви 
уповноваженій особі або третій особі (партнерові за дого-
вором), відносно якої має здійснюватись представництво 
[7, с. 100].

У § 167, абзаці 2 ЦК Німеччини закріплений також той 
принцип, що довіреність не потребує дотримання певної 
форми. Вона може бути  заявлена  також  і  в  усній формі. 
Тільки у тому випадку, якщо закон передбачає дотримання 
певної обов’язкової форми, вона повинна бути дотримана 
під час надання довіреності. Наприклад, у разі правочинів 
із земельними ділянками довіреність повинна бути нотарі-
ально засвідчена. Але все ж, незважаючи на описані вище 
можливості, у правовому обігу довіреності видаються, як 
правило, саме в письмовій формі.

Німецьке право передбачає розмежування між такими 
видами довіреностей, як 1) генеральна довіреність; 2) спе-
ціальна довіреність; 3) родова довіреність.

Генеральна довіреність дозволяє уповноваженій особі 
представляти довірителя у всіх діяннях, які можна уяви-
ти. Виключенням із цього загального правила є тільки так 
звані особистісні правочини або дії, як, наприклад, укла-
дання шлюбу, складання заповіту або реалізація виборчо-
го права. 

Спеціальна довіреність має на увазі уповноваження на 
вчинення окремої, прямо визначеної дії. Так, наприклад, 
уповноваженій особі може бути доручено продати земель-
ну ділянку довірителя. 

Родова довіреність описує повноваження від імені до-
вірителя  здійснити певну  групу дій. Так,  наприклад,  до-
віритель може уповноважити уповноваженого виконувати 
для нього всі його банківські справи.

Обсяг довіреності, в принципі, визначає та особа, яка 
її видає.

Щодо строку дії довіреності, то вона не прив’язана до 
якогось  певного  строку  чинності. Погашення  довіренос-
ті  визначається  згідно  з  покладеними  в  основу  її  видачі 
правовими  відносинами  (§  167 ЦК Німеччини). До  того 
ж, будь-яка довіреність може бути відкликана у будь-який 
час. Смерть довірителя не призводить, як правило, до по-
гашення  довіреності,  тобто  вона  продовжує  діяти  і  піс-
ля його смерті  (трансмортальна довіреність). Так само є 
можливим видати довіреність саме для випадку смерті. Із 
такою  довіреністю  особа,  якій  довіреність  видана,  може 
дієво «представляти довірителя». 

Також і недієздатність довірителя, яка наступає після 
видачі ним довіреності, не призводить ані до її погашення, 
ані до обмежень у дії довіреності.
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Правовий  обіг  має  довіряти  чинності  довіреності  до 
тих пір, поки документ довіреності перебуває у правово-
му обігу. Повноваження на представництво  залишається 
чинним до того часу, поки документ довіреності не буде 
повернуто назад довірителю або не буде оголошено таким, 
що втратив чинність (§ 172, абзац 2 ЦК Німеччини).

Не всі можуть отримати довіреність. Недієздатна осо-
ба не може отримати довіреність,  адже до довіреності  як 
правочину застосовуються загальні положення про дієздат-
ність. Недієздатним є той, кому не виповнилось сім років, 
або та особа, яка знаходиться у стані порушення розумової 
діяльності,  що  виключає  її  вільне  самовизначення.  Неді-
єздатні  особи не можуть  виявляти  важливу  для  правових 
наслідків волю і, таким чином, не можуть бути уповнова-
женими особами, як не можуть і видавати довіреності. Об-
межено дієздатні особи (від 7 до 18 років), у протилежність 
із вищезазначеним, можуть бути уповноваженими особами, 
але не можуть бути довірителями [6, с. 199].

Висновки. Отже, у країнах континентальної системи 
права інститут представництва має багато спільних рис із 

аналогічним  інститутом у  вітчизняному праві. Доктрина 
відрізняє представництво договірне (засноване на догово-
рі доручення, або якщо з обставин справи очевидно, що 
особа проявляє волю від імені особи, яку представляють, і 
законне (представництво у зв’язку з батьківськими чи опі-
кунськими правами,  представництво  органів юридичних 
осіб, виконавців заповіту тощо).

Представництво  тлумачиться  як  правовідносини,  за 
яких  одна  особа  (представник)  вчиняє  юридичні  дії  від 
імені іншої особи (яку представляють) та в її інтересах.

У країнах континентальної системи права існують різ-
ні види представництва. 

Довіреністю є надане через правочин повноваження на 
здійснення представництва. Надання довіреності відбува-
ється шляхом заяви уповноваженій особі або третій особі 
(партнерові  за  договором),  відносно  якої має  здійснюва-
тись представництво.

У країнах континентальної системи права представни-
цтво  та  довіреність  урегульовані  цивільними  кодексами 
цих країн.
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ РІЕЛТОРСьКих ПОСЛУГ

ThE SuBJECT Of ThE CONTrACT fOr PrOVIDINg Of rEAL ESTATE SErVICES
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Навчально-наукового юридичного інституту
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

У статті досліджено предмет договору про надання ріелторських послуг, визначено характер дій, які складають ріелторську послугу, 
проаналізовано підходи до класифікації ріелторських послуг, запропоновано визначати предмет договору про надання ріелторських по-
слуг як сукупність дій фактичного характеру, що спрямовані на сприяння в укладенні в майбутнього правочину щодо нерухомого майна.

Ключові слова: ріелторські послуги, істотні умови договору, предмет договору про надання ріелторських послуг, фактичні дії, спри-
яння в укладенні правочину щодо нерухомого майна. 

 
В статье исследован предмет договора о предоставлении риэлторских услуг, определен характер действий, которые составляют ри-

элторскую услугу, проанализированы подходы к классификации риэлторских услуг, предложено определять предмет договора о предо-
ставлении риэлторских услуг как совокупность действий фактического характера, направленных на содействие заключению в будущем 
сделки с недвижимым имуществом.

Ключевые слова: риэлторские услуги, существенные условия договора, предмет договора о предоставлении риэлторских услуг, 
фактические действия, содействие в заключении сделки в отношении недвижимого имущества.

The article researched the subject of the contract about providing the real estate services, defines the nature of actions that makes up the 
real estate services, analyzed the approaches to classification of the real estate services, offered to determine the subject of the contract about 
providing the real estate services as a set of factual action that promote in the conclusion of a future agreement concerning the real estate.

Key words: real estate services, essential terms of the contract, subject of the contract for real estate services, actual steps to facilitate the 
conclusion of the transaction in respect of immovable property.

Постановка проблеми. Питання  умов  договору  вва-
жається  одним  із  ключових  у  договірних  конструкціях. 
Умови договору традиційно розглядають у залежності від 
їх значення. Відповідно до ст. 638 ЦК України істотними 
умовами договору є умови про предмет договору, умови, 

що визначені законом як істотні або є необхідними для до-
говорів  даного  виду,  а  також усі  ті  умови, щодо  яких  за 
заявою хоча б однієї  із сторін має бути досягнуто згоди. 
Отже, на перше місце ЦК України ставить умову про пред-
мет. Власне, своєрідність предмета договору індивідуалі-
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зує його та визначає його видову належність. Хоча в літе-
ратурі вже неодноразово акцентувалася увага на тому, що 
класифікація  цивільно-правових  договорів  за  предметом 
договору  поступається  своєю  значимістю  класифікації 
договорів за метою вступу в договірне правовідношення, 
проте важко заперечити той факт, що саме дії (діяльність) 
щодо  матеріального  блага,  з  приводу  якого  укладається 
договір  (предмет  договору),  впливають  на  кваліфікацію 
договору. На сьогодні послуги ріелторів користуються по-
питом, однак в умовах нормативної невизначеності вони 
регулюються різними конструкціями договорів, що в од-
них випадках визначають ріелторську послугу як роботу, 
а в інших – як послугу. Тому для правильної кваліфікації 
договору про надання ріелторських послуг актуальним є 
питання визначення його предмета. 

Стан опрацювання. Питання предмета договору про 
надання  цивільно-правових  послуг  було  і  залишається 
об’єктом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних 
науковців:  М.І.  Брагінського,  В.А.  Васильєвої,  В.В.  Ві-
трянського, Н.В. Дроздової, О.С. Іоффе, О.Ю. Кабалкіна, 
М.В. Кротова, В.В. Луця, В.В.  Рєзнікової, Л.В. Санніко-
вої,  А.А.Телестакова.  Н  В.  Федорченко,  О.Д. Шешеніна 
та  інших.  Однак  окремого  наукового  дослідження,  при-
свяченого предмету договорів про надання ріелторських 
послуг, не проводилося. 

Мета статті. У межах даної статті автор ставить перед 
собою мету визначити предмет договору про надання рі-
елторських послуг.

Виклад основного матеріалу. Умова  про  предмет  – 
це  обов’язкова  істотна  умова  договору-угоди,  яка  визна-
чає  його  правову  мету  шляхом  зазначення  певних  дій  з 
об’єктами цивільних прав [1, с. 32]. Усі інші умови можуть 
бути  істотними  у  двох  випадках:  якщо  це  потрібно  для 
врегулювання  відповідного  різновиду  договору  та  коли 
сторони за власною ініціативою включать їх у зміст свого 
договору [2, с. 38]. Предмет договору є тією індивідуалі-
зуючою ознакою, за якою в теорії цивільного права про-
водять розмежування  типів  та  видів договорів  [1,  с.  31]. 
Предмет договору вказує на  інтерес сторін під час укла-
дення  ними  договору,  тим  самим дозволяючи  визначити 
те, чого вони прагнуть досягти завдяки укладенню право-
чину [3, с. 59]. При цьому важливо не змішувати правовий 
результат,  якого  бажають  досягти  особи,  які  укладають 
правочин,  і  мету  правочину  –  намір  осіб  досягти  цього 
результату.  Намір  досягнути  передбаченого  правочином 
правового результату є ознакою та елементом правочину 
[4, с. 209]. Тому предмет договору уособлює правову мету 
договору. І.В. Стрижак вказує, що предмет договору – це 
поняття, яке позначає те, на що спрямовані дії та/або дум-
ки сторін договору, та є такою умовою, яка узагальнює в 
цілому правову мету договору шляхом зазначення певних 
дій з об’єктами цивільних прав [5].

Предметом договорів про надання послуг завжди ви-
ступає діяльність, яка має нематеріальний характер, тобто 
фактичні та (або) юридичні дії виконавця з надання пев-
ної послуги  [6,  с.  182]. Метою вступу в правовідношен-
ня з надання послуг є благо, яке має отримати кредитор у 
результаті вчинення боржником передбачених договором 
дій. Для отримання зазначеного блага послугонадавач по-
винен здійснити визначену договором діяльність  (сукуп-
ність  дій).  У  результаті  послугоодержувач  отримує  від 
послугонадавача  споживну  вартість  корисної  дії. Власне 
вчинення конкретних дій для отримання блага буде пред-
метом, про який сторони домовляються, укладаючи дого-
вір [7, с. 89]. Тому будь-який договір про надання послуг, 
щоб відповідати вимозі про визначення предмету догово-
ру, повинен містити вказівку, що це договір про надання 
конкретних  послуг. Крім  того,  для  змішаних  договорів  і 
договорів  із  надання  «так  званих  послуг»  необхідним  є 
обов’язкове включення в предмет договору опису дій, що 
складають послугу [8, с. 125].

Отже, предметом договору про надання послуг є кон-
кретні  дії  послугонадавача,  про  які  домовилися  сторони 
задля отримання блага від таких дій. Крім того, на осно-
ві  аналізу  легального  визначення  договору  про  надання 
послуг можна відзначити, що його предметом є надання 
послуг нематеріального характеру (характерною ознакою 
якраз  нематеріальних  послуг  є  їх  споживання  в  процесі 
надання).  При  цьому  надання  послуги  може  виявляти-
ся у двох формах: а)  здійснення виконавцем певних дій;  
б)  здійснення  виконавцем  певної  діяльності.  Необхідно 
підкреслити,  що  вищезазначені  дії  виконавець  повинен 
здійснити особисто,  але  якщо  замовник дає  згоду на  за-
лучення третіх осіб, то виконавець може доручити вико-
нання договору про надання послуг іншій особі, залиша-
ючись у повній мірі відповідальним перед замовником за 
порушення договору [9, с. 27].

Предметом  посередницьких  договорів  як  різновиду 
договорів про надання послуг є послуга, яка пов’язана із 
вчиненням дій за дорученням та в інтересах іншої особи. 
Умова про обов’язок посередника – виконувати вказівки 
клієнта – є обов’язковою [10, с. 80]. 

Предметом договору про надання ріелторських послуг 
є ріелторська послуга як сукупність дій, які ріелтор вчи-
няє задля участі нерухомого майна в цивільному обороті.  
У  договорах  про  надання  ріелторських  послуг 
обов’язковою  вимогою,  яка  ставиться  під  час  формулю-
вання предмету  договору,  є  чітке  визначання  дій  ріелто-
ра. Однак тут варто звернути увагу на характер таких дій.  
У першу чергу, слід зазначити, що ріелтор не має повно-
важь  на  укладення  правочину  з  нерухомим  майном  від 
імені клієнта. Навіть якщо ріелтор вчиняє дії юридичного 
характеру (оцінку майна, технічну інвентаризаціяю неру-
хомості  тощо),  то вони виходять  за межі предмета дого-
вору про надання ріелторських послуг і в залежності від 
повноважень,  які  замовник  передає  ріелтору,  входять  до 
предмета  інших  посередницьких  договорів  (переважно 
доручення, управління). Тому констатуючою ознакою до-
говорів про надання ріелторських послуг є те, що ріелтор 
не вчиняє юридичних дій. Дії ріелтора носять фактичний 
характер  і  спрямовані  на пошук потенційних контраген-
тів, погодження істотних умов та зведення сторін майбут-
нього правочину з нерухомим майном. 

Послуги ріелтора складаються з дій, які не зумовлю-
ють виникнення в клієнта суб’єктивних прав. Якщо в до-
говорах  доручення  інтерес  замовника  послуги  проявля-
ється в  здатності юридично бути присутнім одночасно в 
різних місцях, створюючи для себе певні правові наслід-
ки, то в договорах про надання ріелторських послуг інтер-
ес замовника полягає в тому, щоб без його участі вчиняли-
ся такі дії, які тільки сприяють укладенню ним правочину 
щодо нерухомого майна, але не усувають його особистої 
участі (безпосереднє вчинення правочину). Саме тому за 
своєю природою ріелтор  не  вчиняє  правочину  з  нерухо-
мим майном. 

Відсутність  у  законодавстві  чіткого  переліку  послуг, 
які повинен надати ріелтор, ставить перед сторонами до-
говору завдання чітко визначити, які саме послуги (дії) рі-
елтора складатимуть предмет договору. У Стандарті про-
фесійної діяльності ріелторів зазначається, що ріелторська 
послуга включає наступні основні роботи (послуги):

1) консультування споживачів про стан ринку нерухо-
мості (аналіз, статистика і т.п.);

2) експертне визначення ринкової вартості нерухомос-
ті на момент надання послуги;

3) надання інформації про наявність на ринку об’єктів 
нерухомості  або  потенційних  покупців,  орендаторів,  ін-
весторів, що могла б задовольнити потребу клієнта;

4) формування пакету правовстановлюючих та інших 
документів, необхідних для підписання правочину;

5) рекомендації з процедури проведення правочину та 
взаєморозрахунків між учасниками правочину;
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6)  підготовка  процедури  передачі  нерухомості  та  па-
кета правовстановлюючих та інших документів по право-
чину;

7) інші дії та доручення за рахунок і в інтересах спо-
живача в обсязі підписаного договору між споживачем  і 
виконавцем [11]. 

Задоволення  потреб  замовника  ріелторських  по-
слуг  можливе  тільки  у  випадку  чіткого  переліку  дій, 
які  зобов’язаний  вчинити  ріелтор.  Так,  у  справі  № 
569/3960/15-ц від 18.05.2015 р. Рівненським міським су-
дом Рівненської області було встановлено, що 7 січня 2014 
року між приватним підприємцем А. та Б. було укладено 
договір про надання ріелторських послуг. Відповідно до п 
1.2 цього договору Виконавець надає Замовнику такі по-
слуги: пошук об’єктів нерухомості за наступними параме-
трами: будинки в м. Рівне і за його межами з можливістю 
реконструкції або добудови, а також двоповерхові будин-
ки та квартири в одноповерхових будинках; представлен-
ня,  тобто  забезпечення  показу  знайдених  об’єктів  неру-
хомості; інші послуги: супровід у випадку нотаріального 
оформленнія [12].

Таким чином, ріелторська послуга є сукупністю сфор-
мульованих у договорі про надання ріелторських послуг 
дій, які ріелтор зобов’язаний вчинити. 

Як зазначається в літературі, дії, що складають пред-
мет  договору  про  надання  ріелторських  послуг,  можуть 
бути обов’язковими або факультативними. 

Обов’язковими є послуги: 
1) ознайомлення клієнта з цінами на відповідному сег-

менті ринку нерухомості, його кон’юнктурою; 
2) проведення пошуку, надання клієнту інформації про 

нерухомість, яка відчужується (надається в користування), 
з метою набуття її клієнтом у власність (користування) або 
інформації про потенційних набувачів об’єкта нерухомос-
ті, належного клієнту, з метою відчуження (надання в ко-
ристування) такого об’єкта); 

3) організація проведення огляду (показу) нерухомості; 
4)  надання  роз’яснень  щодо  проведення  операцій  з 

нерухомістю,  зокрема  щодо  підготовки  та  оформлення 
документів  для  укладення  договору  відчуження/надання 
в  користування  об’єкта  нерухомості,  видів  та  способів 
розрахунків між сторонами договору, порядку та строків 
звільнення (прийняття) об’єктів нерухомості, зняття з ре-
єстрації місцезнаходження відчуджувачів об’єкта нерухо-
мості та інших осіб, способів забезпечення виконання вза-
ємних обов’язків між покупцем та продавцем (орендарем 
та орендодавцем), а також щодо їх кредитування, страху-
вання, оподаткування тощо. 

Факультативними є: 
1)  перевірка  та  допомога  в  підготовці  повного  комп-

лекту правовстановлюючих, технічних та інших докумен-
тів  на  нерухомість,  необхідних  для  відчуження  чи  пере-
дачі в користування, а також наявності арешту (заборони 
відчуження), обмежень, обтяжень; 

2) ведення переговорів щодо умов проведення опера-
цій  із  нерухомістю;  організація  оформлення  попередніх 
договірних відносин між сторонами договору відчуження/
надання в користування об’єкта нерухомості; 

3) з’ясування (уточнення) стану розрахунків власника 
об’єкта з оплати за комунальні послуги, послуги зв’язку; 

4)  опис  об’єкта  нерухомості  й  складання  акту  опису, 
визначення вартості об’єкта; 

5) організація договірного оформлення операцій з не-
рухомістю; 

6) забезпечення виконання взаємних обов’язків покуп-
ця та продавця (орендаря та орендодавця) в операціях з не-
рухомістю  за допомогою фінансових важелів  [13,  с.  367]. 
Ми  погоджуємося  з  наведеною  класифіцією  і  вважаємо, 
що до предмету договору про надання ріелторських послуг 
обов’язково входять такі дії: ознайомлення із цінами на рин-
ку нерухомості, проведення пошуку та надання інформації 

про нерухомість, організація огляду та надання роз’яснень 
щодо майбутнього правочину з нерухомим майном. Вказані 
дії складають предмет договору про надання послуг і пови-
нні бути зазначені в його умовах. Усі інші дії носять додат-
ковий характер і погоджуються на розсуд сторін.

Разом  із  тим  серед  безпосередніх  посередників-по-
слугонадавачів  на  ринку  нерухомості  загальноприйнято 
ділити ріелторські послуги на дві групи. Перша група – це 
послуги ріелтора щодо участі нерухомого майна в цивіль-
ному обороті. Другу групу послуг складають дії ріелтора 
з нерухомим майном клієнта, не пов’язані з правочинами 
відчудження,  передання  нерухомого  майна  в  найм  тощо 
[14, с. 16–17].

Перша група послуг завжди надається будь-якою ріел-
торською фірмою. Вони пов’язані з тим, то ріелтор надає 
посередницькі  послуги  з  укладення  цивільно-правових 
угод із нерухомим майном клієнта або з його матеріальни-
ми засобами з кінцевою метою – набуття клієнтом нерухо-
мого майна. У зв’язку із цим можна говорити про сприян-
ня ріелтора в купівлі-продажі, міні, даруванні, довічному 
утриманні, наймі та оренді нерухомого майна. Дії ріелтора 
при цьому спрямовані на пошук потенційного контрагента 
для майбутнього правочину. Усі послуги в межах першої 
групи послуг можна охарактеризувати як такі, що спрямо-
вані на перехід права користування або права власності на 
нерухоме майно від або до клієнта. У даному випадку вва-
жається, що послуга ріелтора носить «разовий» характер. 

Більш  складною  є  діяльність,  за  якої  ріелтор  надає 
клієнту комплекс послуг із придбання, управління та/ або 
будівництва  майна.  У  цьому  випадку  ріелторська  фірма 
може надавати декілька різновидів послуг, всі вони будуть 
носити  цивільно-правовий  характер,  але  опосередкову-
ватися будуть різними конструкціями цивільно-правових 
договорів. Більше того, ріелторська фірма в даному випад-
ку може надавати клієнту послуги, які не пов’язані з укла-
денням  правочинів,  а  виражені  в  здійсненні  ріелтором 
інших, значимих для клієнта дій. Йдеться про такі послу-
ги для клієнтів, як переведення житлового приміщення в 
нежитлове, оформлення проведеної перебудови (перепла-
нування) житлового  приміщення,  управління  нерухомим 
майном  клієнта  тощо.  У  подібних  випадках  ріелторська 
фірма виступає в якості повіреного свого клієнта на ринку 
нерухомості. Усе залежить від того, які повноваження пе-
редає клієнт та який бажає отримати результат.

На наше переконання, правова природа послуг ріелто-
ра передбачає їх разовий характер. Фактичні дії, що скла-
дають предмет договору про надання ріелторських послуг, 
спрямовані  на  пошук  потенційного  контрагента  (-ів)  та 
сприяння в укладенні правочину щодо нерухомого майна. 

Висновки. Зважаючи на викладене, можна сформулю-
вати такі висновки.

1.  У  договорах  про  надання  ріелторських  послуг  рі-
елтор не вчиняє юридичних дій. Дії ріелтора носять фак-
тичний характер, оскільки пов’язані зі зближенням сторін 
майбутнього правочину щодо нерухомого майна. Фактич-
ні  дії  не  зумовлюють  виникнення  в  замовника  ріелтор-
ських послуг суб’єктивних прав.

2. Предметом договору про надання ріелторських по-
слуг  є  сукупність дій фактичного характеру, що спрямо-
вані на пошук потенційних контрагентів, погодження  іс-
тотних  умов  та  зведення  сторін  майбутнього  правочину 
з нерухомим майном. Ріелторська послуга обслуговує ін-
терес замовника, який полягає в тому, щоб без його участі 
вчинялися дії, які сприяють, але не усувають його особис-
тої участі у вчиненні правочину щодо нерухомого майна.

3. До предмету договору про надання ріелторських по-
слуг  обов’язково  входять  такі  дії:  ознайомлення  із  ціна-
ми на ринку нерухомості, проведення пошуку та надання 
інформації про нерухомість, організація огляду та надан-
ня роз’яснень щодо майбутнього правочину з нерухомим 
майном.
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ОБ’ЄДНАННЯ ЮРиДиЧНих ОСІБ 
В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІЙ ФОРМІ АСОЦІАЦІЇ

uNIfICATION Of LEgAL ENTITIES 
IN ThE OrgANIZATIONAL-LEgAL fOrM Of ASSOCIATION

Юркевич Ю.М.,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу

Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті на основі аналізу чинного законодавства України та практики його застосування здійснено загальнотеоретичну характерис-
тику правового статусу асоціацій. Господарське законодавство України передбачає можливість створення об’єднань підприємств в орга-
нізаційно-правовій формі асоціацій, що можуть засновуватися та діяти на основі установчого договору та/або статуту. За результатами 
дослідження висловлено авторську позицію щодо вдосконалення чинного законодавства України в цій сфері.

Ключові слова: асоціація, юридична особа, об’єднання юридичних осіб, установчий договір, статут.

В статье на основе анализа действующего законодательства Украины и практики его применения осуществлена общетеоретиче-
ская характеристика правового статуса ассоциаций. Хозяйственное законодательство Украины предусматривает возможность созда-
ния объединений предприятий в организационно-правовой форме ассоциаций, которые могут основываться и действовать на основе 
учредительного договора и/или устава. По результатам исследования высказана авторская позиция относительно совершенствования 
действующего законодательства Украины в этой сфере.

Ключевые слова: ассоциация, юридическое лицо, объединение юридических лиц, учредительный договор, устав.

On the basis of analysis of current legislation of Ukraine and its application the general theoretical characterization of the associations’ status 
has been made. Economic legislation Ukraine provides for the creation of unifications of enterprises in the legal form of associations that may be 
established and operate on the basis of the memorandum and / or the statute. According to the survey the own opinion in improving the current 
legislation of Ukraine in this sphere has been expressed. 

Key words: association, legal entity, unification of legal entities, articles of incorporation, statute.

Постановка проблеми. В умовах функціонування ба-
гатоукладної ринкової економіки та розвитку ринкових від-
носин в Україні серед істотних важелів забезпечення цього 
процесу  є  створення  різного  роду  об’єднань  юридичних 
осіб, у тому числі в організаційно-правовій формі асоціа-
цій. Беручи до уваги історію становлення сучасного вітчиз-
няного  цивільного  законодавства,  що  забезпечує  правове 
регулювання створення, діяльності та припинення юридич-

них осіб і  їх об’єднань, відсутність уніфікованого підходу 
до правового регулювання цих відносин на рівні Цивільно-
го кодексу України (далі – ЦК України) та Господарського 
кодексу України (далі – ГК України), доцільним є вивчення 
та  здійснення  аналізу  договірних  об’єднань  юридичних 
осіб в організаційно-правовій формі асоціацій.

Стан дослідження.  Питання  правового  регулювання 
об’єднань юридичних  осіб  в  організаційно-правовій фор-
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мі  асоціацій  досліджувалися  багатьма  науковцями,  серед 
яких: С.М. Грудницька, В.О. Джуринський, Г.А. Ковальчук, 
В.М.  Коссак,  В.С.  Щербина  та  інші.  Водночас  вивчення 
вказаної  наукової  проблематики  в  умовах  реформування 
національного законодавства та наближання його до стан-
дартів Європейського Союзу (далі – ЄС) є актуальним.

Метою статті  є  здійснення  детального  теоретично-
го  аналізу правового регулювання об’єднань юридичних 
осіб  в  організаційно-правовій формі  асоціацій  на  основі 
чинного законодавства України, порівняння національно-
го нормативного регулювання асоціацій  із зарубіжним, а 
також висловлення авторської позиції щодо необхідності 
вдосконалення їх статусу.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 51 Уго-
ди про партнерство і співробітництво між Україною та Єв-
ропейськими  Співтовариствами  та  їх  державами-членами 
сторони  визнають,  що  важливою  умовою  для  зміцнення 
економічних  зв’язків  між  Україною  та  Співтовариством  є 
зближення  існуючого  і майбутнього законодавства України 
із законодавством Співтовариства. Україна вживе заходів для 
забезпечення того, щоб її законодавство поступово було при-
ведене у відповідність до законодавства Співтовариства [1]. 
Також згідно із Загальнодержавною програмою адаптації за-
конодавства України до законодавства ЄС адаптація законо-
давства України до законодавства ЄС є пріоритетною скла-
довою процесу інтеграції України до ЄС, що, у свою чергу, є 
пріоритетним напрямом української зовнішньої політики [2].

Серед  організаційно-правових  форм  договірних 
об’єднань підприємств ст. 120 ГК України визначає асоціа-
цію [3, с. 206]. Асоціація за законодавством України – це до-
говірне об’єднання, створене з метою постійної координації 
господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шля-
хом централізації однієї або кількох виробничих та управлін-
ських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробни-
цтва, організації спільних виробництв на основі об’єднання 
учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задово-
лення переважно господарських потреб учасників асоціації. 
Хоча, на думку В.С. Щербини, якщо асоціація не має права 
втручатися в господарську діяльність підприємств-учасників 
асоціації, то навряд чи доцільно централізувати виробничі та 
управлінські функції [4, с. 181].

Участь асоціацій і союзів у підприємницькій діяльності 
може бути як прямою – у випадку безпосереднього здійснен-
ня підприємницької діяльності для досягнення цілей, відпо-
відно до яких було створено об’єднання, так і непрямою – за 
рахунок  здійснення  певних  процедур  для  координації  під-
приємницької діяльності членів об’єднання [5, с. 12].

Досліджуючи  асоціації  в  якості  договірних  форм 
об’єднань юридичних осіб, варто відзначити роль принци-
пу пропорційності в їх регулюванні та визначенні підстав 
створення і діяльності. Власне, пропорційність – один із 
загальних  принципів  права  Європейського  Співтовари-
ства. Спочатку він був визнаний Судом ЄС, а згодом – за-
кріплений як загальний принцип в Угодах про утворення 
ЄС  (зокрема,  в  ст.  5 Договору  про  заснування Європей-
ського Співтовариства) [6, с. 34].

У  найзагальнішому  вигляді  принцип  пропорційності 
в праві ЄС означає, що заходи Співтовариства не повинні 
виходити за межі того, що потрібно для досягнення цілей 
Договору  про  заснування  Європейського  Співтовариства 
[7,  с.  294]. Водночас варто додати, що відповідно до п.  8 
ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України 
від 06.07:2005 р. у справах щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності  суб’єктів  владних  повноважень  адміністра-
тивні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони, серед 
іншого, пропорційно, зокрема, з дотриманням необхідного 
балансу  між  будь-якими  несприятливими  наслідками  для 
прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких 
спрямоване це рішення (дія) [8]. Згідно з ч. 2 ст. 12 Закону 
України «Про основні  засади державного нагляду  (контр-
олю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. у 

разі застосування санкцій за порушення вимог законодав-
ства, зокрема, якщо законом передбачаються мінімальні та 
максимальні  розміри  санкцій,  враховується  принцип про-
порційності порушення і покарання [9]. 

У силу ст. 17 Закону України «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з прав лю-
дини»  від  23.02.2006  р.  суди  під  час  розгляду  справ  за-
стосовують Конвенцію та практику Суду (Європейського 
суду  з  прав  людини)  як  джерело  права  [10].  У  практиці 
Європейського суду з прав людини щодо кожного з прав 
людини, визначених Конвенцією про захист прав людини 
й основоположних свобод від 04.11.1950 р., ратифікованої 
Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист 
прав людини й основоположних свобод 1950 року, Першо-
го протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» 
від 17.07.1997 року [11], склалися критерії припустимого 
втручання держави, засновані на принципі пропорційнос-
ті,  внаслідок  чого  він  набуває  універсального  значення. 
Так, вирішуючи справу «Інтерсплав проти України», Суд 
дійшов висновку, що оскільки спір стосується загального 
права заявника на відшкодування ПДВ відповідно до чин-
ного на той час Закону України «Про податок на додану 
вартість» від 03.04.1997 р.,  то  заявник мав майновий  ін-
терес, закріплений у законодавстві України та захищений 
ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції. Фактично постійні 
затримки відшкодування й компенсації в поєднанні з від-
сутністю ефективних засобів запобігання або припинення 
такої адміністративної практики, так само як і стан неви-
значеності  щодо  часу  повернення  коштів  заявника,  по-
рушив «справедливий баланс» між вимогами публічного 
інтересу  та  захистом права на мирне  володіння майном. 
На думку Суду, заявник перебував і продовжує перебувати 
під надмірним для нього тягарем [12].

У  свою чергу,  правовою базою для  узгодження  зако-
нодавства у сфері права компаній є глава 2 Договору про 
заснування Європейської Спільноти «Право на підприєм-
ницьку діяльність», а саме статті 43–48 (52–58). Свобода 
підприємництва  на  території  Спільнот  поширюється  на 
вільних працівників та на підприємства, в тому числі това-
риства, створені у відповідності з правом держав-членів, 
які  мають  зареєстроване  місцезнаходження,  центральні 
органи управління та основне місце діяльності на терито-
рії Спільноти [13, с. 4].

Виходячи з вищевказаного, право на створення асоціа-
цій як договірних форм об’єднань юридичних осіб не слід 
обмежувати жодними дискримінаційними нормами, і це в 
подальшому  повинно  регламентуватися  з  максимальною 
наближеністю до правил, що існують в ЄС. 

Для  прикладу,  згідно  із  законодавством  Нідерландів 
асоціація утворюється багатостороннім юридичним актом, 
в якому сторони-засновники створюють юридичну особу з 
наміром працювати разом відповідно до цілей та мети, що 
ними визначена. Асоціація може не розподіляти прибутків 
між її учасниками, а членство в асоціації повинно бути пер-
сональним, якщо інше не визначено статутом [14].

У вітчизняному законодавстві передбачено, що в ста-
туті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господар-
ською організацією. Асоціація не має права втручатися в 
господарську діяльність підприємств-учасників асоціації. 
За рішенням учасників асоціація може бути вповноважена 
представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, 
іншими підприємствами та організаціями. 

Так, для прикладу, згідно з р. 3 Статуту Асоціації «Під-
приємств інформаційних технологій України» метою діяль-
ності цієї асоціації є координація господарської діяльності 
учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну 
діяльність,  прийняття  управлінських  рішень.  При  цьому 
предметом  діяльності  (завданнями)  згаданої  асоціації  є: 
співробітництво  з  органами  влади  з  питань  нормативно-
правового  врегулювання  загальних  засад функціонування 
на  ринку  ІТ-продукції  та  послуг;  захист  інтересів Членів 
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Асоціації в органах державної влади, а також в інших ор-
ганізаціях як в Україні, так і за кордоном; сприяння форму-
ванню і розповсюдженню засад етики в господарчій діяль-
ності, зокрема, шляхом опрацювання і вдосконалення норм 
добросовісної поведінки в господарчому обороті; створен-
ня умов для розв’язання спорів шляхом досягнення миро-
вих угод та арбітражу; сприяння підвищенню ефективності 
функціонування галузі  інформаційних технологій шляхом 
розроблення,  обговорення,  внесення  пропозицій  щодо 
об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів 
якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стан-
дартів  із  питань  екології;  сприяння  у  створенні  умов  для 
виходу учасників Асоціації на закордонні ринки; технічна 
інформація та освіта учасників Асоціації [15] і т.д.

Згідно  з п.  1.2 Статуту Асоціації  українських банків, 
затвердженим  II  З’їздом  Асоцiацiї  українських  банкiв 
15.10.93  (Постанова № 2 від 08.06.95),  асоціація  створе-
на  для  сприяння  розвитку  банківської  системи  України, 
представництва інтересів своїх членів в органах держав-
ної влади та управління, захисту прав банків, забезпечен-
ня зв’язків із громадськістю, закордонними банками та їх 
об’єднаннями [16].

Відповідно  до  ст.  2  Статуту Всеукраїнської  асоціації 
органів місцевого самоврядування «Асоціація міст Укра-
їни», схваленого загальними зборами асоціації міст Укра-
їни  23.01.2016  р.,  метою  асоціації  є  покращення  якості 
життя в територіальних громадах шляхом вирішення та-
ких завдань:

1)  утвердження  демократичних  принципів  у  системі 
управління територіями;

2)  захист  конституційного права  територіальних  гро-
мад на здійснення місцевого самоврядування;

3) сприяння розвитку й зміцненню місцевого самовря-
дування;

4)  сприяння  соціально-економічному  та  культурному 
розвитку територіальних громад;

5) поглиблення взаємодії та співпраці територіальних 
громад  у  вирішенні  завдань  та  функцій місцевого  само-
врядування;

6) сприяння місцевому економічному розвитку як про-
цесу стратегічного партнерства місцевої влади, бізнесу та 
громади;

7) створення умов для ефективної реалізації норм Кон-
ституції  та  законів України  з  питань місцевого  самовря-
дування;

8) захист прав та інтересів територіальних громад, ор-
ганів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в орга-
нах державної влади;

9) організація обміну досвідом діяльності органів міс-
цевого самоврядування щодо вирішення проблем соціаль-
но-економічного та культурного розвитку територіальних 
громад;

10)  надання  консультативно-методичної  і  практичної 
допомоги органам місцевого самоврядування;

11)  здійснення благодійницької діяльності,  спрямова-
ної на задоволення соціально-економічних та культурних 
потреб територіальних громад;

12)  налагодження  взаємодії  та  співпраці  з  органами 
місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціація-
ми та міжнародними організаціями, що опікуються питан-
нями місцевого самоврядування [17].

Як  видається,  виокремлення  таких  цілей  асоціацій  в 
установчих документах свідчить про те, що учасники на-
званих об’єднань, керуючись принципами вільного воле-
виявлення,  майнової  самостійності  та  рівності,  дійшли 
згоди спільно діяти для їх досягнення. Із цього слідує ви-
сновок, що правова природа відносин учасників асоціацій 
є, перш за все, договірною.

Так,  у  літературі  існує  точка  зору щодо  заперечення 
проти вживання термінів «договірні» і «статутні», оскіль-
ки  договірним  можна  вважати  будь-яке  об’єднання,  що 

виникає з договору (і асоціацію, і концерн) [18, с. 13–14].
Варто  зауважити,  що  асоціація  як  форма  об’єднань 

юридичних  осіб  відома  і  праву  окремих  сусідніх  країн. 
Так, відповідно до ч. 4 ст. 46 Цивільного кодексу Респу-
бліки Білорусь  [19]  (далі – ЦК Республіки Білорусь) до-
пускається створення об’єднань комерційних організацій 
та  (або)  індивідуальних  підприємців,  а  також  об’єднань 
комерційних та (або) некомерційних організацій у формі 
асоціацій і союзів, об’єднань комерційних, некомерційних 
організацій та (або) індивідуальних підприємців у формі 
державних об’єднань. 

Згідно  зі  ст.  121 ЦК Республіки  Білорусь  комерційні 
організації та (або) індивідуальні підприємці, а також ко-
мерційні та (або) некомерційні організації з метою коор-
динації  їх діяльності, представлення  і  захисту  загальних 
інтересів  можуть  створювати  об’єднання  у  формі  асо-
ціацій  або  союзів,  які  є  некомерційними  організаціями. 
Якщо за рішенням учасників на асоціацію (союз) покла-
дається здійснення підприємницької діяльності, така асо-
ціація  (союз) перетворюється  в  господарське  товариство 
або спілку в порядку, передбаченому законодавством, або 
може  займатися  підприємницькою  діяльністю  лише  за 
допомогою  створення  комерційних  організацій  та  (або) 
шляхом участі  в  них. Також асоціація  (союз),  за  законо-
давством  Республіки  Білорусь,  є  юридичною  особою,  а 
члени  асоціації  (союзу)  зберігають  свою  самостійність 
і  права  юридичної  особи,  індивідуального  підприємця. 
При цьому, як випливає зі змісту норм ЦК Республіки Бі-
лорусь, асоціація (союз) не відповідає за зобов’язаннями 
своїх членів, а члени асоціації (союзу) несуть субсидіарну 
відповідальність за її зобов’язаннями в розмірі та порядку, 
передбаченими статутом асоціації (спілки). 

Відтак слід констатувати, що існують істотні відміннос-
ті в правовому регулюванні асоціації як договірної форми 
об’єднань юридичних осіб, причому не лише за законодав-
ством України та держав ЄС, але й порівняно із законодав-
ством  колишніх  радянських  країн  (як  приклад  –  наведені 
норми цивільного законодавства Республіки Білорусь).

Власне,  асоціації  як формі  об’єднань юридичних  осіб 
за чинним законодавством України притаманні такі ознаки:

1) можуть створюватися у формі як комерційних, так і 
некомерційних юридичних осіб; 

2)  учасниками  асоціації  відповідно  до  законодавства 
України можуть виступати виключно підприємства, тобто 
юридичні особи; 

3)  асоціація  в  Україні  визнається  договірним 
об’єднанням; 

4)  ГК  України  передбачає,  що  підприємства-учасни-
ки  не  відповідають  за  зобов’язаннями  об’єднання,  якщо 
інше не передбачено установчим договором або статутом 
об’єднання; 

5)  підприємство-учасник  об’єднання  може  в  будь-
який  час  вийти  з  його  складу  із  збереженням  взаємних 
зобов’язань та укладених договорів з іншими суб’єктами 
господарювання; 

6) за законодавством України асоціація може бути ре-
організована в інше об’єднання тощо.

Висновки. Підсумовуючи вищенаведений аналіз асо-
ціацій як договірних форм об’єднань юридичних осіб, під-
тримуючи позицію про важливість продовження процесу 
адаптації  законодавства України до права країн ЄС  (яке, 
як правило, не наділяє досліджувані організації статусом 
юридичних  осіб),  вважаємо  за  необхідне  зазначити  про 
доцільність запозичення і позитивного досвіду цивільно-
го законодавства сусідніх держав. Це, зокрема, стосується 
можливості створення асоціацій зі статусом та без статусу 
юридичних осіб, участі фізичних осіб-підприємців в асо-
ціаціях, а також можливості встановлення засновницьким 
(установчим)  договором  субсидіарної  відповідальності 
учасників  асоціації  за  її  зобов’язаннями  в  порядку  і  на 
умовах, що ним визначаються.
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Статтю присвячено дослідженню проблеми реалізації господарської компетенції акціонерних товариств через систему уповноваже-
них органів. У статті автор обґрунтовує власне бачення ролі і місця кожного органу акціонерного товариства в процесі реалізації госпо-
дарської компетенції.

Ключові слова: господарська компетенція, акціонерні товариства, органи акціонерних товариств, реалізація господарської 
компетенції.

Статья посвящена исследованию проблемы реализации хозяйственной компетенции акционерных обществ через систему уполно-
моченных органов. В статье автор обосновывает свое видение роли и места каждого органа акционерного общества при реализации 
хозяйственной компетенции.

Ключевые слова: хозяйственная компетенция, акционерные общества, органы акционерных обществ, реализация хозяйственной 
компетенции.

The article investigates the problems of implementation of economic competence of the joint stock companies through a system of authorized 
bodies. In the article, author substantiates his own vision of the role and place of each body of the joint stock company during the implementation 
of economic competence.

Key words: economic competence, joint stock companies, bodies of joint stock companies, implementation of economic competence.

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСьКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСьКО-ПРОЦЕСУАЛьНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Однією  з  традиційних  і  клю-
чових  проблем  науки  господарського  права  залишається 
проблема  забезпечення  господарсько-правовими  нормами 
ефективної реалізації господарських прав і належного ви-
конання господарських обов’язків, які складають зміст гос-
подарської компетенції. Актуальності зазначеній проблемі 
додає той факт, що суспільні відносини у сфері господарю-
вання динамічно розвиваються у зв’язку зі зміною соціаль-
но-економічної та політичної ситуації в Україні, в той час 
як норми, якими визначаються порядок, форми та способи 
реалізації господарської компетенції суб’єктами господар-
ського права, залишаються практично незмінними.

Особливе значення в умовах реформування соціально-
економічної  системи України  набуває  вирішення  питання 
про належне правове регулювання відносин реалізації гос-
подарської  компетенції  суб’єктами  господарського  права, 
що  діють  в  організаційно-правовій  формі  акціонерного 
товариства  (далі – АТ). В умовах реформування корпора-
тивного  законодавства  в  центрі  уваги  юридичної  науки  і 
практики  опиняються  проблеми,  пов’язані  з  реалізацією 
господарської  компетенції АТ через  систему уповноваже-
них органів. Це, у свою чергу, вимагає проведення відпо-
відних досліджень із позицій господарсько-правової науки.

Стан дослідження. Питанням  господарської  компе-
тенції вже тривалий час приділяється увага багатьма пред-
ставниками  правової  науки.  Окремі  питання  реалізації 
господарської  компетенції  були  предметом  дослідження 
В.К. Мамутова [1], Г.В. Пронської [2], В.С. Щербини [3], 
Р.А. Джабраілова [4], С.М. Грудницької [5], І.В. Труша [6], 
А.М.  Захарченка  [7]  та  інших  авторів.  Проблеми  право-
вого  регулювання  відносин  за  участю органів АТ дослі-
джувалися  О.  Блюмхартом  [8],  О.М.  Переверзєвим  [9],  
А.В. Шніт [10], Б.В. Шубою [11], І.В. Лукач [12], І.В. Спа-
сибо-Фатєєвою [13], О.М. Вінник [14], Ю.М. Жорнокуєм 
[15], В.В. Щербаковим [16] та ін. Результати наукових до-

сліджень цих авторів засвідчили досить складний харак-
тер правових питань реалізації господарської компетенції 
й участі в цьому процесі органів господарської організації. 
Разом із тим проблема реалізації господарської компетен-
ції АТ через систему уповноважених органів на сучасному 
етапі залишається поза увагою дослідників, що зумовлює 
необхідність подальших наукових пошуків.

Метою даної статті є дослідження проблеми реалізації 
господарської компетенції АТ через систему уповноваже-
них органів.

Виклад основного матеріалу. АТ є господарською ор-
ганізацією, реалізація господарської компетенції якої має 
певні особливості, зумовлені складною системою інтере-
сів суб’єктів корпоративних відносин (АТ, акціонерів, по-
садових осіб органів товариства тощо), що повинні врахо-
вуватися в процесі діяльності товариства. У зв’язку із цим 
для забезпечення ефективної господарської діяльності АТ, 
а також рівноваги впливу та балансу інтересів учасників 
корпоративних відносин, законодавцем до правового ме-
ханізму реалізації господарської компетенції закладається 
комплекс необхідних правових засобів та інструментів. 

Основним правовим інструментом, за допомогою яко-
го АТ реалізують свою господарську компетенцію у сфері 
господарювання, є органи таких господарських організа-
цій. Так, АТ бере участь у господарському обороті через 
свої  органи,  які  реалізують  встановлені  законодавством 
і  статутом товариства господарські права  і  забезпечують 
виконання покладених на нього господарських обов’язків.

Орган АТ  –  це  організаційно  відокремлена  та  струк-
турно оформлена частина АТ як господарської організації, 
яка формується у визначеному законом і статутом товари-
ства порядку із фізичних осіб, наділена набором повнова-
жень, необхідних для реалізація господарської компетен-
ції АТ, і через яку формується та/або реалізується воля АТ 
як суб’єкта господарського права.
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Орган АТ як правовий інструмент, за допомогою якого 
реалізується господарська компетенція товариства, харак-
теризується такими ознаками:

1) це організаційно відокремлена, структурно оформ-
лена частина АТ як господарської організації;

2) орган АТ формується у визначеному законом і стату-
том товариства порядку;

3) орган АТ складається з фізичних осіб, які пов’язані з 
товариством корпоративними відносинами і мають статус 
посадових осіб (крім учасників загальних зборів АТ);

4) орган володіє набором повноважень, реалізація яких 
здійснюється в межах власної господарської компетенції АТ;

5) відокремленість органу АТ від конкретних фізичних 
осіб, які складають його в певний момент;

6) дії органу під час реалізації господарської компетен-
ції АТ у зовнішніх відносинах є діями товариства;

7) органи АТ формують і реалізують волю товариства 
як суб’єкта господарського права;

8) між органами АТ розподіляється господарська ком-
петенція, якою наділене товариство [17].

Не дивлячись на ключове значення органів АТ у право-
вому механізмі реалізації його господарської компетенції, 
під час аналізу господарського законодавства стає очевид-
ним  його  недосконалість  у  частині  регламентації  даних 
питань. У зв’язку із цим на практиці часто виникають про-
блемні питання щодо визначення ролі і місця конкретно-
го органу АТ під час реалізації господарської компетенції 
товариства, що вимагає необхідних досліджень.

Реалізація господарської компетенції АТ здійснюється 
не якимось одним органом, а через систему органів. 

Як  зазначає  із  цього  приводу Ю.М. Жорнокуй, може 
скластися враження, що кожен орган АТ діє самостійно, 
незалежно від  інших органів, у межах повноважень. Од-
нак це не так. Усі органи утворюють систему, її структурні 
одиниці підпорядковані єдиній меті, взаємодіють  і впли-
вають один на одного. Отже, АТ – це не просто сукупність 
органів; організація як єдине ціле має інші якості, ніж на-
бір функцій, що складають її елементи [15, с. 207].

Загалом до системи органів АТ законодавцем включено:
1) вищий орган; 
2) наглядовий орган;
3) виконавчий орган;
4) контрольний орган;
5) інші органи.
Реалізація  господарської  компетенції  АТ  кожним  із 

наведених вище органів має  свої особливості,  зумовлені 
сутністю,  призначенням,  а  також  місцем  його  в  системі 
органів товариства.

Вищим органом  визнаються  загальні  збори  АТ,  які 
відповідно до ч. 1 ст. 32 і ч. 1 ст. 33 Закону України «Про 
акціонерні товариства» (далі – Закон про АТ) можуть ви-
рішувати будь-які питання діяльності АТ [18]. 

Важливою особливістю загальних зборів під час реалі-
зації господарської компетенції АТ є їх положення як воле-
утворюючого органу. У межах своєї компетенції загальні 
збори приймають  рішення,  які  представляють  собою  за-
фіксований вираз волі юридичної особи. Тільки загальні 
збори  вправі  визначати  юридичну  долю  суб’єкта  права: 
існувати йому в  такому виді  або припинити свою діяль-
ність через недоцільність [19, с. 95]. Саме загальні збори 
АТ створюють основну правову базу для діяльності інших 
органів товариства [13, с. 17]. Так, відповідно до п. 9 ч. 2 
ст. 33 Закону про АТ затвердження положень про органи 
товариства належить до компетенції вищого органу. 

У  судовій  практиці  наголошується  на  тому, що  загаль-
ні збори не є ні суб’єктом права, ні органом, який здійснює 
представництво товариства (абз. 4 п. 14 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 13) [20]. 

Питання правового становища загальних зборів АТ не-
одноразово досліджувалися нами в юридичній літературі 
[21;  22;  23,  с.  160-164,  182-207]. Проведені  дослідження 

дають підстави зробити висновок про те, що хоча загальні 
збори АТ мають максимальний обсяг повноважень і є най-
більш репрезентативним органом товариства, вираження 
волі АТ під час реалізації його господарської компетенції 
шляхом безпосереднього контакту  з  іншими учасниками 
господарських  відносин  законодавцем  покладається  на 
інші органи товариства, насамперед, – виконавчий орган.

Наглядовим органом АТ є наглядова рада, яка відпо-
відно до ч. 1 ст. 51 Закону про АТ здійснює захист прав 
акціонерів  товариства  і  в межах  компетенції,  визначеної 
статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяль-
ність  виконавчого  органу.  В АТ, що  здійснюють  банків-
ську діяльність, цей орган також може мати назву «рада 
банку», або «спостережна рада банку» (ч. 3 ст. 37 Закону 
України «Про банки і банківську діяльність») [24].

Для  АТ  із  кількістю  акціонерів  –  власників  простих 
акцій  9  осіб  і  менше  формування  наглядової  ради  не  є 
обов’язковим (ч. 2 ст. 51 Закону про АТ). Тобто наглядова 
рада може бути відсутньою в системі органів таких АТ.

Характерною  рисою  волеутворення,  в  якому  бере 
участь наглядова рада, є спрямованість цієї волі. Сформо-
вана наглядовою радою воля спрямована, насамперед, на 
виконавчий орган, а не на третіх осіб, що знаходяться поза 
межами корпоративних відносин [19, с. 100]. 

Аналіз питань, віднесених згідно з ч. 2 ст. 2 Закону про 
АТ до компетенції наглядової ради, дає підстави зробити 
висновок, що наглядова рада є органом управління загаль-
ної  компетенції,  який  здійснює  загальне керівництво  то-
вариством у період між загальними зборами [23, с. 170]. 

При цьому ми не погоджуємося з висловленою в юри-
дичній  літературі  пропозицією,  що  регулювання  нагля-
довою радою діяльності правління не повинне торкатись 
питань  господарської  діяльності  товариства  [25,  с.  12]. 
На відміну від виконавчого органу, який управляє поточ-
ною діяльністю АТ, наглядова рада здійснює «стратегічне 
управління» [26, с. 296] товариством. Здійснюючи страте-
гічне управління, саме наглядова рада контролює дотри-
мання виконавчим органом виробленої стратегії реалізації 
господарської компетенції АТ і, в разі необхідності, здій-
снює регулювання діяльності виконавчого органу.

Виконавчий орган –  це  орган,  який  здійснює  управ-
ління поточною діяльністю товариства. Виконавчий орган 
АТ повинен бути сформований в обов’язковому порядку. 
Реалізація  господарської  компетенції  АТ  у  відносинах  з 
іншими учасниками сфери господарювання здійснюється, 
насамперед, через виконавчий орган.

Відповідно до ч. 1 і ч. 3 ст. 58 Закону про АТ виконав-
чий орган може бути колегіальним (правління, дирекція) 
або одноосібним (директор, генеральний директор). 

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 12 січ-
ня 2010 року № 1-рп/2010 наголошує, що виконавчий орган 
товариства вирішує всі питання, пов’язані з управлінням по-
точною діяльністю товариства, крім питань, що є компетен-
цією загальних зборів учасників товариства або іншого його 
органу.  Здійснюючи  управлінську  діяльність,  виконавчий 
орган реалізує колективну волю учасників товариства, які є 
носіями корпоративних прав  [27]. Тобто  виконавчий орган 
представляє  собою орган управління,  який реалізує  госпо-
дарську компетенцію АТ, виражаючи волю товариства у від-
носинах з іншими суб’єктами господарського права.

На  відміну  від  вищого  та  наглядового  органів,  по-
вноваження  виконавчого органу АТ щодо реалізації  гос-
подарської  компетенції  товариства  d  Законі  про  АТ  не 
конкретизуються. Законодавець надає можливість деталі-
зації таких повноважень самому товариству d його статуті  
та/або d положенні про виконавчий орган (ч. 4 ст. 57 Гос-
подарського кодексу України (далі – ГК України) [28], ч. 5  
ст. 58 Закону про АТ).

Контрольним органом АТ  є  ревізійна  комісія  (реві-
зор), яка відповідно до ч. 1 ст. 73 Закону про АТ здійснює 
перевірки фінансово-господарської діяльності АТ.
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Включення до системи корпоративного управління АТ 
інституту ревізійної комісії (ревізора) як органу корпора-
тивного контролю покликане забезпечити спеціалізацію у 
виконанні контрольно-ревізійної функції, яка вимагає за-
стосування спеціальних знань  і умінь в області фінансо-
вого аналізу, d тому числі з метою вироблення пропозицій 
sз раціоналізації фінансової діяльності підприємства і по-
ліпшення його показників [9, с. 18].

В АТ з кількістю акціонерів – власників простих акцій 
товариства, що не перевищує 100 осіб, може запроваджу-
ватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія, а 
в товариствах з кількістю акціонерів – власників простих 
акцій  товариства  більше  100  осіб  може  обиратися  лише 
ревізійна комісія.

Права та обов’язки членів ревізійної комісії (ревізора) 
визначаються Законом про АТ, іншими актами законодав-
ства, статутом, положенням про ревізійну комісію (ревізо-
ра), а також договором, що укладається з кожним членом 
ревізійної комісії (ревізором).

Під час реалізації господарської компетенції АТ участь 
контрольного  органу  у  формуванні  волі  товариства  об-
межується правом вносити пропозиції до порядку денного 
загальних зборів АТ та вимагати скликання позачергових 
загальних  зборів,  а  також  можливістю  членів  ревізійної 
комісії (ревізора) бути присутніми на загальних зборах та 
брати участь в обговоренні питань порядку денного з пра-
вом дорадчого голосу.

На нашу думку, включення ревізійної комісії (ревізора) 
до системи органів АТ на сучасному етапі не виправдане. 
На практиці  ревізійна  комісія  зазвичай  виконує  вказівки 
наглядової  ради  та  виконавчого  органу  і  не  забезпечує 
об’єктивності результатів перевірки фінансово-господар-
ської діяльності АТ. 

Крім того, згідно зі ст. 56 Закону про АТ наглядова рада 
з числа її членів може (а в окремих випадках – зобов’язана) 
утворювати комітет із питань аудиту. У такому разі вико-
нання  функцій  із  перевірки  фінансово-господарської  ді-
яльності АТ дублюватимуться. 

У зв’язку із цим вважаємо цілком достатнім перевірку 
фінансово-господарської діяльності АТ здійснювати з ви-
користанням комітету з питань аудиту, а ревізійну комісію 
(ревізора) виключити із системи органів АТ.

Інші органи – це органи АТ, утворення яких відповід-
но до п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону про АТ передбачено статутом 
товариства. До таких органів можуть бути віднесені комі-
сія з припинення (п. 1 ч. 6 ст. 83 Закону про АТ), комісія 
з  реорганізації  (ч.  3  ст.  105 Цивільного  кодексу України 
(далі – ЦК України)) [29], ліквідаційна комісія (ч. 4 ст. 88 
Закону про АТ), ліквідатор (ч. 3 ст. 105 ЦК України). Утво-
рення таких органів пов’язане із прийняттям вищим орга-
ном АТ рішення про припинення товариства. 

Відповідно до ч. 4. ст. 105 ЦК України з моменту при-
значення  комісії  з  припинення  (комісії  з  реорганізації, 
ліквідаційної  комісії)  або  ліквідатора  до  них  переходять 
повноваження щодо управління АТ, у т.ч. і повноваження 
з реалізації господарської компетенції товариства. Оскіль-
ки така зміна органів, через які реалізується господарська 
компетенція АТ, може зачіпати інтереси інших учасників 
господарських відносин відповідно до п. 26 ч. 2 ст. 9 За-
кону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань», 
відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквіда-
ційну комісію тощо) повинні вноситися до Єдиного дер-
жавного реєстру [30]. 

На  відміну  від  вищого,  наглядового,  виконавчого  та 
контрольного органів, які діють протягом усього строку іс-
нування АТ,  комісія  з  припинення  (комісія  з  реорганізації, 
ліквідаційна комісія) або ліквідатор належать до тимчасових 
органів,  які  виконують  функції  з  реалізації  господарської 
компетенції товариства тільки протягом періоду проведення 
процедури припинення (реорганізації або ліквідації) АТ.

Аналізуючи  питання  утворення  та  діяльності  «інших 
органів  АТ»,  вважаємо  безпідставним  визнання  органами 
товариства так званих «допоміжних органів», до яких в юри-
дичній літературі відносять лічильну комісію, президію за-
гальних зборів, секретаріат наглядової ради тощо [31, с. 135]. 
З  правової  точки  зору  такі  «допоміжні  органи»  не  беруть 
участі  в  реалізації  господарської  компетенції  АТ,  а  тільки 
виконують функції технічного забезпечення роботи органів 
АТ:  збір бюлетенів під час  голосування, підготовку примі-
щень для проведення засідань відповідного органу тощо.

Правове регулювання питань реалізації господарської 
компетенції АТ через  систему органів базується не  тіль-
ки на імперативних, але й на диспозитивних засадах. Це 
пояснює  той  факт,  що  порядок  реалізація  органами  АТ 
господарської  компетенції  у  двох  різних АТ може  істот-
но відрізнятися, в залежності від тих чи інших обставин 
(кількості  акціонерів,  наявності/відсутності  наглядової 
ради, виду виконавчого органу тощо).

Диспозитивний  характер  притаманний  цілому  ряду 
норм Закону про АТ, якими регулюється порядок реаліза-
ції  господарської  компетенції АТ  через  систему  уповно-
важених органів.

Так, відповідно до п. 14 ч. 2 ст. 13 Закону про АТ склад 
органів конкретного АТ та їх компетенція, порядок утво-
рення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними 
рішень, а також порядок зміни складу органів товариства 
та їх компетенції фіксуються в статуті АТ. 

Законодавцем  також  надається  АТ  можливість  вирі-
шення в статуті товариства питання про розподіл повно-
важень  із  реалізації  господарської  компетенції  між  його 
органами. 

Під  час  розподілу  в  статуті  повноважень  між  орга-
нами АТ  застосовуються  так  званий  «залишковий  прин-
цип» [31, с. 135]. Так, питання, які належать до виключної 
компетенції  загальних  зборів,  не  можуть  вирішуватися 
наглядовою  радою  (за  винятком  випадків,  передбачених 
законодавством).  Аналогічним  чином  виконавчий  орган 
уповноважений вирішувати питання, не віднесені до ви-
ключної компетенції загальних зборів і наглядової ради.

Крім того, Закон про АТ в окремих випадках передба-
чає можливість перерозподілу повноважень між органами 
АТ вже в процесі діяльності товариства шляхом внесення 
відповідних змін до статуту товариства. Наприклад, згідно 
з п. 8 ч. 2 ст. 52 Закону про АТ обрання голови виконавчого 
органу віднесено до компетенції наглядової ради. Однак 
на підставі абз. 1 ч. 5 ст. 59 Закону про АТ обрання голови 
виконавчого органу може бути віднесено до компетенції 
загальних зборів акціонерів.

Такий  підхід  законодавця  дозволяє  АТ  вибудовувати 
власну систему управління, через яку реалізовуватиметь-
ся його господарська компетенція. При цьому закріплена в 
Законі про АТ система передбачає встановлення внутріш-
ніх  організаційних  юридичних  зв’язків,  за  допомогою 
яких  забезпечується  необхідна  взаємодія  між  органами 
товариства  і  можливість  реалізації  господарської  компе-
тенції АТ у сфері господарювання.

Одним  із  напрямків  подальшого  розвитку  законодав-
ства України з питань реалізації господарської компетен-
ції  АТ  на  диспозитивних  засадах,  на  нашу  думку,  може 
бути запровадження правового механізму передачі повно-
важень виконавчого органу АТ іншій господарській орга-
нізації (управляючій компанії).

Сутність  даного  механізму  зводиться  до  того,  що  за 
рішенням вищого органу АТ виконання повноважень ви-
конавчого  органу  здійснюється  іншою  господарською 
організацію,  яка  називається  управляючою  компанією. 
Виконання  управляючою  компанією  повноважень  вико-
навчого  органу  здійснюється  на  підставі  договору,  який 
укладається нею з АТ.

Окремі елементи механізму передачі повноважень вико-
навчого органу АТ іншій господарській організацій вітчиз-
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няним  законодавцем  вже  запроваджено  у  сфері  спільного 
інвестування.  Зокрема,  цей  механізм  застосовується  щодо 
АТ,  виключним  видом  господарської  діяльності  яких  є  ді-
яльність зі спільного інвестування, і які діють у формі кор-
поративних фондів. Правовий статус таких АТ регулюється 
спеціальним нормативно-правовим актом – Законом України 
«Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 
року № 5080-VI (далі – Закон про ІСІ) [32]. Відповідно до ч. 
2 ст. 2 Закону про ІСІ законодавство про акціонерні товари-
ства не застосовується до регулювання діяльності існуючих 
у формі АТ корпоративних фондів. Особливістю системи ор-
ганів таких АТ є те, що відповідно до ст. 15 Закону про ІСІ 
утворення виконавчого органу, через який реалізують свою 
господарську компетенцію більшість господарських органі-
зацій, у корпоративному фонді не тільки не передбачається, 
але й прямо забороняється. Функції виконавчого органу з ре-
алізації господарської компетенції від імені корпоративного 
фонду в силу прямої вказівки Закону про ІСІ (ч. 6 ст. 63) і 
на підставі договору про управління активами виконує інше 
господарське товариство – компанія з управління активами 
(далі – КУА). КУА фактично виражає волю такого АТ у сфері 
господарських  відносин,  набуває  і  здійснює  практично  всі 
господарські права та обов’язки товариства, пов’язані зі здій-
сненням господарської діяльності зі спільного інвестування.

У подальшому вищий орган АТ (корпоративного фон-
ду) може прийняти рішення про заміну КУА на іншу ком-
панію,  яка  продовжить  виконувати  функції  виконавчого 
органу  товариства.  Умови,  за  яких  може  бути  здійснено 
заміну КУА,  та порядок  такої  заміни  із  зазначенням дій, 
спрямованих  на  захист  прав  учасників  корпоративного 
фонду, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 12 Закону про ІСІ визна-
чається в регламенті корпоративного фонду.

На нашу думку, з метою підвищення ефективності ре-
алізації господарської компетенції АТ використання меха-
нізму передачі повноважень виконавчого органу управля-
ючій компанії доцільно дозволити для всіх АТ, а не тільки 
корпоративних  фондів.  Безперечно,  що  це  вимагатиме 
внесення відповідних змін до Закону про АТ, ГК України 
та інших нормативно-правових актів. 

За умови внесення відповідних змін до господарського 
законодавства механізм передачі повноважень виконавчо-
го органу АТ управляючій компанії може використовува-
тися для таких цілей, як:

1) передача повноважень АТ, які входять до складу гос-
подарського об’єднання або холдингу, одному з учасників 
об’єднання чи холдингу – управляючій компанії;

2)  оптимізація  процесів  корпоративного  управління 
та бухгалтерського обліку в групі підприємств шляхом їх 
централізації в управляючій компанії;

3) розподіл підприємницьких ризиків між різними гос-
подарськими організаціями;

4) організація виробничого процесу шляхом розподілу 
його  етапів  між  окремими  господарськими  організація-
ми, управління поточною діяльністю яких здійснюватиме 
управляюча компанія;

5) підготовка до виходу на ІРО – публічного розміщен-
ня акцій на біржу для залучення іноземних інвестицій. 

У подальшому цей механізм може бути поширено і на інші 
організаційно-правові форми господарських організацій.

Висновки. Реалізація  господарської  компетенції  АТ 
здійснюється не якимось одним органом, а через систему 
органів, до якої входять вищий орган, наглядовий орган, ви-
конавчий орган, контрольний орган, інші органи. Реалізація 
господарської  компетенції  АТ  кожним  із  наведених  вище 
органів має свої особливості, зумовлені сутністю, призна-
ченням, а також місцем його в системі органів товариства.

Включення  ревізійної  комісії  (ревізора)  до  системи 
органів АТ на сучасному етапі не виправдане. Перевірку 
фінансово-господарської діяльності АТ доцільно здійсню-
вати  з  використанням утвореного наглядовою радою ко-
мітету з питань аудиту. У зв’язку із цим ревізійну комісію 
(ревізора) пропонуємо виключити із системи органів АТ.

Одним  із  напрямків  подальшого  розвитку  законодав-
ства України з питань реалізації господарської компетен-
ції  АТ  через  систему  уповноважених  органів,  на  нашу 
думку, повинно бути запровадження правового механізму 
передачі повноважень виконавчого органу АТ  іншій гос-
подарській організації (управляючій компанії).
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У статті проаналізовані основні засади правового регулювання торгівлі виробами лікеро-горілчаної галузі, досліджено та визначено 
основні шляхи вдосконалення регулювання ведення підприємницької діяльності у сфері торгівлі алкогольними напоями. Для цього дослі-
джені основні етапи та засоби державного регулювання в цій сфері господарської діяльності. Розроблені пропозиції щодо вдосконалення 
застосування існуючих інструментів регулювання за досвідом європейських країн.

Ключові слова: виробництво алкогольних напоїв, торгівля товарами лікеро-горілчаної галузі, акцизний збір, ліцензування, правове 
регулювання.

В статье проанализированы основные принципы правового регулирования торговли изделиями ликеро-водочной отрасли, исследо-
ваны и определены основные пути совершенствования регулирования ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли 
алкогольными напитками. Для этого исследованы основные этапы и способы государственного регулирования в этой сфере хозяй-
ственной деятельности. Разработаны предложения по совершенствованию применения существующих инструментов регулирования, 
основанные на опыте европейских стран.

Ключевые слова: производство алкогольных напитков, торговля товарами ликеро-водочной отрасли, акцизный сбор, лицензиро-
вание, правовое регулирование.

The article analyzes the basic principles of legal regulation of trade in alcoholic products industry, researches and identifies main ways how to 
improve the regulation of business activity in the field of trade in alcoholic beverages. For this target, main stages and methods of state regulation 
in the sphere of economic activity were studied. Proposals of improvement the application of existing regulatory tools based on the experience 
of European countries were created.

Key words: alcohol production, trade in alcoholic products industry, excise tax, licensing, legal regulation.

Постановка проблеми. Торгівля виробами лікеро-го-
рілчаної галузі в сучасному світі є однією з прибуткових 
та привабливих галузей для товаровиробників, але через 

високу  загрозу  здоров’ю  споживачів  та  з метою  захисту 
інтересів населення від  споживання недоброякісної про-
дукції потребує більш жорсткого правового регулювання 



132

№ 5 2016
♦

з  боку  держави. Вдало  обрана політика  держави  в  регу-
люванні  виробництва  та  торгівлі  алкогольними  напоями 
допоможе збалансувати діяльність у цій сфері, вдоскона-
ливши правові засоби регулювання, що дозволить вироб-
никам підвищити конкурентоспроможність своєї продук-
ції на зовнішніх ринках, а споживачам – отримати більш 
якісні товари.

Стан опрацювання. Дослідження  у  сфері  правово-
го  регулювання  ринку  алкогольних напоїв  проводили  як 
практики, що  безпосередньо  причетні  до  галузі  торгівлі 
лікеро-горілчаними  виробами,  так  і  науковці,  що  дослі-
джують  теоретичні  аспекти  цього  питання,  наприклад: 
В. Голик, А. Гончарук, А. Дрига, Л. Дєткова, Т. Крушель-
ницька та багато інших. Ці автори з різних боків у своїх 
роботах розглядали правове регулювання сфери виробни-
цтва та торгівлі  алкогольними напоями, досліджуючи як 
історичні  аспекти  розвитку,  так  і  шляхи  вдосконалення 
системи державного регулювання, зокрема ліцензування, 
оподаткування,  пошуку  ефективних  методів  боротьби  з 
виробництвом недоброякісної продукції. Але для збалан-
сування інтересів держави, споживачів та товаровиробни-
ків необхідно звернутися до досвіду зарубіжних країн та 
запозичити шляхи вдосконалення державного регулюван-
ня цього ринку для підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних товарів.

Правове  регулювання  відносин,  які  виникають  у 
зв’язку з виробництвом та торгівлею виробами лікеро-го-
рілчаної  галузі,  регламентується  Конституцією  України, 
Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р., Господар-
ським кодексом України від 16.01.2003 р., Законом України 
«Про державне регулювання виробництва й обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 р., Законом Укра-
їни  «Про  ліцензування  видів  господарської  діяльності» 
від  02.03.2015  р.  іншими  нормативно-правовими  актами 
України,  а  також  відповідними  чинними  міжнародними 
договорами,  згода  на  обов’язковість  яких  надана Верхо-
вною Радою України.

Об’єктом  дослідження  виступають  правовідносини  у 
сфері торгівлі виробами лікеро-горілчаної галузі. Предме-
том дослідження  є  засоби првового  регулювання  торгів-
лею алкогольними напоями

Мета статті –  аналіз чинного  законодавства України 
та міжнародних правових стандартів у сфері виробництва 
та  торгівлі  виробами лікеро-горілчаної  галузі  для  визна-
чення існуючих проблем та надання рекомендацій стосов-
но  їх вирішення для подальшого ефективного правового 
регулювання торгівлі алкогольним напоями.

Виклад основного матеріалу. Галузь  алкогольного 
виробництва  в Україні  за  своєю прибутковістю для  дер-
жавного бюджету займає одну з чільних позицій Але через 
відсутність скоординованої регуляторної державної полі-
тики,  недосконале  законодавство  з  регулювання  та  опо-
даткування підприємств у  сфері  виробництва й продажу 
алкоголю існує тенденція до зниження виробництва виро-
бів цієї галузі, а також інтенсивного зростання тіньового 
ринку, що  є наслідком постійного  збільшення  акцизного 
збору тощо. Тому завдання вдосконалення законодавства, 
що регулює відносини, які виникають у процесі руху това-
рів від виробника до споживача, має об’єктивні причини, 
адже  чим  складніша  й  багатогранніша  сфера  правового 
впливу,  тим  складніше  створювати  для  неї  досконалий 
нормативно-правовий регулятор. 

У цьому сенсі велике інструментальне значення покла-
дається  на  господарсько-правову  політику  держави,  яка, 
за визначенням Д.В. Задихайла, базується на положеннях 
конституційного економічного порядку, економічної полі-
тики держави та наукової господарсько-правової доктри-
ни і зафіксована в змісті державних програм економічного 
розвитку  як  обов’язкова,  структурна  та  інструментальна 
їх складова частина, є концептуальною позицією держави 

щодо напрямів та змісту подальшого розвитку господар-
ського законодавства, вдосконалення практики його засто-
сування,  оптимізації  правового  господарського  порядку 
[1, с. 13]. 

Алкогольні  напої  завжди  були  і  будуть  «популярни-
ми», оскільки вони «примирюють людину з дійсністю», а 
тому держава дбає про те, щоб за умов постійного попиту 
на «популярні» напої уникнути різноманітних зловживань 
під час їх виробництва і продажу. Основні засади держав-
ної  політики  щодо  регулювання  виробництва,  оптової  і 
роздрібної  торгівлі  алкогольними напоями,  забезпечення 
їх  високої  якості  та  захисту  здоров’я  громадян  визнача-
ють: закони України: «Про державне регулювання вироб-
ництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо обме-
ження споживання та продажу пива та слабоалкогольних 
напоїв»;  постанови  Кабінету  Міністрів  України:  «Про 
затвердження  Правил  роздрібної  торгівлі  алкогольними 
напоями» від 30 липня 1996 р. № 854, «Про затверджен-
ня Порядку визначення виробників  і покупців спирту та 
здійснення контролю за його обігом» від 29 серпня 2002 р.  
№ 1266, «Про затвердження Порядку провадження торго-
вельної діяльності та правил торговельного обслуговуван-
ня населення» від 15 червня 2006 р. № 833, а також рішен-
ня органів місцевого самоврядування, якими встановлено 
місця, де обмежено роздрібну торгівлю алкогольною про-
дукцією. 

Визначення терміна «алкогольні напої» наведено в За-
коні України «Про державне регулювання виробництва й 
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкоголь-
них напоїв та тютюнових виробів». Так, під алкогольними 
напоями слід розуміти продукти, одержані шляхом спир-
тового бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені 
на  основі  харчових  спиртів  із  вмістом  спирту  етилового 
понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць, які належать до то-
варних груп Гармонізованої системи опису та кодування 
товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08 [3, с. 4]. 

Що стосується пива, то й воно відповідно до чинного 
законодавства сьогодні належить до алкогольних, але має 
певні особливості торгівлі й оподаткування. Враховуючи 
ситуацію зі зростанням алкоголізму в Україні та статисти-
ку правоохоронних органів, органи місцевого самовряду-
вання зобов’язані передбачити досягнення балансу інтер-
есів підприємництва та населення у сфері профілактики і 
протидії виявам пияцтва й алкоголізму на території міст, 
містечок,  селищ  й  інших  населених  пунктів  задля  усу-
нення порушень громадського правопорядку в нічний час 
доби, культивування здорового способу життя. 

Водночас Закон України «Про державне регулювання 
виробництва  й  обороту  спирту  етилового,  коньячного  і 
плодового,  алкогольних напоїв  і  тютюнових виробів» не 
дає повноважень місцевій владі встановлювати обмежен-
ня на торгівлю пива і алкогольних напоїв, окрім святкових 
днів та масових заходів [3, с. 45].

На жаль, регуляторних актів, які діяли б на окремих те-
риторіях та метою яких є врегулювання обігу алкогольних 
напоїв,  слабоалкогольних  напоїв  та  пива  з  урахуванням 
потреб громад, досі немає. Альтернативним способом вре-
гулювання цієї проблематики могло б стати внесення змін 
до законів України «Про державне регулювання виробни-
цтва  й  обігу  спирту  етилового,  коньячного  і  плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та «Ліцензу-
вання  видів  господарської  діяльності»  від  02.03.2015  р.  
шляхом введення більш жорстких вимог до місць торгівлі 
алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом шля-
хом введення заборони продажу зазначених груп товарів 
у  тимчасових  спорудах,  передбачивши  їх  реалізацію  ви-
ключно в стаціонарних закладах торгівлі. Також слід було 
б передбачити ширші повноваження органів місцевого са-
моврядування щодо регулювання зручного для населення 
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режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного госпо-
дарства та сфери послуг. 

Як приклад вирішення проблем регулювання обороту 
алкогольних та слабоалкогольних напоїв можна розгляну-
ти досвід європейських країн. Наразі в багатьох країнах, 
таких як Італія, Німеччина, Франція та країни Прибалти-
ки, обмежено торгівлю алкогольними, слабоалкогольними 
напоями та пивом у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих 
архітектурних формах та в закладах торгівлі, розміщених 
в окремих будівлях, крім закладів ресторанного господар-
ства, шляхом заборони їх реалізації в період із 22.00 год. 
вечора до 10.00 год. ранку щоденно, враховуючи вихідні 
дні та свята.

Необхідно запровадити спеціалізовану торгівлю, тор-
гові точки яких обладнані системою відеоспостереження 
і  запису,  що  сприятиме  контролю  за  недопущенням  по-
рушення  закону  продавцями  та  неповнолітніми.  Контр-
олюючим  органам  рекомендовано  вживати  заходів  до 
суб’єктів  господарювання,  які  порушують  заборону  об-
меження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв 
та пива, встановлену цим рішенням, шляхом звернення до 
відповідного органу ліцензування з рекомендацією щодо 
позбавлення  суб’єкта  господарювання  ліцензії  на  право 
здійснення  роздрібної  торгівлі  алкогольними  напоями 
та запровадити систему єдиного державного реєстру по-
рушників ліцензійних умов із подальшою забороною для 
них займатися цією діяльністю. Адже саме така система 
державного регулювання ліцензійної діяльності суб’єктів 
господарювання успішно діє в США. 

Органу,  що  здійснює  видачу  ліцензій  на  роздрібну 
торгівлю  алкогольними  напоями,  слід  рекомендувати 
здійснити  проведення  перевірок  суб’єктів  господарської 
діяльності щодо виконання вимог законодавства. Запрова-
дження цих заходів сприятиме таким результатам: 

1) для населення: збереження та покращення здоров’я, 
зменшення  негативного  впливу  алкоголю  на  населення, 
зниження рівня злочинності; 

2)  для  держави:  визнання  здоров’я  громадян  найви-
щою соціальною цінністю; реалізація державної політики 
щодо попередження вживання серед населення алкоголь-
них напоїв, слабоалкогольних напоїв  і пива; дотримання 
громадського  правопорядку,  зменшення  кількості  право-
порушень, скоєних у стані алкогольного сп’яніння; змен-
шення скарг від мешканців міста щодо порушення правил 
дотримання тиші в громадських місцях;

3) для суб’єктів господарювання: підвищення культу-
ри  обслуговування  покупців  та  створення  цивілізованих 
правил торгівлі алкогольною продукцією [4, с. 131].

Інший законопроект, що, на нашу думку, заслуговує на 
увагу  й  детальний  аналіз,  –  внесений  до Комітету  з  пи-
тань податкової та митної політики Верховної Ради Укра-
їни  народними  депутатами  України  О.К.  Кондратюком, 
О.Р. Абдулліним та іншими авторами «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо спрощення регулювання 
виробництва та обігу пива, вдосконалення окремих поло-
жень щодо  продажу  пива  та  інших  алкогольних  напоїв» 
від 17 червня 2015 р. № 2971-1 [5, с. 7].

На  думку  авторів,  внесення  змін  до  законів  «Про 
державне  регулювання  виробництва  й  обігу  спирту  ети-
лового,  коньячного  і  плодового,  алкогольних  напоїв  та 
тютюнових  виробів»  та  «Про  рекламу»  дозволить  змен-
шити надмірне регуляторне навантаження, не пов’язане зі 
збільшенням податкових надходжень від галузі, вдоскона-
лити окремі положення щодо продажу пива та інших алко-
гольних напоїв, уточнити умови здійснення рекламування 
різних категорій алкогольної продукції. Колізія полягає в 
тому, що Законом від 28 грудня 2014 р. №71-VIII до Закону 
«Про державне регулювання виробництва й обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових  виробів»  внесено  зміни,  відповідно  до  яких 
пиво прирівнюється до алкогольних напоїв, і щодо поряд-

ку його виробництва та реалізації повною мірою поширю-
ються вимоги цього Закону.

Вносяться зміни до Закону «Про державне регулювання 
виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодо-
вого, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» з одночас-
ним віднесенням алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
у цілому до чинної наразі редакції Закону «Про державне ре-
гулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячно-
го і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», 
якими  з  1  липня  2015  р.  для  пивоварної  галузі  скасовані: 
атестація виробництва;  сертифікація  та підтвердження від-
повідності продукції; ліцензування виробництва; регулюван-
ня Кабінетом Міністрів України мінімальних оптово-відпус-
кних або роздрібних цін тощо [6, с. 71, 7 с. 33].

Однак при цьому пиво все рівно залишається алкоголь-
ним напоєм. А отже, й вимоги щодо оподаткування (спла-
ти  акцизного  збору,  митних  платежів  та  ін.)  пивоварної 
галузі залишаться такими ж, як і для алкогольних напоїв, 
оскільки жодних змін до Податкового кодексу України не 
запропоновано. Те саме стосується й відсутності змін до 
Кримінального кодексу і Кодексу України про адміністра-
тивні  правопорушення,  якими  встановлюється  відпові-
дальність за певні порушення законодавства у сфері обігу 
алкогольних напоїв [8, с. 178].

Крім того, відповідних змін потребують окремі поло-
ження Закону «Про державне регулювання виробництва й 
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкоголь-
них напоїв та тютюнових виробів» та Податкового кодексу 
України, які були запроваджені до цих законодавчих актів 
на підставі Закону від 28 грудня 2014 р. №71-VIII і які на-
разі вже є чинними. Адже віднесення законодавцем пива 
до алкогольних напоїв призводить до низки законодавчих 
колізій у сфері правового регулювання порядку виробни-
цтва та обігу пива,  створює тим самим реальні підстави 
для корупційних зловживань у цій сфері. З метою уник-
нення корупційних схем пропонується ввести відео-фікса-
цію процесу продажу з можливістю архівації та перевірки 
контролюючими органами [9, с. 10].

У Законі України «Про державне регулювання вироб-
ництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зазначено, що 
« …виробники пива здійснюють поставку пива суб’єктам 
господарювання  оптової  і  роздрібної  торгівлі  та  іншим 
українським споживачам  за наявності  ліцензії  на  оптову 
торгівлю».  Тобто  за  отримання  такої  ліцензії  виробники 
пива будуть сплачувати нарівні з виробниками інших ал-
когольних напоїв. Встановлення однакових ставок плати 
за ліцензію на право торгівлі пивом та іншими алкоголь-
ними напоями фактично створює передумови для виник-
нення  значних корупційних зловживань у сфері ліцензу-
вання оптової торгівлі пивом [2, с. 45].

Варто зауважити, що після прийняття змін до Подат-
кового кодексу України щодо підвищення акцизного збору 
на алкогольні напої від 50 % до 300 % наявна загроза, що 
невеликі  й  середні  винокурні  та  пивоварні  «відійдуть  у 
тінь», і будь-які зміни до врегулювання їх діяльності ста-
нуть непотрібними, адже держава не буде повною мірою 
регулювати цей ринок [10, с. 57].

Висновки. У цілому можна визначити чотири ключо-
вих  правових  інструменти, що  здійснюють  найбільш ді-
євий  вплив на  процеси  реалізації  алкогольних напоїв  як 
виду господарської діяльності. 

По-перше, це нормативне визначення обсягу поняття 
«алкогольні напої» і, насамперед, включення або невклю-
чення до нього пива та інших видів відповідної товарної 
номенклатури. Отже, визначається масштаб застосування 
відповідного правового режиму їх обігу. 

По-друге, це ліцензійні вимоги та  їх зміст, що визна-
чають режим входження до відповідного ринку.

По-третє,  –  характер  розподілу  повноважень  органів 
публічної влади щодо регламентації відносин обороту ал-
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когольних напоїв між органами держави та органами міс-
цевого самоврядування. 

По-четверте,  –  особливості  оподаткування  обороту 
алкогольних  виробів,  де  центральне  місце  посідає  адек-
ватність  розмірів  податкових,  зокрема  акцизних  ставок. 

Використовуючи саме ці засоби здійснення державою орга-
нізаційно-господарського впливу на сферу обігу алкоголь-
них напоїв, публічна влада потенційно може кваліфіковано 
проводити державну політику в цій сфері господарювання, 
узгоджуючи публічні та приватні інтереси щодо неї.
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СВІДКи ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСьКОМУ ПРОЦЕСІ

wITNESSES AS A SOurCE Of EVIDENCE IN ThE ECONOMIC PrOCESS

Пригоцький В.А.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства

Вінницького інституту Університету «Україна»

У статті розглядається правовий статус свідка як можливого учасника господарського процесу та джерела доказів.
Ключові слова: господарський процес, показання свідків, юридичний факт, інші особи, які беруть участь у господарському процесі.

В статье рассматривается правовой статус свидетеля как возможного участника хозяйственного процесса и источника доказа-
тельств.

Ключевые слова: хозяйственный процесс, свидетельские показания, юридический факт, другие лица, которые принимают участие 
в хозяйственном процессе.

In this article discusses the legal status of a witness a possible participant of economic process and sources of evidence.
Key words: commercial litigation, witness’s testimonies, juridical fact, others who are involved in the economic process.

Постановка проблеми. Однією із особливостей та не-
доліком господарського процесу в Україні є відсутність у 
судовому процесі свідків як окремих, процесуально неза-
лежних учасників, що, відповідно, звужує перелік можли-
вих джерел доказів у суду для справедливого вирішення 
справи.

Стан опрацювання. Вивченню  теоретичних  і  прак-
тичних питань господарського процесу приділяють увагу 
Н.А. Абрамов, К.А. Граве, І.Б. Побірченко, Д.М. Притика, 
В.І. Тертишніков, О.І. Харитонова та ін. Проте, незважаю-
чи на низку наукових досліджень, це питання залишається 
досить актуальним та потребує досліджень.

Метою статті є  дослідження  проблем  та  перспектив 
проведення господарського процесу, розвитку його дока-
зового  апарату  через  усунення  недоліку  Господарського 
процесуального кодексу у джерелах доказів, а також забез-
печення  справедливості  рішень  господарських  судів  при 
добросовісності сторін процесу та суду.

Виклад основного матеріалу. Правові  відносини  як 
різновид  суспільних  відносин  виникають,  змінюються, 
припиняються на підставі юридичних фактів, тобто жит-
тєвих обставин (подій), з якими норми права пов’язують 
виникнення, зміну та припинення прав та обов’язків осіб. 
Юридичні факти  відбуваються,  як  правило,  за  участі  чи 
у присутності людей, які можуть бути чи не бути безпо-
середніми їх учасниками. А тому в силу своєї ментальнос-
ті та здатності до спостережень людина як фізична особа 
здатна  об’єктивно/суб’єктивно  засвідчити  події  і  факти, 
які могли відбуватись чи відбулись у її присутності. Від-
так правозастосовні органи для повноти та об’єктивності 
з’ясування  обставин  проваджень,  справ  звертаються  до 
свідків указаних подій – юридичних фактів. 

Як  указано,  однією  із  особливостей  господарського 
процесу в Україні є відсутність у судовому процесі свідків 
як окремих, процесуально незалежних учасників (джерела 
доказів), що, відповідно, звужує перелік можливих джерел 
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доказів для суду. Зокрема, суд загальної юрисдикції дока-
зами, якими встановлюються фактичні обставини, називає 
пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допи-
таних як свідків, показання свідків, які повинні бути до-
сліджені й оцінені у сукупності з іншими доказами – ч. 2 
ст. 57 ЦПК України (далі – ЦПКУ) [1]. У господарському 
суді  –  не  так:  пояснення  сторін  та  інших  осіб фактично 
доповнюють письмові, речові та інші докази, подані сто-
ронами – ч. 2 ст. 32 ГПК України (далі – ГПКУ) [2].

На  проблему  відсутності  свідків  як  джерела  доказів 
у  господарському процесі  звертають увагу й  інші  спеці-
алісти-науковці. Так, О.І. Харитонова вказує, що «участь 
цієї категорії в господарському процесі зумовлена відсут-
ністю у чинному ГПК таких важливих учасників процесу, 
як свідки та спеціалісти. Показання свідків і спеціалістів 
в інших судових процесах є джерелом доказів незалежно 
від того, є вони працівниками сторін або третіх осіб чи ні» 
[12, с. 117].

Прибічники  відсутності  свідків  у  господарських 
справах  посилаються  на  ненадійність  показів  свідків, 
якщо  вони  не  підкріплені  посиланням  на  документи. 
Тому простіше викликати у суд посадову особу сторони 
провадження і отримати докази у неї. Зокрема, О.І. Тер-
тишнікова стверджує, що «ототожнювати посадових осіб 
та інших працівників підприємств, установ, організацій, 
державних  та  інших  органів,  про  яких йдеться  в  ст.  30 
ГПК, зі свідками або спеціалістами не можна, оскільки 
їх процесуальне становище є своєрідним «синтезом» тих 
та інших» [12, с. 117].

Проте як на остаточний доказ на це зважити складно, 
оскільки покази свідків у господарському процесі не є чи-
мось принципово недопустимим, а всі  інші форми судо-
вих проваджень цього не  заперечують  і  використовують 
таке джерело інформації. 

Поряд  із  іншими,  традиційними  учасниками  госпо-
дарським процесуальним законом (ч. 1 ст. 18 ГПКУ) пе-
редбачені  й  «інші  особи,  які  беруть  участь  у  процесі  у 
випадках, передбачених цим Кодексом». Зокрема, такими 
іншими особами відповідно до ст. 30 ГПКУ є «посадові 
особи та інші працівники підприємств, установ, організа-
цій, державних та  інших органів,  коли  їх викликано для 
дачі пояснень  із питань, що виникають під час розгляду 
справи» (далі по тексту – «інші особи», «інші учасники» у 
відповідних відмінках).

Виклик до господарського суду «інших осіб» можли-
вий як за клопотанням сторін, третіх осіб, прокурора, так 
і з ініціативи суду. При цьому суд з’ясовує, з яких питань 
можуть дати пояснення ці викликані особи. 

Правовий  статус  указаних  учасників  господарського 
провадження дуже близький до правового  статусу  свідка, 
який  містять  інші  процесуальні  закони,  наприклад  ст.  50 
ЦПК України,  ст.  65 КПК України  [3],  ст.  65 КАС Украї-
ни  [4],  ст.  272  КУпАП  [5].  У  вказаних  законах  правовий 
статус свідка майже  ідентичний. Зокрема,  свідок – це фі-
зособа, якій відомі (яка має) певні відомості з приводу роз-
гляду судової справи, що можуть бути доказами у справі і 
вплинути на рішення суду. При цьому основною його від-
мінністю  (не єдиною) від «інших осіб» у  господарському 
процесі є залежність цих інших учасників судового госпо-
дарського процесу від однієї із сторін відносинами трудо-
вого  найму  та  відсутність  кримінальної  відповідальності 
за  свої  покази,  яка  для  свідків  передбачена  ст.  385  ККУ 
[6].  На  ці  відмінності  вказується  і  у  тлумаченні  Вищого 
господарського  суду  (далі  – ВГСУ),  даному ним в  інфор-
маційному листі від 14 серпя 2007 р. № 01-8/675 [7]. Так, 
у  п.  12  вказаного  листа ВГСУ стверджується, що «у  ч.  1  
ст. 30 ГПК йдеться про можливість участі у судовому про-
цесі  лише  посадових  осіб  та  інших  працівників  підпри-
ємств,  установ,  організацій,  державних  та  інших  органів, 
тобто  осіб,  пов’язаних  із  відповідними  підприємствами 
(установами, організаціями, органами), які не беруть участі 

у судовому процесі, трудовими правовідносинами на осно-
ві трудового договору (контракту). Отже, якщо певна фізич-
на особа  (громадянин) не  є посадовою особою чи  іншим 
працівником підприємства (установи, організації, органу), 
то вона не підпадає під ознаки зазначеної норми ГПКУ».

При цьому ВГСУ вказує, що особами, які не можуть 
бути викликані у господарський суд для участі у процесі, 
якщо вони були учасниками  спірних правовідносин,  але 
рішення з господарського спору не зачіпає  їх прав та  ін-
тересів, є «нотаріус, адвокат, фізична особа-підприємець 
тощо». Тобто неможливо викликати саме фізосіб, які ці-
кавлять нас із огляду на їх статус, наближений до свідків, 
як учасників судового розгляду.

Загальновідомо,  що  особливістю  правового  статусу 
свідка є те, що він не має права знайомитися  із матеріа-
лами  справи,  заявляти  клопотання  та  здійснювати  інші 
права,  передбачені  для  інших учасників  судового прова-
дження.  Це  зрозуміло,  адже,  маючи  відомості  про  зміст 
справи, свідок має можливість відкоригувати свої покази. 
На відміну від свідка, «інші особи», будучи залежними від 
юридичної особи – учасника господарського процесу, по-
відомляють суду відомі їм факти, обставини і при цьому 
мають право знайомитись із матеріалами справи, подавати 
докази, брати участь в їх дослідженні. Специфічною осо-
бливістю отримання відомостей від «інших осіб» є те, що 
вони, як і сторони у справі, не попереджаються про кримі-
нальну відповідальність за надання завідомо неправдивих 
свічень, на відміну від свідків по справі.

Щодо  інших учасників  судового  господарського про-
цесу, то їх статус не відрізняється значними особливостя-
ми від аналогічних осіб у інших процесуальних законах. 
Так, іншими учасниками можуть бути, наприклад, судовий 
експерт (ст. 31 ГПКУ) та перекладач (ст. 44, 48, 49 ГПКУ) 
як особи, які володіють спеціальними знаннями у різних 
галузях  та  мовами,  знання  яких  необхідно  для  письмо-
вого та усного перекладу під час судового провадження. 
Потрібно звернути увагу на особливість їх правового ста-
тусу:  і  перекладач  несе  кримінальну  відповідальність  за 
завідомо неправильний переклад,  і  судовий  експерт –  за 
свій висновок.

На підставі цього порівняння можна припустити, що 
законодавець, формулюючи приписи ГПКУ про учасників 
господарського процесу, припустився помилки при надан-
ні прав посадовим особам та іншим працівникам, зокрема 
щодо  можливості  ознайомлення  зі  справою  та  неприве-
дення до присяги за надання завідомо неправдивих пока-
зів. Ця помилка має наслідком зловживання цими особами 
своїми правами та обов’язками.

Для  розуміння  спільних  ознак  свідків  та  інших  осіб, 
які  можуть  брати  участь  у  господарському  процесі,  по-
трібно відмітити, що учасниками господарського судово-
го процесу також є особи, які передбачені в абз. 16 ст. 1 
Закону  «Про  відновлення  платоспроможності  боржника 
або визнання його банкрутом»  [8]. Серед цих осіб наше 
дослідження  можуть  зацікавити  «інші  особи,  які  беруть 
участь у провадженні у справі про банкрутство», оскільки 
таке провадження здійснюється за правилами ГПКУ. Про-
те  серед  цих  інших  осіб  Закон  не містить  посилання  на 
суб’єктів, за своєю юридичною природою аналогічних чи 
подібних до свідків.

Аналіз  джерел  отримання  доказів,  які  передбачені 
процесуальними законами, вказує на характерні та спільні 
елементи й особливості правового статусу свідків. Голов-
ною спільною рисою є, зокрема, відсутність особистої за-
цікавленості у результаті вирішення справи, а тому в цій 
частині  вони не можуть бути ототожнені  із  зазначеними 
«іншими  особами»,  які  можуть  приймати  участь  у  гос-
подарському процесі. Це недолік правового регулювання 
господарського процесу. У  зв’язку  із  цим буде  слушною 
пропозиція про зміну правового статусу «інших осіб», які 
можуть бути викликані у  господарський процес, на пра-
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вовий статус свідка у господарському процесі. Для цього 
необхідно  внести  зміни  у  відповідні  норми  ГПКУ щодо 
учасників господарського процесу у суді. Такі зміни при-
ведуть до підвищення рівня належності доказів у процесі, 
а також будуть відповідати процесуальним правам та мож-
ливостям осіб в інших видах процесів, наприклад цивіль-
ному, адміністративному тощо.

Додатковим  аргументом  з  приводу  такої  зміни  право-
вого статусу можуть бути норми кримінального права які 
встановлюють  кримінальну  відповідальність  юридичних 
осіб (ст. ст. 963–9611 ККУ) [9]. Це, зокрема, можна поясни-
ти тим, що, відповідно до ст. 963 ККУ «підставами для за-
стосування до юридичної особи заходів кримінально-пра-
вового характеру є вчинення її уповноваженою особою або 
за дорученням чи наказом, за змовою та в співучасті, або 
іншим шляхом» від імені та в інтересах юридичної особи 
визначених злочинів. А відтак у процесі розгляду господар-
ської справи можуть бути з’ясовані певні обставини, які у 
подальшому можуть стати підставою кримінального пере-
слідування як посадових осіб юридичної особи, так і її са-
мої. Для цього статус посадової особи як свідка має більш 
прикладне значення, ніж його відсутність.

Щодо  мети  законодавця  при  появі  такого  особливо-
го учасника господарського процесу потрібно зауважити 
таке. З’ясовано, що є суттєві відмінності правового стату-
су «інших осіб» як учасників господарського процесу від 
статусу свідків як учасників  інших процесів. При цьому 
мета  законодавця полягала виключно у  тому, щоб  забез-
печити процес розгляду додатковими та об’єктивними до-
казами. У зв’язку із цим за своєю процесуально природою 
й «інші особи», і свідки є джерелами доказів, а тому підхід 
до  способу  їх  залучення у процес  та  їх  правовий  статус 
мав би бути однаковим, щонайменше – подібним, оскіль-
ки в іншому випадку втрачається принцип справедливості 
як основи судочинства. Проте у результаті реалізації цієї 
мети між нею та редакцією юридичної конструкції право-
вого статусу «інших осіб» господарського процесу  існує 
суттєве протиріччя, зокрема щодо можливості отримання 
належних  та  допустимих  доказів  від  «інших  учасників» 
господарського процесу. Мається на увазі, що право зна-
йомитись  із  матеріалами  справи  та  відсутність  повідо-
млення  особи  про  кримінальну  відповідальність  робить 
можливим  маніпулювання  «іншими  учасниками»  госпо-
дарського  процесу  своїми  показами  на  користь  «своєї» 
юридичної особи. А у залежності від неї вони є апріорі. 
Зрозуміло,  що  повноваження  «інших  осіб»  –  це  повно-
важення  сторони  господарського  провадження.  А  тому, 
якщо особи, які пов’язані із юридичною особою трудови-
ми відносинами, мають такі права, то вони ніякі не «інші 
учасники»  відповідної  сторони  провадження,  а  її  пред-
ставники. Якщо ж вони є свідками, то має місце прогали-
на закону, яку потрібно заповнити відповідними до закону 
способами. У будь-якому випадку потрібно погодитись із 
Н.А. Абрамовим, який щодо цих «інших учасників» гос-
подарського провадження вказує: «Зрозуміло, що такими 

повноваженнями  свідки  володіти  не  повинні,  оскільки 
цінність їх показань у тому, що вони свідчать про факти, 
які  були  сприйняті  ними  безпосередньо  за  допомогою 
органів почуттів. Але якщо вони дають пояснення після 
ознайомлення з матеріалами справи, то  їхня безпосеред-
ність і переконливість втрачаються» [10, с. 78].

Таким  чином,  якщо  використати  спосіб  доказування 
від  супротивного,  то щодо  показань  «інших  осіб»  вияв-
ляється, що їх повноваження знаходяться у протиріччі  із 
мотивами законодавця, яке виразилося у юридичній кон-
струкції правової норми. Зокрема: 

4) якщо вони дають свідчення у статусі, визначеному 
у  ст.  30 ГПКУ,  то  вони  є  залежними  від  сторони  прова-
дження, а тому такі свідчення можуть бути неправдивими 
та необ’єктивними; крім того, дослідити матеріали справи 
може і суд, 

5)  якщо вони дають  свідчення  як  свідки у  справі,  то 
право  знайомитись  із матеріалами справи є алогічним, а 
неприведення до присяги про надання  тільки правдивих 
свідчень – незаконним.

Висновки. Таким чином, із впевненістю можна ствер-
джувати, що у поточній редакції ГПКУ в частині визна-
чення  кола  учасників  господарського  процесу  існує  не-
долік. Цей  недолік  є  наслідком  помилкового  визначення 
законодавцем правового статусу посадових осіб юридич-
них осіб під час їх виклику у суд для пояснень із питань, 
що виникають під час розгляду справи.

Для  уникнення недоліку  закону щодо  відсутності  ін-
ституту  свідків  у  господарському  процесі  пропонується 
викласти друге речення ч. 2 ст. 30 ГПКУ в такій редакції: 
«Ці особи мають право давати пояснення, подавати дока-
зи, відмовитися від давання показань у випадках, встанов-
лених  законом. За  завідомо неправдиві показання  або  за 
відмову від давання показань  із непередбачених законом 
підстав  указані  особи  несуть  кримінальну  відповідаль-
ність, яка передбачена для свідків, а за невиконання інших 
обов’язків  –  відповідальність,  встановлену  законом  для 
свідків».

Такі зміни дадуть можливість суду отримати у певних 
категоріях  справ  (наприклад,  про  витребування майна  із 
незаконного  володіння,  про  відшкодування  шкоди,  про 
недопоставку  тощо)  додаткову  гарантію  для  якіснішого 
та  добросовіснішого  ухвалення  обґрунтованого  та  спра-
ведливого рішення, коли іншими способами, які є тради-
ційними для господарського процесу, неможливо довести 
предмет звернення, на який посилається позивач чи інший 
учасник господарського процесу.

Окрім указаного,  потрібно  відмітити, що додатковим 
підтвердженням  тези  про  розглянутий  недолік  закону  є 
право кожної особи у державі на правову допомогу, на що 
звертає увагу Конституційний суд у Рішенні від 30 верес-
ня 2009 р. № 23-рп/2009 [11]. Проте це питання, а також 
правове  регулювання  статусу  свідків  у  господарському 
процесі  інших держав, буде розглянуто у подальших до-
слідженнях.
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ЦЕНТРАЛьНО-ЄВРОПЕЙСьКОЇ АСОЦІАЦІЇ ВІЛьНОЇ ТОРГІВЛІ (ЦЕФТА) 

ТА ПІВНІЧНОАМЕРиКАНСьКОЇ УГОДи ПРО ВІЛьНУ ТОРГІВЛЮ (НАФТА)

ThE PECuLIArITIES Of ThE frEE TrADE CONDITIONS 
wIThIN CENTrAL EurOPEAN frEE TrADE AgrEEMENT (CEfTA) 

AND NOTh AMErICAN frEE TrADE AgrEEMENT (NAfTA)
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Предметом розгляду є особливості створення та діяльності торговельних союзів ЦЕФТА та НАФТА як способу уникнення дискримі-
нації у торгівлі низки європейських та північноамериканських країн.

Ключові слова: торговельні союзи, торгово-економічне співробітництво, інтеграція, спільні ринки.

Предметом рассмотрения являются особенности создания и деятельности торговых союзов ЦЕФТА и НАФТА как способа исключе-
ния дискриминации в торговле ряда европейских и североамериканских стран.

Ключевые слова: торговые союзы, торгово-экономическое сотрудничество, интеграция, общие рынки.

The subject matter is the peculiarities of creation and activity of CEFTA and NAFTA trade agreements as a measure of avoiding discrimination 
in trade in a range of European and North American countries.

Key words: trade agreements, trade and economic cooperation, integration, common markets.

Постановка проблеми.  Зона  вільної  торгівлі  –  це 
тип  міжнародної  інтеграції,  за  якої  в  країнах-учасниках 
скасовуються митні збори, кількісні обмеження, технічні 
бар’єри у взаємній торгівлі. У  зонах вільної  торгівлі пе-
редбачається створення сприятливих умов для здійснення 
торговельно-економічного  співробітництва між країнами 
з метою нарощування обсягів експорту та  імпорту через 
лібералізацію доступу товарів та послуг на ринки, лібера-
лізуються режими іноземного інвестування, розширюєть-
ся доступ до ринків державних закупівель.

Метою статті є розгляд особливостей створення та ді-
яльності торговельних союзів ЦЕФТА та НАФТА як спо-
собу уникнення дискримінації у  торгівлі низки європей-
ських та північноамериканських країн.

Виклад основного матеріалу. Країни,  що  оточують 
Європейський  Союз,  неодноразово  засновували  зони 
вільної  торгівлі.  Зокрема,  у 1992 році Польща, Чехосло-
ваччина  і Угорщина  (країни Вишеградської  групи)  ство-
рили Центрально-Європейську угоду про вільну торгівлю 
(ЦЕФТА) з метою стимулювання розвитку торгово-еконо-
мічних, науково-технічних та коопераційних зв’язків усе-
редині блоку із перспективою створення зони вільної тор-
гівлі. Внутрішньорегіональна  інтеграція  розглядалась не 
як самоціль, а як проміжний етап вступу в ЄС, що дає змо-
гу нівелювати деякі проблеми, пов’язані з тим, що еконо-
міки країн-учасниць ЦЕФТА скоріше однотипні, ніж такі, 
що взаємно доповнюють одна одну,  їхні  ринки бідні  ка-
піталом, обмежені у сфері високих технологій, дефіцитні 
щодо сировинних ресурсів. Оскільки вищезазначені кра-
їни  приєдналися  до Євросоюзу,  вони  вийшли  з ЦЕФТА, 
в той час як інші держави з амбіціями приєднання до ЄС 
увійшли. Зараз у ЦЕФТА входять сім країн: Албанія, Бос-

нія і Герцеговина, Косово, Македонія, Молдова, Чорного-
рія і Сербія. Штаб-квартира ЦЕФТА знаходиться у Брюс-
селі, головування у ЦЕФТА отримує кожна держава-член 
по черзі.

Участь у ЦЕФТА передбачає членство у Світовій орга-
нізації торгівлі СОТ/ ГАТТ; наявність торгового договору 
з ЄС або статус асоційованого члена Європейського спів-
товариства; наявність двосторонніх договорів про вільну 
торгівлю  з  кожною  з  країн-учасниць ЦЕФТА. Це дійсно 
сприяє розвитку торгівлі між країнами і готує їх до вступу 
в Євросоюз.

Розвиток  ЦЕФТА  зумовлений  об’єктивними  трудно-
щами  і  величезним  прагненням  країн-учасниць  інтегру-
ватися у  західноєвропейські  структури. У  зв’язку  із цим 
не було прийнято пропозицію Словаччини про створення 
інституційних органів Угоди. Проводиться ряд заходів зі 
зближення  законодавства  країн  ЦЕФТА  з  нормами  До-
говору  про  Європейський  економічний  простір.  Істотно 
прискорився процес ліквідації бар’єрів у взаємній торгівлі 
країн-учасниць.

З  1  січня  1997  р.  у  рамках  ЦЕФТА  практично  існує 
зона вільної торгівлі для більшості промислових виробів. 
Для  сільськогосподарських  товарів  ЦЕФТА  передбачає 
не створення зони вільної торгівлі, а часткову і вибіркову 
лібералізацію. У результаті цього на початку 1999 р.  та-
рифні преференції охоплювали понад 90% сільськогоспо-
дарських товарів, частина яких реалізовувалася безмитно 
в рамках загального списку «А», частина – за зниженою і 
загальною для всіх країн ставкою (список «В»), а торгів-
ля товарами зі списку «С» здійснювалася на основі дво-
сторонніх угод. Частина сільськогосподарських товарів не 
була охоплена ніякими преференціями.
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Ступінь  лібералізації  товарообігу  сільськогосподар-
ських продуктів у рамках ЦЕФТА набагато нижчий, ніж 
промислових товарів.

З  огляду  на  специфіку  сільськогосподарських  ринків 
країни-учасниці  ЦЕФТА  погодили  можливість  застосу-
вання в певних ситуаціях захисних засобів для сільсько-
господарських  товарів.  Так,  наприклад,  Польща  в  1997 
р.  скасувала  тарифні  преференції  на  крохмаль  і  вироби 
з нього для всіх країн ЦЕФТА, а в 1998 р. – преференції 
в  імпорті цукру  із Чехії, кукурудзи посівної  і кормової  з 
Угорщини,  кукурудзи  кормової  з  Чехії  та Словаччини,  а 
також томатної пасти з Чехії, Словаччини та Угорщини. 

З 1998 р. було припинено лібералізацію торгівлі сіль-
ськогосподарськими  і  продовольчими  товарами,  умови 
торгівлі ними в рамках ЦЕФТА значно ускладнилися. Це 
пояснюється тим, що в різних країнах-учасницях ЦЕФТА 
результат  лібералізації  торгівлі  сільськогосподарськими 
товарами  був  різним.  Тільки  Угорщина  (завдяки  розви-
неній системі  субсидій),  а  також Чехія мають позитивне 
сальдо торгівлі цими товарами, а решта країн – дефіцит. 
Крім  того,  всі  країни  ЦЕФТА  були  погано  підготовлені 
до  цієї  лібералізації,  оскільки  ринок  попередньо  не  ви-
вчений. Часто доходило просто до взаємного перекидан-
ня надлишків продовольства. Не було ніякої координації 
сільськогосподарської  політики.  Це  привело  до  необхід-
ності  створення  підкомітету  ЦЕФТА  з  питань  торгівлі 
сільськогосподарською продукцією, який почав функціо-
нувати у другій половині 1999 р.

У той же час слід зазначити, що в результаті реаліза-
ції Угоди значно відновився і отримав розвиток взаємний 
товарообмін. Наприклад, товарообіг Польщі з державами 
ЦЕФТА збільшився у понад три рази. Товарообмін Респу-
бліки Молдова з країнами-членами ЦЕФТА, зареєстрова-
ний у січні-листопаді 2014 року, показав динамічні темпи 
зростання у порівнянні з 2013 роком: обсяг експорту склав 
4,3 млн доларів, а імпорту – досяг 26 млн доларів [1]. При 
співпраці  в  рамках  ЦЕФТА  основна  увага  приділяється 
проблемам, пов’язаним із взаємною торгівлею. Незважа-
ючи на те, що такі сфери співпраці, як надання послуг  і 
переміщення  капіталу,  знайшли  офіційне  відображення 
у Познанській декларації,  прийнятій прем’єрами держав 
ЦЕФТА  в  листопаді  1994  р.,  реального  співробітництва 
в цих сферах поки що немає. Питання, пов’язані  із цим, 
повинні  вирішуватися  на  переговорах  країн-учасниць, 
оскільки  проблематика  основних  економічних  свобод 
(переміщення  товарів, послуг,  капіталів  і  осіб)  розгляда-
ється в угодах про об’єднання між окремими державами 
ЦЕФТА та ЄС. Основною метою країн-учасниць ЦЕФТА 
є членство в ЄС, що, в свою чергу, пов’язано з процеса-
ми пристосування до його законодавства, тому необхідно 
враховувати  цю  проблематику  у  взаємних  відносинах  у 
рамках ЦЕФТА.

Найрозвинутішим  інтеграційним  угрупуванням  на 
американському  континенті  є  Північноамериканська 
зона  вільної  торгівлі  (North American  Free  Trade Area  –  
НАФТА),  утворена  в  січні  1994  року  США,  Канадою  і 
Мексикою.  НАФТА  є  найбільшою  у  світі  регіональною 
зоною вільної торгівлі з населенням 406 млн і сукупним 
валовим  продуктом  у  розмірі  10,3  трлн  доларів.  Угода 
про Північноамериканську  зону  вільної  торгівлі  містить 
комплекс  домовленостей,  що  розповсюджуються,  крім 
торгівлі, на сферу послуг і інвестицій, і вперше об’єднує 
промислово розвинуті держави і країну, що розвивається. 
Створення зони вільної торгівлі у північноамерикансько-
му  регіоні  було  зумовлено  низкою  чинників:  по-перше, 
географічною  близькістю  країн-учасниць  і  елементами 
взаємодоповнення  структур  національних  економік;  по-
друге, тісними торговими зв’язками між ними і виробни-
чою  кооперацією,  що  розширяється;  по-третє,  мережею 
підконтрольних підприємств американських ТНК у Кана-
ді та Мексиці і канадських ТНК в США і, нарешті, поси-

ленням позицій ЄС, Японії  і нових  індустріальних країн 
на світовому ринку [2].

Про масштаби економічного взаємозв’язку США, Ка-
нади і Мексики на основі взаємної торгівлі і руху капіталу 
можна судити за такими даними. У США реалізовується 
близько 75–80% канадського експорту (20% ВВП Канади). 
Частка США в іноземних прямих інвестиціях у Канаді – 
понад 75%, Канади в США – 9%. У США прямує близько 
70% мексиканського експорту, а звідти поступає 65% мек-
сиканського  імпорту. Частка США в  загальному притоці 
прямих іноземних інвестицій до Мексики перевищує 60%. 
ВВП США в 14,5 разів перевершує ВВП Канади і в 19 ра-
зів – Мексики [3]. 

Угоду про НАФТА можна вважати принципово новим 
етапом у процесі лібералізації торгівлі товарами і послу-
гами, а також інвестицій між США, Канадою і Мексикою.

Особливість НАФТА полягає у тому, що це торговель-
не інтеграційне угрупування об’єднує 3 країни з різними 
економічними і науково-технічними потенціалами. Якщо 
Канаді  за  останнє  десятиріччя  вдалося  наблизитися  по 
головних  економічних макропоказниках  (обсягу ВВП на 
душу населення, продуктивності праці) до США, то Мек-
сика, що довгі роки знаходилася в положенні економічно 
відсталої держави з великою зовнішньою заборгованістю, 
поки що помітно відстає від цих країн по основних базо-
вих показниках. Різниця у розмірах ВВП на душу населен-
ня між Мексикою і США досягає 6,6 разів, а з Канадою – 
4,1  разів.  Такий  істотний  розрив  у  рівнях  економічного 
розвитку країн-членів утрудняє створення єдиного госпо-
дарського  комплексу.  Специфічність  північноамерикан-
ської зони вільної торгівлі характеризують такі риси:

–  континентальні  масштаби  об’єднання:  йдеться  про 
угрупування великих за територією й економічним потен-
ціалом країн; 

– центром зони вільної торгівлі є США – світовий лі-
дер з величезним економічним, науковим і технологічним 
потенціалом та конкурентоспроможною економікою; 

– зовнішня торгівля Канади і Мексики зорієнтована на 
США, НАФТА майже рівновіддалена від Західної Європи 
і АТР, що дає можливість рівномірно розвивати економічні 
зв’язки з обома світовими економічними центрами; 

–  існує  реальна  можливість  переростання  НАФТА  в 
міжконтинентальну з поширенням на Центральну та Пів-
денну Америку, тобто в Єдину зону вільної торгівлі в За-
хідній півкулі. 

Метою НАФТА є створення не спільного ринку захід-
ноєвропейського зразка, а зони вільної торгівлі, що дала б 
можливість кожному з  її учасників без перешкод  і обме-
жень розвивати економічні стосунки з іншими державами 
і регіонами; поліпшення можливостей для інвестування в 
межах цієї зони вільної торгівлі; ефективний захист прав 
інтелектуальної  власності.  Передбачено  створення  трис-
торонніх  комісій  із  вирішення  суперечок  між  країнами-
партнерами у сфері трудових відносин та збереження до-
вкілля.

В Угоді передбачено поетапне скасування мита, а також 
нетарифних обмежень у взаємній торгівлі, лібералізацію 
інвестиційного  режиму,  включаючи  надання  фінансових 
послуг, забезпечення високого рівня захисту інтелектуаль-
ної власності, розробку спільної програми боротьби із за-
брудненням довкілля. Угода дає можливість практичного 
розв’язання  важливих  питань  співробітництва,  зокрема 
всі  країни-учасниці  зробили  суттєвий  крок  у  скасуванні 
митних  обмежень,  запроваджений  інвестиційний  режим 
не передбачає будь-яких обмежень в діяльності іноземних 
інвесторів, при цьому гарантується конвертованість наці-
ональної валюти  і перекази  грошових  засобів  за кордон, 
передбачається  впровадження  чітких  правил  визначення 
походження товарів у певних галузях, вся система розра-
хунків залишається під контролем країн-учасниць, також 
передбачено необмежений вивіз прибутків і доходів, вре-
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гульовано порядок міграції робочої сили. У майбутньому 
існує  реальна можливість  розширення  ринку  за  рахунок 
приєднання країн латинської Америки.

Для  розв’язання  спірних  питань  узгоджено  механізм 
дії інститутів трьох рівнів: міжурядові консультації, комі-
сія з вільної торгівлі, арбітраж. 

В  інших  регіонах  інтеграція  здійснювалася  «зверху 
вниз», коли міжурядові угоди стимулювали контакти під-
приємців різних країн. У НАФТА, навпаки, процес  інте-
грації йшов «від низу до верху»: спочатку високого рівня 
досягли міжкорпоративні зв’язки, а потім на їх основі при-
ймалися міждержавні угоди.

Сполучені  Штати  в  результаті  укладання  цієї  угоди 
отримали значні вигоди: 

– у переважній більшості галузей були поступово зве-
дені  до мінімуму  бар’єри проти  іноземних  виробників  з 
країн-партнерів по НАФТА, що дозволяло закупляти у них 
багато товарів дешевше, ніж у самих США; 

–  перед  американськими  компаніями  відкрилися  на-
багато ширші можливості доступу на ринки країн-сусідів, 
що розширювало ринок збуту.

Участь США в регіональному інтеграційному процесі 
перетворилася на могутній чинник довгострокової пози-
тивної дії на внутрішньоекономічний розвиток. Загальний 
товарообіг з Мексикою тільки за 1993–1997 рр. виріс май-
же в 2,5 разів (з 80,5 млрд доларів до 197 млрд доларів), 
з Канадою – майже в 2 рази (з 197 до 364 млрд доларів). 
На обидві ці  країни доводиться  третина  зовнішньої  тор-
гівлі США. Статус безмитних товарів розповсюдився вже 
на дві третини всього американського експорту в регіоні, і 
ці можливості продовжують розширюватися. США потре-
бують  такої  регіональної  економічної  інтеграції  для під-
вищення своєї конкурентоспроможності у відношенні до 
основних економічних суперників – ЄС і Японії [4]. В той 
же час різні екологічні та профспілкові групи в США, як 
і багато членів американського Конгресу, побоюються пе-
реміщення американської ділової активності до Мексики з 
її низькими трудовими і екологічними стандартами. Крім 
того,  американці  бояться  потоку  іммігрантів  з Мексики, 
який в 2005-му вже досяг 400 тис. людей за рік. Подібна 
«латиноамериканізація США» видається багатьом амери-
канцям  загрозою  їх  цивілізації,  заснованої  на  цінностях 
протестантської європейської культури. 

Для Мексики членство в НАФТА означає гарантова-
ний доступ на американський ринок, що поглинає при-
близно  80% всього мексиканського  експорту,  збільшен-
ня  притоку  іноземних  інвестицій.  Через  регіональне 
об’єднання з США Мексика стала поступово інтегрува-
тися в  глобальну економіку. Особливе  значення для неї 
мало  також  позитивне  рішення  питання  про  зовнішній 
борг після значних фінансових втрат, понесених в 1980-
ті:  мексиканський  уряд  добився  великих  кредитів  від 
США для реалізації угод із вільної торгівлі. Багато іно-
земних компаній почали переносити свою діяльність на 
територію Мексики з метою проникнення на американ-
ський і канадський ринки. Мексика отримала доступ до 
досягнень науково-технічного прогресу для модернізації 
національної  економіки  та  загалом  підвищила  рівень 
життя населення. 

Однією із найважливіших переваг, які Канада отрима-
ла в НАФТА, є кращий доступ на мексиканський ринок. 
Канадські  фірми  отримали  можливість  збільшити  об’єм 
продажів  у  секторах,  доступ  в  які  раніше  був  закритий, 
таких як автомобілебудування, фінансові послуги, ванта-
жоперевезення, енергетика і рибальство. Крім того, канад-
ський експорт поступово став різноманітнішим.

Підписання  НАФТА  привело  до  значних  змін  у  русі 
капіталу між Канадою  і Мексикою. Канадські  інвестиції 
до  Мексики  значно  збільшилися,  концентруючись  в  та-
ких сферах, як гірничодобувна промисловість, банківська 
справа і телекомунікації, тоді як спостережуване зростан-
ня мексиканських інвестицій до Канади, хоча і носить по-
стійний характер, все ще значно відстає в розмірах.

Висновки.  Загалом  результати,  досягнуті  через  чо-
тири  роки  після  укладання  угоди  про  Північноамери-
канську  зону  вільної  торгівлі,  можна  цілком  оцінювати 
як  позитивні.  Канада  є  торговим  партнером  США  но-
мер  один, Мексика  також  входить  у  першу  десятку. На 
обох сусідів Канади по регіону доводиться одна третина 
світової  торгівлі цієї  країни. Такі  торгові  відносини  за-
безпечують  споживачам  у  цих  трьох  країнах  товари  за 
конкурентними цінами, а експортні галузі промисловос-
ті забезпечують робочі місця, зарплата на яких вище се-
реднього. У такий спосіб інтереси націй американського 
континенту закликають робити ставку на розвиток і роз-
ширення НАФТА.
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Постановка проблеми. Побудова в Україні ринкових 
господарських відносин потребує принципово нових під-
ходів  до  вирішення  проблеми  захисту  прав  та  інтересів 
суб’єктів  господарювання.  Розкриття  багатогранної  сут-
ності речових прав у сфері господарювання і розроблен-
ня  на  цій  основі  концептуальних  підходів  та  принципів 
управління  цими  правами,  визначення  способів  їх  кла-
сифікації,  необхідних  для  глибшого  теоретичного  дослі-
дження  та  практичного  аналізу  оцінки  ефективності  ви-
користання цих прав у сучасній системі господарювання 
є, очевидно, основоположними моментами.

У ст.  42 Конституції України  зазначається, що кожен 
має  право  на  підприємницьку  діяльність,  яка  не  заборо-
нена законом. У ст. 20 Господарського кодексу України за-
кріплено, що кожний суб’єкт господарювання та споживач 
має право на захист своїх прав і законних інтересів шля-
хами, визначеними нормами чинного законодавства. При 
цьому  законодавство  дозволяє  використовувати  суб’єкту 
господарювання різні форми та способи для захисту свого 
права, в тому числі і самозахист, тобто захищати свої пра-
ва власними діями без звернення за допомогою до суду чи 
інших органів. Сама категорія «захист» є неоднозначною 
та характеризується різноманітними підходами щодо її ро-
зуміння. Виходячи з цього, постає необхідність встанов-
лення ознак захисту прав суб’єктів господарювання і роз-
робки на їх базі однозначного розуміння поняття захисту 
прав суб’єктів господарювання та існуючих форм і спосо-
бів реалізації захисту цих прав, адже це є умовою оцінки 
і аналізу правовідносин, які виникають у разі порушення 
прав суб’єктів господарювання.

Стан опрацювання. Дослідження  проблем  захисту 
прав суб’єктів господарювання сьогодні посідає важливе 
місце у доктрині. Аналіз наукової літератури свідчить, що 
питанням захисту прав суб’єктів  господарювання тради-
ційно відводиться значна увага.

Науково-теоретичну  основу  дослідження  становлять 
праці українських учених-юристів, таких як І.В. Головань, 
М.А. Рожкова, О.П. Подцерковний, Р.Б. Шишка, Н.О. Са-
ніахметова та  інші. Також під час написання статті були 
використанні джерела національно-правових актів, а саме: 
Конституція  України  (1996),  Цивільний  кодекс  України 

(2003),  Господарський  кодекс  України  (2003),  Господар-
ський процесуальний кодекс України  (1991) Закон Укра-
їни  «Про  третейські  суди»  (2004),  Закон України  ««Про 
судоустрій і статус суддів України» (2010). Проте, незва-
жаючи на численні наукові дослідження,  єдиної цілісної 
концепції забезпечення захисту учасників господарських 
правовідносин немає. 

Метою статті є  дослідження  ефективності  застосу-
вання існуючих форм та способів захисту прав і законних 
інтересів суб’єктів господарювання та обґрунтування про-
позицій щодо вдосконалення чинного законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність  захисту 
прав  суб’єктів  господарювання  від  порушень  залежить 
від обраної форми та способу захисту, оскільки ними зу-
мовлюється  реальність  відновлення  порушеного  права, 
суб’єкт, який уповноважений застосовувати такі способи 
захисту порушеного права, а також порядок захисту в ці-
лому.

Кожний  суб’єкт  господарської  діяльності  має  право 
на  захист  своїх  прав  і  законних  інтересів  (ст.  20  Госпо-
дарського кодексу України, далі – ГК). Відповідно до ч. 1  
ст. 15 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) кожна осо-
ба має право на захист свого цивільного права у разі його 
порушення,  невизнання  або  оспорювання.  Зазначеному 
праву кореспондує конституційний обов’язок держави за-
безпечувати  захист прав усіх  суб’єктів права власності  і 
господарювання [1].

У загальній теорії права під захистом права, як прави-
ло,  розуміється  державно-примусова  діяльність,  спрямо-
вана на відновлення порушеного права суб’єкта правовід-
носин та  забезпечення виконання юридичного обов’язку 
зобов’язаною стороною. 

На  думку  Р.Б.  Шишки,  захист  є  наслідком  скоєного 
правопорушення  і  містить  матеріально-правові  й  проце-
суальні норми, що  забезпечують  інвесторові можливість 
оперативно  й  повністю  відновити  своє  положення  шля-
хом  застосування  спонукання  до  порушника  [2,  с.  98]. 
Водночас важко погодитися із автором у тому, що захист 
завжди є наслідком правопорушення, оскільки у низці ви-
падків він може бути опосередкований не тільки правопо-
рушенням, а й зазіханням на право. Крім того, видається 
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спірною і та частина наведеного поняття, у якій захист ви-
значається через матеріально-правові й процесуальні нор-
ми, оскільки такі норми, як справедливо відзначає автор, 
служать  забезпеченню можливості особи відновити своє 
право, однак усі правозахисні способи, за допомогою яких 
безпосередньо реалізується таке відновлення, залишають-
ся за межами авторського поняття захисту.

Під захистом прав суб’єктів господарювання І.В. Голо-
вань розуміє введення у дію системи правових і організа-
ційно-творчих заходів, що спрямовані на забезпечення ре-
алізації прав цих суб’єктів і недопущення їхніх порушень 
[3]. Разом із тим можна погодитись з О.П. Подцерковним 
у тому, що наведене вище визначення видається спірним, 
оскільки за межами захисту в цьому випадку залишається 
сукупність  взаємозалежних  правових  засобів,  способів  і 
форм, за допомогою яких при необхідності забезпечуєть-
ся захист. Коли ж зазначені способи і засоби вводяться в 
дію, мова йде про механізм захисту. З урахуванням цього 
автором  запропоновано  більш  вдале  за  змістом  поняття: 
захист  прав  суб’єктів  господарювання  –  це  сукупність 
взаємозалежних правових засобів, способів і форм, за до-
помогою яких при необхідності забезпечується захист за-
конних прав суб’єктів господарювання при їх порушенні 
[4, с. 352].

Ураховуючи різноманітність підходів до розуміння по-
няття  захисту прав  суб’єктів  господарювання,  необхідно 
виокремити  його  ознаки,  які,  у  свою  чергу,  допоможуть 
з’ясувати сутність самої категорії.

По-перше,  мета  захисту,  а  саме  відновлення  пору-
шених  прав,  яка  одночасно  є  й  призначенням  захисту, 
оскільки захист має значення тільки за умови можливості 
й бажання особи, чиї права порушені, відновити свої пра-
ва, що обов’язково повинно бути  здійснене при  їхньому 
захисті. При досягненні мети захисту значимим є макси-
мальне дотримання при цьому інтересів суспільства.

По-друге,  забезпеченість  захисту  вповноваженими 
державними органами, серед яких – господарські й адмі-
ністративні суди України; органи прокуратури, Міністер-
ства  юстиції  України,  податкові  органи,  органи  захисту 
прав споживачів, охорони праці, Антимонопольного комі-
тету та інші.

 По-третє, наявність способів, за допомогою яких упо-
вноважені  державні  органи  захищають  права  суб’єктів 
господарювання. 

Отже, захист прав суб’єктів господарювання – це сис-
тема  передбачених  законом  заходів,  які  здійснюються 
уповноваженими особами або суб’єктами господарюван-
ня з метою відновлення порушених прав, усунення пере-
шкод у реалізації цих прав, запобігання вчиненню таких 
порушень у майбутньому та притягнення винних осіб до 
відповідальності. Використання цього поняття допоможе 
зрозуміти сутність та зміст захисту прав суб’єктів госпо-
дарювання та сприятиме удосконаленню відносин, які ви-
никають у разі порушення прав цих суб’єктів.

Також важливим аспектом захисту прав суб’єктів гос-
подарювання є форма захисту. Захист прав суб’єктів гос-
подарювання  може  здійснюватися  за  допомогою  юрис-
дикційних та позаюрисдикційних форм. Юрисдикційний 
захист здійснюється відповідними державними та іншими 
органами. Позаюрисдикційні форми захисту полягають у 
застосуванні  самими  суб’єктами  господарювання  перед-
бачених законодавством способів захисту своїх прав.

Наявність  ефективної,  внутрішньо  узгодженої  сис-
теми  форм,  способів  та  процесуальних  засобів  захисту 
порушених суб’єктивних прав та охоронюваних законом 
інтересів, створення та підтримання якої слід розглядати 
як складник обов’язку держави із захисту прав суб’єктів 
господарювання, є важливою юридичною гарантією роз-
витку підприємництва  і  забезпечення правового порядку 
у  сфері  суспільного  виробництва.  Втім,  проблема  форм 
захисту суб’єктивних прав та їх співвідношення, яка є од-

нією із найбільш складних у теорії права, в останні роки 
практично не досліджується у вітчизняній правовій науці, 
і це можна вважати однією із причин тих складнощів, що 
супроводжують реформування системи судоустрою і про-
цесуального законодавства України.

Одним  із  найбільш  поширених  є  визначення  форми 
захисту  суб’єктивного  права  як  способу  вирішення  спо-
ру між учасниками конкретного правовідношення та спо-
нукання  зобов’язаної  сторони  до  виконання  покладених 
на  неї  законом  або  договором  обов’язків  за  допомогою 
використання  відповідних  способів  захисту.  Проте  поза 
межами такого визначення  залишається неюрисдикційна 
форма захисту права, оскільки вона в принципі виключає 
можливість застосування владного примусу однієї сторо-
ни стосовно  іншої. Тому вдалішим уявляється визначен-
ня форми захисту цивільних прав як механізму реалізації 
охоронних норм цивільного права за допомогою викорис-
тання певних засобів та способів захисту цивільних прав, 
оскільки ним можуть бути охоплені і юрисдикційна, і не-
юрисдикційні форми [5, с. 17].

Існує достатньо законодавчих актів, які спрямовані на 
захист прав суб’єктів господарювання. Однак це не озна-
чає, що останні можуть пасивно чекати поновлення дер-
жавою порушених прав,  у  будь-якому разі  вони повинні 
активно боротися та протидіяти порушенням закону та за-
хищати свої права.

Главою 3 ЦК України визначені форми захисту цивіль-
них прав та інтересів залежно від суб’єкта, що його здій-
снює: захист судом (ч. 1 ст. 16 ЦК), захист, що здійсню-
ється  Президентом  України,  органами  державної  влади, 
органами  місцевого  самоврядування  (ст.  17  ЦК),  захист 
цивільних прав нотаріусом (ст. 18 ЦК), самозахист (ст. 19 
ЦК) [6]. Цей перелік не є повним, оскільки відповідно до 
ст. 3 Закону України від 11 травня 2004 р. «Про третейські 
суди» одним із завдань третейського суду є захист майно-
вих і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів 
сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду 
та вирішення спорів відповідно до закону [7].

Право  на  судовий  захист  декларує  також  ст.  55 Кон-
ституції  України,  а  саме:  «кожному  гарантується  право 
на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної  влади, органів місцевого самоврядування, по-
садових і службових осіб» [1]. Зі змісту цієї статті слідує, 
що  судовому  захисту підлягають будь-які  права й  інтер-
еси суб’єктів господарської діяльності незалежно від рів-
ня  нормативно-правового  акта,  у  якому  вони  закріплені. 
Конституційне право кожного на судовий захист означає, 
що «будь-яка особа може подати скаргу про порушення її 
прав і свобод у відповідний суд, а останній зобов’язаний її 
прийняти, розглянути по суті і винести законне і обґрун-
товане  рішення»  [8,  с.  48].  Забезпечення  кожному права 
на  справедливий  суд  та  повагу  до  інших  прав  і  свобод, 
гарантованих Конституцією України  і  законами України, 
а також міжнародними договорами, є завданням правосуд-
дя, що здійснюється судами всіх гілок судової влади від-
повідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів України» [9]. 

У ГК немає норм, які б установлювали форми захисту 
прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів госпо-
дарювання способами, передбаченими ст. 20 ГК. Частина 
3 зазначеної статті містить відсилочну норму про те, що 
порядок захисту прав суб’єктів господарювання визнача-
ється цим Кодексом, іншими законами [10]. Досить часто 
в  господарському  законодавстві  для  позначення  форми 
захисту вживаються словосполучення «у судовому поряд-
ку» та «у встановленому законом порядку». Загалом поря-
док захисту прав суб’єктів господарювання встановлений 
процесуальним  законодавством  України  (Господарським 
процесуальним  кодексом,  Кодексом  адміністративного 
судочинства, Цивільним процесуальним кодексом) та  ін-
шими  актами  законодавства,  зокрема  законами  України 
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«Про  третейські  суди»,  «Про  міжнародний  комерційний 
арбітраж», «Про захист економічної конкуренції».

Юрисдикційна  форма  захисту  є  зовнішнім  виразом 
спрямованої  на  вирішення  правового  спору  у  встанов-
леному  законом  порядку  діяльності  уповноважених  ор-
ганів  (загальних  судів,  третейського  суду  (арбітражу), 
адміністративних  органів),  наділених  правом  винесення 
обов’язкового для сторін рішення.

Значення  форм  та  способів  захисту  прав  суб’єктів 
господарювання  істотно  зростає  у  зв’язку  із  підвищен-
ням  ролі  правових  засобів  у  нормативній  регламентації 
сфери  господарювання. Форми  та  способи  захисту  прав 
суб’єктів господарювання, закріплені у законодавстві, ма-
ють розглядатися як один із дієвих важелів механізму гос-
подарювання, що мають  значний  вплив  на  ефективність 
господарської діяльності. Форми та способи захисту пору-
шених прав суб’єктів господарювання набувають все біль-
шої актуальності у зв’язку із оновленням господарського 
законодавства,  дією  ГК України,  трансформацією  самих 
способів в умовах розвитку ринкової економіки.

Спосіб  захисту  прав  утілює  безпосередню мету,  якої 
прагне досягти суб’єкт захисту, вважаючи, що таким чи-
ном  буде  припинене  порушення  (чи  оспорювання)  його 
прав, він компенсує витрати, що виникли у зв’язку із пору-
шенням його прав, або в інший спосіб нівелює негативні 
наслідки порушення його прав [5, с. 245].

У  випадках,  коли  суб’єкт  господарської  діяльності 
самостійно використовує надані йому законом або перед-
бачені договором засоби правового захисту, має місце не-
юрисдикційна форма  захисту,  одним  із  різновидів  якої  є 
самозахист  права.  Самозахистом  є  застосування  особою 
засобів протидії,  які  не  заборонені  законом  та не  супер-
ечать моральним засадам суспільства. Тобто суб’єкт гос-
подарювання  має  право  вчиняти  самозахист шляхом  за-
хисту своїх прав та законних інтересів самотужки, своїми 
власними діями. Іншими словами – це захист без звернен-
ня до суду або іншого органу за допомогою. За загальним 
правилом самозахистом не визнається проведення заходів 
щодо охорони свого майна, звернення до третіх осіб, які 
надають  послуги  із  приводу  забезпечення  схоронності 
майна  чи  особи.  Самозахистом  є  перешкоджання  діям 
будь-яких  третіх  осіб,  які  неправомірно  посягають  на 
права чи законні інтереси суб’єкта господарювання. Саме 
здійснення управомоченою особою самозахисту прав (зо-
крема, реалізація передбаченого ст. 594 ЦК притримання) 
та  вжиття  інших  заходів  (зокрема,  оперативного  впливу 
на  боржника,  застосування  процедур  примирення,  спря-
мованих на врегулювання правового конфлікту тощо) не 
пов’язуються із застосуванням норм права.

Відповідно до ст. 13 Конституції України держава за-
безпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і гос-
подарювання. На виконання цієї вимоги згідно зі ст. 20 ГК 
України кожний суб’єкт господарювання та споживач має 
право на захист своїх прав і законних інтересів шляхами, 
визначеними нормами чинного законодавства. Саме вихо-
дячи із норм цієї статті, способами захисту прав і закон-
них інтересів зазначених суб’єктів є: 

– визнання наявності або відсутності прав;
–  визнання  повністю  або  частково  недійсними  актів 

органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, 
ущемляють  права  та  законні  інтереси  суб’єкта  господа-
рювання або споживачів; визнання недійсними господар-
ських угод із підстав, передбачених законом;

– відновлення становища, яке існувало до порушення 
прав та законних інтересів суб’єктів господарювання;

– припинення дій, що порушують право або створю-
ють загрозу його порушення;

– присудження до виконання обов’язку в натурі;
– відшкодування збитків;
– застосування штрафних санкцій;

– застосування оперативно-господарських санкцій;
–  застосування  адміністративно-господарських  санк-

цій;
–  установлення,  зміни  і  припинення  господарських 

правовідносин;
– інші способи, передбачені законом [10].
Відразу ж варто звернути увагу на недоцільність вжи-

вання у назві та змісті ст. 20 ГК України, яка встановлює 
обов’язок  держави щодо  захисту  прав  і  законних  інтер-
есів суб’єктів господарювання, а також визначає способи 
такого  захисту,  терміну  «споживач».  Але  варто  зазначи-
ти, що у ГК є ще й окрема ст. 39, яка регулює відносини, 
пов’язані  із  захистом прав  споживачів, проте  включення 
цієї статті до Глави 3 «Обмеження монополізму та захист 
суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовіс-
ної конкуренції» викликає серйозні заперечення, оскільки 
насправді ст. 39 ГК України містить положення загального 
характеру щодо захисту прав споживачів безвідносно до 
виду порушень і жодним чином не пов’язана із захистом 
прав  споживачів  від  недобросовісної  конкуренції. Отже, 
тоді виникає питання: чи потрібно у ст. 20 ГК зазначати 
термін «споживач»?

Саме  наявність  у  ГК  України  двох  статей  (ст.  20  
і  ст.  39),  норми  яких  покликані  регулювати  відносини 
щодо  захисту прав  суб’єктів  господарювання  і  спожива-
чів, породжує певні проблеми у застосуванні їх положень, 
що, як зазначалося вище, суперечать актам чинного зако-
нодавства. 

Тому для узгодження норм ГК України і актів чинного 
законодавства вважаємо за доцільне виключити з ГК Укра-
їни ст. 39 та із назви та змісту ст. 20 ГК України виключити 
слова «споживач» та «споживачів», захист прав та інтер-
есів  яких, на нашу думку, має  здійснюватися  відповідно 
до  положень  Цивільного  кодексу.  Як  один  з  аргументів 
на користь цієї пропозиції зазначимо, що норми Консти-
туції України стосовно захисту державою прав суб’єктів 
господарювання  і  споживачів,  вміщені не лише в різних 
статтях (відповідно статті 13 і 42), але і в різних розділах 
Конституції, причому ст. 42 міститься у Розділі ІІ «Права, 
свободи та обов’язки людини і громадянина», в якому, як 
зазначив Конституційний Суд України, закріплені консти-
туційні права,  свободи  і  обов’язки насамперед людини  і 
громадянина та їх гарантії. Про це свідчить як назва цього 
розділу, так і системний аналіз змісту його статей та ч. 2 
ст. 3 Конституції України. 

Також  пропонуємо  внести  зміни  до  назви  ст.  20  ГК 
України і викласти її в такій редакції: «Захист прав та ін-
тересів суб’єктів господарювання» та привести терміноло-
гію цієї ж статті стосовно способів захисту прав суб’єктів 
господарювання  у  відповідність  із  іншими  статтями  ГК 
України, ст. 16 ЦК України та інших актів законодавства.

Поряд із зазначеними змінами до законодавства вважа-
ємо за доцільне змінити формулювання ст. 147 ГК, у якій 
йдеться про гарантії та захист майнових прав суб’єктів гос-
подарювання, зазначивши в ч. 4 цієї статті, що право влас-
ності  та  інші майнові  права  суб’єкта  господарювання  за-
хищаються способами, зазначеними у ст. 20 цього Кодексу.

Отже, порівнявши норм ЦК України, а саме ст. 16, що 
встановлює способи захисту цивільних прав та інтересів, 
і норми ГК України, ст. 20, що визначає шляхи (способи) 
захисту  прав  суб’єктів  господарювання,  бачимо,  що  1) 
обидва кодекси містять невичерпний перелік способів за-
хисту порушених прав та інтересів; 2) установлені обома 
кодексами способи захисту прав та інтересів відрізняють-
ся за обсягом, за змістом і за назвами.

Основна  розбіжність  між  встановленими  названими 
вище статтями ЦК і ГК України способами захисту прав 
та інтересів стосується «визнання права» (п. 1 ч. 2 ст. 16 
ЦК України). У ч. 2 ст. 20 ГК України цей спосіб названо 
«визнання наявності або відсутності прав», із чим погоди-
тися не можна, оскільки вимога суб’єкта господарювання 
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щодо визнання за ним права у разі  її  задоволення судом 
означає відсутність такого права в іншої особи (відповіда-
ча). Звертаючись, наприклад, до господарського суду з та-
кою вимогою, суб’єкт господарювання (позивач) повинен 
доказати  наявність  спірних  матеріальних  правовідносин 
і належність спірного права саме йому. Тому, виходячи з 
цього, норму абзацу 2 ч. 2 ст. 20 ГК України також доціль-
но привести у відповідність із ст. 16 ЦК України.

Виходячи із цього, необхідно наголосити, що інститут 
захисту прав суб’єктів господарювання має комплексний 
характер, оскільки форми, способи такого захисту визна-
чаються нормами як матеріального права, так  і процесу-
ального.

Підсумовуючи  зазначене  вище,  варто  зауважити,  що 
це  лише  частка  тих  проблем,  які  виникають  у  суб’єктів 
господарювання  стосовно  захисту  своїх  прав  і  законних 
інтересів.

Підсумовуючи  зазначене  вище,  варто  сказати,  що 
суб’єкти господарювання повинні активно боротися із по-
рушенням закону та захищати свої права, використовуючи 
всі можливі заходи та способи, які надані їм відповідним 
законодавством.

Висновки.  Виходячи  із  вищезазначеного,  треба  зро-
бити  висновок,  що  чинне  господарське  законодавство 
України відзначається крайньою непослідовністю, супер-
ечливістю,  неузгодженістю  і  містить  істотні  прогалини. 
Не витримує ніякої критики якість законодавчого проце-
су. У жодній  із  сфер  економічної  діяльності  поки що не 
маємо логічно завершеного системного законодавчого за-
безпечення. Одним із дестабілізуючих факторів для сфери 
господарських правовідносин стає прийняття законів, що 
не  враховують  реальної  соціально-економічної  ситуації, 
вступають  у  конфлікт  із  Основним  законом  держави  – 
Конституцією  України  та  іншими,  раніше  прийнятими 
нормативно-правовими  актами. Належне  нормативне  за-
безпечення охорони і захисту господарських прав можли-
ве лише за допомогою застосування комплексного норма-
тивно-правового  регулювання  –  у  Конституції,  законах, 
підзаконних, локальних правових актах.

Сподіваємося,  що  у  разі  внесення  запропонованих 
змін до ГК України вони позитивно вплинуть на ефектив-
ність підприємництва в Україні та покращать стан захисту 
прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господа-
рювання.
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ЗМІСТ МАЙНОВих ПРАВ НА РЕЗУЛьТАТи ІНТЕЛЕКТУАЛьНОЇ (ТВОРЧОЇ) 
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У статті надано авторське визначення поняття майнових прав суб’єктів трудових правовідносин. Визначено майнові права на резуль-
тати інтелектуальної (творчої) праці суб’єктів трудових правовідносин, детально розкрито їх зміст. Проаналізовано позиції різних вчених 
із приводу даної проблематики, а також наведено їх критику.

Ключові слова: майнові права, творча праця, суб’єкти трудових правовідносин, працівник, роботодавець.

В статье дано авторское определение понятия имущественных прав субъектов трудовых правоотношений. Определены имуще-
ственные права на результаты интеллектуальной (творческой) работы субъектов трудовых правоотношений, подробно раскрыто их 
содержание. Проанализированы позиции различных ученых по поводу данной проблематики, а также приведена их критика.

Ключевые слова: имущественные права, творческая работа, субъекты трудовых правоотношений, работник, работодатель.

In the article provided the author’s definition of property rights of labor relations. Determined property rights to results of intellectual (creative) 
work of labor relations subjects and detailed revealed their contents. Analyzed the positions of various scholars about these issues, and given 
their criticism.

Key words: property rights, creative work, subjects of labor relations, employee, employer.

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛьНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постановка проблеми. Творча діяльність працівників 
породжує бажаний для роботодавця результат – об’єкт ін-
телектуальної власності. Все ж права працівника і робото-
давця на об’єкт інтелектуальної (творчої) праці вступають 
на  практиці  в  певного  роду  протиріччя,  що  й  зумовлює 
актуальність наукового дослідження. Зміст майнових прав 
творчих працівників є важливим для розуміння специфіки 
їх трудової діяльності. Особливого значення дане питання 
набуває у зв’язку з інтенсивними процесами євроінтегра-
ції, що передбачає перегляд законодавства про працю, про 
авторські та суміжні права в цілому.

Стан дослідження. До проблематики майнових прав 
на  об’єкти  інтелектуальної  (творчої)  праці  зверталися 
вчені-правники  галузі  трудового  права  і  представники 
підгалузі  права  інтелектуальної  власності:  І.А.  Богдан,  
С.О.  Іванов,  М.І.  Іншин,  Д.В.  Журавльов,  О.Я.  Лаврів,  
Р.З.  Лівшиць,  С.С.  Лукаш,  О.П.  Орлюк,  О.М.  Піцан,  
С.М.  Прилипко,  Л.О.  Сироватська,  Р.О.  Стефанчук,  
Н.М. Хуторян, Н.Ф. Чубоха, О.М. Ярошенко та інші. Про-
те, не применшуючи внеску вчених у дослідження окрес-
леної  тематики,  розкриттю  змісту  даної  проблематики 
приділялася лише фрагментарна увага в площині доктри-
ни трудового права.

Метою статті є характеристика змісту майнових прав 
на об’єкти  інтелектуальної  (творчої) праці суб’єктів тру-
дових правовідносин.

Виклад основного матеріалу. Майнові  права  інте-
лектуальної  власності  розглядаються  в  науковій  юри-
дичній  літературі  під  різним  кутом  зору.  Зауважимо, що 
майнові  права  інтелектуальної  власності  розглядаються 
як  суб’єктивні  права  інтелектуальної  власності,  які  по-
роджені  майновим  інтересом  учасника  правовідносин  
[1, с. 31]. В.В. Микитин вважає, що майновими правами 
є  права  учасників  цивільних  правовідносин,  пов’язані  з 
матеріальною основою об’єкта інтелектуальної власності 
[2, c. 69]. Але в цих визначеннях не йде мова про відчужу-
ваний,  економічний, відносний характер таких прав. Ми 

ж, проаналізувавши підходи в науковій літературі, схиляє-
мося до власного визначення, що майнові права на об’єкт 
інтелектуальної (творчої) праці суб’єктів трудових відно-
син  –  це  суб’єктивні, юридично  забезпечені  можливості 
працівника та роботодавця використовувати, розпоряджа-
тися для задоволення майнового інтересу об’єктами інте-
лектуальної (творчої) праці, стовореними/інтерпретовани-
ми на підставі трудового договору, що мають відносний, 
матеріальний, відчужуваний характер. 

Перш за все, зауважимо, що в чинному законодавстві 
наявна  колізія  застосування  ст.  429  Цивільного  кодексу 
України [3] та ч. 1 ст. 16 Закону України «Про авторське 
право  і  суміжні права»  [4]. Мова йде про те, що за нор-
мою  ст.  429  Цивільного  кодексу  України  майнові  права 
на  службові  об’єкти  інтелектуальної  власності  належать 
автору і роботодавцю спільно, якщо інше не встановлено 
договором. У ст. 16 Закону України «Про авторське право 
і суміжні права» висвітлена діаметрально протилежна по-
зиція: виключне майнове право на службовий твір нале-
жить роботодавцю,  якщо  інше не передбачено  трудовим 
договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим дого-
вором між автором і роботодавцем. 

Звісно  ж,  краще  питання  передачі  виключних  майно-
вих прав на службовий твір зазначати в договорі. Потрібно 
звернути увагу на те, що Закон України «Про авторське пра-
во і суміжні права» набрав чинності раніше, ніж Цивільний 
кодекс, а тому за темпоральним принципом дана колізія ви-
рішується на користь Цивільного кодексу України.

Фактично за ст. 15 Закону України «Про авторське пра-
во і суміжні права» та Цивільним кодексом України визна-
чено такі основоположні майнові права автора: 1) виключ-
не  право  на  використання  твору;  2)  виключне  право  на 
дозвіл або заборону використання твору іншими особами; 
3)  виключне право перешкоджати неправомірному вико-
ристанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому 
числі забороняти таке використання. На наш погляд, варто 
також виокремити такий вид майнового права працівника, 
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як право отримувати доходи і від створення об’єкта інте-
лектуальної  (творчої) праці  (авторська винагорода),  і  від 
його використання (роялті) поряд з оплатою праці.

Відтворення  твору,  його  переробка,  публічне  спові-
щення,  розповсюдження  тощо  є  лише  елементами права 
на використання твору і становлять його зміст. Проте май-
нові права суб’єктів трудових відносин не можуть бути то-
тожними майновим правам учасників цивільних відносин 
і відрізняються за своїм внутрішнім змістом від останніх. 

Зміст  майнових  прав  працівника  і  роботодавця  на 
об’єкт  інтелектуальної  праці  є  поліваріантним, що озна-
чає врегулювання їх суті на рівні закону і окремо у двох 
договорах – трудовому і цивільно-правовому. Охарактери-
зуємо оглядово зміст кожного із цих прав.

Майнове право на використання службового твору за 
загальним  правилом,  визначеним  цивільним  законодав-
ством, у разі відсутності відповідної домовленості сторін 
належить автору твору – працівникові. Тому для робото-
давця  вкрай  важливо  визначити  основні  положення  ви-
користання  твору  в  трудовому  договорі  з  працівником. 
Використання  твору  може  здійснюватися  найрізнома-
нітнішими  способами:  відтворення,  публічне  сповіщен-
ня,  розповсюдження  тощо.  Однак  змістом  використання 
об’єкта інтелектуальної праці ми вважаємо саме застосу-
вання його властивостей із метою отримання прибутку чи 
досягнення соціального та/або економічного результату.

А.О.  Кодинець  зазначає,  що  з  метою  забезпечення 
правомірного використання об’єкта інтелектуальної влас-
ності  роботодавець  має  здійснити  певні  підготовчі  дії:  
1)  укласти  з  працівником  трудовий  договір;  2)  укласти 
договір  на  замовлення  службового  твору;  3)  видати  на-
каз на підприємстві про прийняття працівника на роботу; 
4)  укласти договір про  розподіл майнових прав  інтелек-
туальної  власності  або  відчуження  прав  інтелектуальної 
власності на об’єкт [5, с. 36–38]. 

Аналізуючи вищевикладене, можемо констатувати, що 
забезпечення  переходу  майнових  прав  на  використання 
твору від працівника до роботодавця є успішним елемен-
том ведення бізнесу для останнього. На практиці зазвичай 
працівник відчужує всі майнові права, крім права на пере-
робку твору, або ж таке право здійснюється працівником 
і роботодавцем спільно. Умова «якщо інше не встановле-
но договором» дає змогу сторонам трудових відносин за 
взаємною згодою визначити в такому договорі умови роз-
поділу майнових прав на об’єкт інтелектуальної праці на 
власний розсуд.

Натомість  Н.А.  Іваницька  та  В.В.  Соловйова  ствер-
джують, що у випадку спільного здійснення працівником 
і роботодавцем прав на об’єкт  інтелектуальної власності 
на відносини цих сторін не поширюються положення про 
спільну  сумісну  власність  (глава  26  Цивільного  кодексу 
України). Вчені акцентують увагу на тому, що положення 
глави 26 Цивільного кодексу України не здатні належним 
чином врегулювати здійснення майнових прав інтелекту-
альної власності особами, яким такі права належать спіль-
но [6, с. 33–35; 7, с. 111–114].

Погоджуючись із цією позицією, зауважимо, що право 
інтелектуальної власності – це поняття, не тотожне праву 
власності. Цивільне законодавство чітко регламентує, що 
ці  права  є  незалежними один  від  одного. Відтак немож-
ливо  застосовувати  до  відносин  спільного  використання 
майнових прав норми про спільну сумісну, а тим більше – 
спільну часткову власність.

Ще одне право – виключне право дозволяти/забороняти 
використання об’єкта інтелектуальної праці в первинному 
вигляді – властиве працівнику, якщо інше не визначено до-
говором. Проте часто складається така ситуація, коли пра-
цівник забороняє роботодавцю використовувати цей об’єкт. 
Роботодавець у такому випадку може себе захистити лише 
шляхом встановлення відповідних положень у договорі або 
укладання з працівником ліцензійного договору.

В умовах здорової конкуренції у сфері інтелектуальної 
власності кожен замовник і роботодавець зацікавлений у 
зміцненні своїх позицій шляхом заборони автору «працю-
вати»  на  конкурентів. Однак  частина  7  статті  33  Закону 
України «Про авторське право і суміжні права» [4] визна-
чає, що умови договору, що обмежують право автора на 
створення майбутніх творів на зазначену в договорі тему 
чи в зазначеній сфері, є недійсними. Отже, подібні умови 
в договорі, навіть у разі встановлення для автора певних 
санкцій за їх порушення, є радше спробою психологічного 
впливу на автора, ніж правовим механізмом.

Не менш цікавим є право перешкоджати неправомір-
ному  використанню  об’єкта  права  інтелектуальної  влас-
ності, в тому числі забороняти таке використання. Таким 
правом найчастіше в силу положень договору наділяється 
і працівник, і роботодавець. Проблемні питання в даному 
аспекті можуть з’являтися на стадії захисту таких прав у 
суді. Дане майнове право є механізмом для забезпечення 
особистого  немайнового  права  –  забезпечення  недотор-
канності та цілісності твору. 

Проте на стадії звернення до суду роботодавець може 
зустрітися з правовою проблемою: він не є належним по-
зивачем у таких справах. Мається на увазі ситуація, коли 
в  договорі  про  розподіл  майнових  прав  інтелектуальної 
власності  не  визначається  права  роботодавця  звертатися 
із захистом майнових прав на об’єкт інтелектуальної влас-
ності. Тому ми пропонуємо передбачати в договорах про 
розподіл майнових  прав  інтелектуальної  власності,  в  лі-
цензійному, трудовому договорі, договорі про замовлення 
службового твору умову, за якою роботодавець має право 
звернутися до суду за захистом майнових прав на резуль-
тат інтелектуальної (творчої) праці.

Ще одне важливе право – право отримувати доходи від 
створення  об’єкта  інтелектуальної  (творчої)  праці  (автор-
ська  винагорода). Ч.  3  ст.  16 Закону України «Про  автор-
ське право і суміжні права» передбачає, що за створення і 
використання службового твору автору (працівнику) нале-
жить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої 
встановлюється  трудовим  договором  (контрактом)  та/або 
цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

У  науковій  літературі  існує  думка,  що  роботодавець 
зобов’язаний сплатити працівнику авторську винагороду 
за конкретний службовий твір, а не заробітну плату. Така 
точка зору підтверджується листом Державного комітету 
України  з  питань  регуляторної  політики  та  підприємни-
цтва № 2389 від 21 квітня 2003 року [8]. Виходячи з по-
ложень статті 16 Закону, роботодавець отримує виключні 
майнові права, однак зобов’язаний сплатити авторську ви-
нагороду за створення і використання твору.

Хоча законодавство прямо не передбачає того, що не-
виплата  авторської  винагороди  впливає  на  передачу  ав-
торських прав на твір, для мінімізації ризиків слід випла-
чувати  авторську  винагороду,  при  цьому  підтверджуючи 
вчинення відповідних платежів.

Частина  2  статті  33  Закону  України  «Про  авторське 
право  і  суміжні  права»  встановлює, що  авторська  вина-
города  може  бути  визначена  договором  у  вигляді  відсо-
тків від доходу, отриманого від використання твору, або у 
вигляді фіксованої суми або іншим способом. При цьому 
ставки  авторської  винагороди  не  можуть  бути  нижчими 
за  мінімальні  ставки,  встановлені  Кабінетом  Міністрів 
України. Такі ставки визначені в постановах Кабінету Мі-
ністрів  України  «Про  затвердження  розміру,  порядку  та 
умов виплати винагороди (роялті) за комерційне викорис-
тання опублікованих із комерційною метою фонограм, ві-
деограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» 
№ 71 [9], «Про затвердження мінімальних ставок винаго-
роди (роялті) за використання об’єктів авторського права і 
суміжних прав» № 72 [10] і виражені у відсотках від дохо-
ду, отриманого від використання певного твору в певному 
виді діяльності.
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Оскільки існують законодавчі вимоги до оплати автор-
ської  винагороди,  необхідно  підтверджувати  здійснення 
виплат авторської винагороди працівникові від роботодав-
ця. Найбільш дієвим способом, на наш погляд,  є  оплата 
шляхом  грошового  банківського  переказу  на  картковий 
рахунок працівника з визначенням призначення платежу: 
оплата  авторської  винагороди  за  договором  №*.  Іншим 
законним способом є виплата винагороди готівкою через 
касу підприємства роботодавця.

Висновки. Таким  чином,  підсумовуючи  все  вище-
зазначене,  зауважимо,  що  майнові  права  на  результати 
інтелектуальної  (творчої) праці  суб’єктів  трудових пра-
вовідносин є важливими в умовах сьогодення, оскільки 
забезпечують  використання  різного  роду  об’єктів  (про-

грамного забезпечення, творів мистецтва, літератури, на-
укових джерел тощо). Проте для  забезпечення юридич-
ної  правильності,  правомірності  використання  об’єктів 
інтелектуальної власності необхідно укласти з працівни-
ком  одразу  декілька  договорів  із метою надійності  від-
носин із ним. Таким чином, тягар забезпечення дійсності 
договорів,  незважаючи  на  те, що  працівник  є  слабшою 
стороною трудових правовідносин, покладається на ро-
ботодавця.  Вважаємо,  що  на  законодавчому  ріні  слід 
передбачити  більш  дієві  механізми  взаємодії  творчих 
працівників  із  роботодавцями,  адже  від  інтелектуаль-
них  творчих  відносин  працівника  і  роботодавця  зале-
жить стабільність цивільного обігу учасників трудових і 
пов’язаних із ними відносин.
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Стаття присвячена аналізу правового змісту та юридичної природи принципу свободи праці в трудовому праві України. Свобода пра-
ці розглядається як комплекс можливостей та обов’язків власника цієї свободи та інших осіб відносно власника цієї свободи. Критичній 
оцінці піддані основні наукові підходи до розуміння правової природи принципу свободи праці

Ключові слова: право на працю, працівник, примус до праці, свобода праці, трудові правовідносини.

Статья посвящена анализу правового содержания и юридической природы принципа свободы труда в трудовом праве Украины. 
Свобода труда рассматривается как комплекс возможностей и обязанностей собственника этой свободы и других лиц в отношении вла-
дельца этой свободы. Критической оценке подвергнуты основные научные подходы к пониманию правовой природы принципа свободы 
труда.

Ключевые слова: право на труд, работник, принуждение к труду, свобода труда, трудовые правоотношения.

This article analyzes the legal content and legal nature of freedom of labor in the labor law of Ukraine. Freedom to work is seen as a set of 
opportunities and responsibilities of the owner of that freedom and others regarding the owner of this freedom. Critically assessing subjected 
basic scientific approaches to understanding the legal nature of the principle of freedom of labor

Key words: right to work, employee, forced labor, freedom of work, employment relationship.

Постановка проблеми. Актуальність обраної  теми  є 
очевидною з огляду на такі чинники: по-перше, незважа-
ючи на важливість питання вивчення правового змісту та 

юридичної  сутності принципу  свободи праці,  до  сьогод-
нішнього дня це питання невиправдано  залишається ма-
ловивченим, попри те, що науковому аналізу цього прин-
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ципу приділялась значна увага вченими-юристами різних 
галузей права. При цьому, що стосується нашої держави, 
то слід наголосити на тому, що в Україні, як і в більшості 
держав колишнього СРСР, тривалий час не було реального 
досвіду в практичному вивченні цієї проблеми. Справа в 
тому, що довгий час свобода в галузі праці (і не лише ця 
форма  соціальної  свободи),  будучи  об’єктивно  необхід-
ною в суспільстві, не могла бути досягнута в  існуючій у 
колишньому Радянському Союзі  системі  суспільних від-
носин. Тому свобода праці була або предметом суто тео-
ретичних і відірваних від реального життя міркувань, або 
об’єктом різного типу економічних і соціальних ілюзій, а 
найчастіше  –  політичних  спекуляцій.  На  вирішення  цієї 
проблеми направлене це наукове дослідження. По-друге, 
в  нашій  державі  наразі  відбувається  реформа  трудового 
законодавства,  в  ході  якої  свобода  праці  або  заміщуєть-
ся  правом  людини  на  працю,  або  взагалі  знецінюється. 
Результатом  цього  є  те,  що  розуміння  принципу  свобо-
ди праці викривляється. Вирішення цього та ряду інших 
пов’язаних питань можливе лише шляхом вивчення осо-
бливостей правової природи зазначеного принципу трудо-
вого права, на що і спрямоване це наукове дослідження.

Стан  дослідження.  Досягненню  поставленої  мети  в 
процесі наукового пошуку буде сприяти аналіз точок зору 
українських  та  зарубіжних  фахівців  та  вчених,  що  вже 
раніше  розглядали  це  питання  (Л.  Бугров,  М.  Горєлко,  
Н. Драган,  В. Жернаков,  І.  Куліченко, О. Лаврів,  Г. Ми-
калюк, В. Миронов, М. Ністор, В. Процевський, О. Тро-
ценко, В. Ротань, І. Ротару, І. Сахарук, Б. Сосна, В. Федін,  
Д. Честа, Д.М. Ярошенко та ін.), вивчення положень нор-
мативно-правових актів.

Метою статті є розкриття правової  сутності  та  зміс-
ту принципу свободи праці в сучасному трудовому праві 
України. 

Виклад основного матеріалу. Свобода праці – це уні-
версальний  принцип, що  завжди  посідає  одне  з  чільних 
місць в усіх галузях права, що врегульовують соціально-
економічні  питання,  пов’язані  з  працею,  а  також  відмо-
вою від будь-якої трудової зайнятості, яку можна назвати 
працею в сенсі трудового права. Відтак принцип свободи 
праці – це фундаментальний принцип сучасного трудово-
го права, з якого випливає право суб’єктів трудового права 
на працю та право всіх осіб не працювати  (не бути «за-
йнятим» – бути вільним від будь-якої зайнятості),  і який 
характеризується  спеціальними  ознаками,  які  розкрива-
ються в змісті цього принципу.

Свободу  праці  найбільш  точно  теоретично  можна 
осмислити, якщо умовно розглядати її як право власнос-
ті  (однак,  наголосимо, що «власність»  розуміється  тут  у 
формальному сенсі) – право власності свободою у відно-
синах щодо праці й зайнятості. А принцип свободи пра-
ці – як принцип автономності володіння, користування та 
розпорядження такою вільною особою у відносинах щодо 
праці й відповідний комплекс взаємних обов’язків, пору-
шення  яких  зумовлює  настання  юридичної  відповідаль-
ності. Проте в спеціальній юридичній літературі із цього 
приводу  висловлюються  прямо  протилежні  думки,  що 
вказують на неприпустимість зазначеної логіки. Зокрема, 
український вчений В.В. Жернаков у своєму дослідженні 
«Свобода праці та заборона примусової праці в сучасному 
трудовому праві» прямо вказує: «В основі права працівни-
ка  самому розпоряджатися  здібностями до праці лежить 
не право власності на робочу силу з його трьома елемен-
тами – володінням, користуванням і розпорядженням, – а 
природне право людини на вільний розвиток, яке отрима-
ло конституційне закріплення» [1, с. 91]. Однак така логі-
ка, на нашу думку, практично звужує розуміння свободи 
праці шляхом зведення такої свободи виключно до права 
розпорядження цією свободою – тобто свобода праці в та-
кому разі зводитися до буквального її розуміння. Але лю-
дина не тільки розпоряджається своїми правом на працю 

і  правом не працювати,  а й  володіє цими правами,  а  та-
кож неодмінно користується ними поперемінно (тобто або 
правом на працю, або правом не працювати) чи одночас-
но (реалізує право на працю, погоджуючись на конкретну 
працю, та відмовляється від іншої пропонованої їй праці, 
до якої її ніхто не може змусити, окрім як у випадках, що 
передбачені Конституцією України).

Поза всіма сумнівами, можливість розпорядження сво-
їми можливостями найбільш точно характеризує свободу, 
але слід визнати той факт, що цим свобода не обмежуєть-
ся.  Розпоряджатися  своїми  здібностями  до  праці  є  ви-
ключним правом людини, що також є проявом соціальної 
та юридичної автономії людини, зумовленим визнанням її 
вищої цінності в суспільстві та державі, визнанням свобо-
ди її волі у сфері праці, свободи вибору своєї поведінки на 
основі оцінки своїх інтересів і спонукань. Тому, зокрема, 
український вчений Д.О. Честа наголошує із цього приво-
ду на тому, що, розпоряджаючись своїм правом на працю, 
громадянин може як укласти трудовий договір, що стане 
підставою для виникнення трудових правовідносин, так і 
вийти з них [2, с. 35]. Однак цей приклад тільки вказує на 
ту обставину, що власник свободи праці (а цією свободою 
держава  не  дає  людині  користуватись  або  розпоряджа-
тись, людина володіє цією свободою, в той час як держава 
забезпечує можливості  людині  вільно користуватися  або 
не користуватися, розпоряджатися або не розпоряджатися 
свободою праці)  реалізує  свою свободу не лише фактом 
володіння нею, але і можливістю користуватися або ж не 
користуватися нею, а також розпоряджатися або ж не роз-
поряджатися нею. Тим не менш, варто наголосити на тому, 
що невиправдано обмежене розуміння свободи праці лише 
через право розпоряджатися своєю свободою є найбільш 
поширеним  у  сучасній  юридичній  літературі.  Це  також 
зумовлює обмежене розуміння принципу свободи праці. 

Найбільш  точне  уявлення  про  принцип  свободи пра-
ці  можна  скласти,  проаналізувавши  особливості  цього 
принципу,  що  виражені  в  його  юридично  значущих  об-
ставинах. Це питання вже досліджувалось у тій чи іншій 
мірі  в  трудовому  праві.  Зокрема, В.В. Жернаков  наголо-
шує  на  тому, що  свободу  праці  слід  убачати  в  тому, що 
кожен є вільним у виборі способу поведінки: а) працюва-
ти чи ні;  б)  кожен може вільно  вибирати місце роботи  і 
трудову функцію;  в)  кожен  вільно  укладає  і  в  будь-який 
час розриває трудовий договір; г) кожен є вільним від ви-
конання  роботи, що  виходить  за межі  вільно  їм  обраної 
[1, с. 90–91]. В.І. Миронов, у свою чергу, вказує на те, що 
юридично значимі обставини принципу свободи праці ви-
ражаються в наступному: а) вільне волевиявлення під час 
найму  на  роботу,  продовження  та  припинення  трудових 
відносин; б) відсутність примусу під час укладання тру-
дового  договору  і  в  процесі  виконання  трудової функції 
[3,  с.  89].  Д.М.  Ярошенко  впевнений,  що  невід’ємними 
елементами свободи праці виступають: а) свобода вибору 
професії та роду діяльності; б) така свобода має загальний 
характер, тобто поширюється на всіх громадян; в) свобода 
праці проявляється в договірному характері праці та зна-
ходить  відображення  в  трудовому  договорі  між  праців-
ником  і роботодавцем, у можливості вільного укладення 
та розірвання трудового договору [4, с. 17]. О.Я. Лаврів у 
своєму дисертаційному дослідженні «Система принципів 
трудового права України» звертає увагу на те, що принцип 
свободи праці охоплює такі варіації поведінки: а) можли-
вість  отримати  роботу  і  бути  працівником  підприємств, 
установ,  організацій  будь-якої форми  власності;  б) мож-
ливість забезпечити себе роботою самостійно за рахунок 
підприємницької діяльності; в) можливість отримати від-
повідну роботу; г) можливість вільно обирати рід заняття 
та професію; ґ) можливість реалізувати здатність до праці 
в безпечних для  здоров’я умовах праці; д) можливість у 
випадку звільнення, безробіття мати сприяння в працевла-
штуванні; е) можливість вимагати захисту права на працю 
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через  відповідні  органи  державної  влади;  є)  можливість 
користуватись  правом  взагалі  не  займатися  будь-якою  
діяльністю або в будь-який момент її припинити [5, с. 92].

Більш коректно практичну  сторону  здійснення прин-
ципу свободи праці формулює у своєму монографічному 
дослідженні  «Юридичний  статус працівника  як  суб’єкта 
трудового права» В.В. Федін. Вчений стверджує, що зміст 
принципу  свободи  праці  в  трудовому  праві  складаєть-
ся  з  комплексу  юридичних  можливостей  громадянина:  
а) можливість вільно обирати рід діяльності та професію; 
б)  можливість  отримати  роботу  та  стати  працівником;  
в) можливість отримати відповідну роботу (таку, що буде 
відповідати: професійній придатності працівника з ураху-
ванням рівня його професійної підготовки; умовам остан-
нього місця роботи працівника, за винятком оплачуваних 
громадських  робіт;  станом  здоров’я  працівника;  тран-
спортної  доступності  для  працівника  робочого  місця);  
г) можливість реалізувати свою здатність до праці в умо-
вах,  які  відповідають  вимогам  безпеки  та  гігієни  праці;  
ґ)  можливість  отримувати  винагороду  за  працю  без  якої 
б то не було дискримінації і не нижче встановленого дер-
жавним  законом  мінімального  розміру  оплати  праці;  
д) можливість захисту від безробіття; е) можливість вима-
гати через відповідний юрисдикційний орган відновлення 
порушеного  рівного  та  вільного  права  на  працю  під  час 
прийому  на  роботу,  у  випадку  переводу  на  іншу  роботу, 
а  також у випадку  звільнення  [6,  с.  150]. Однак вказаний 
(більш широкий) підхід В.В. Федіна не є необмеженим та в 
повній мірі вірним із тієї причини, що, говорячи про свобо-
ду праці як про принцип трудового права та про його прак-
тичне втілення, вчений фактично перерахував найбільш по-
ширені випадки реалізації та забезпечення права на працю.

Частково  погоджуючись  із  вищевикладеними  думка-
ми вчених та враховуючи той факт, що в аспекті вивчення 
особливостей принципу свободи праці все ж важливо до-
сліджувати цей принцип саме як принцип, а не виключно 
як особливість свободи праці у вигляді комплексу можли-
востей власника цієї свободи, наголосимо, що особливос-
ті принципу свободи праці полягають в таких пунктах: 1) 
практична  поведінка  власника  принципу  свободи  праці, 

зумовлена  дією цього  принципу  (ця  активна  чи  пасивна 
поведінка працівника, зокрема, виражається в таких його 
діях:  а)  працювати  і  не  працювати;  б)  розпоряджатися 
своїми здібностями до праці, а саме: обирати відповідну 
галузь економіки для трудової діяльності; надавати пере-
ваги тому чи іншому фактору в працевлаштуванні тощо;  
в)  обирати  роботодавця  та  місце  роботи;  г)  припиняти 
правовідносини  з  роботодавцем  за  власною  ініціативою 
або в результаті порушення роботодавцем прав працівни-
ка); 2) практична поведінка всіх осіб (враховуючи і держа-
ву) відносно власника принципу свободи праці, що зумов-
лена дією цього принципу; 3) забезпечувальна та захисна 
практична  поведінка  держави  щодо  власника  принципу 
свободи праці, що зумовлена дією цього принципу.

Висновки. Отже, підводячи підсумок викладеному, за-
уважимо, що принцип свободи праці – це фундаментальний 
принцип сучасного трудового права, з якого випливає право 
суб’єктів трудового права на працю та право всіх осіб не 
працювати  (не  бути  «зайнятим» –  бути  вільним  від  будь-
якої зайнятості), який характеризується такими основними 
ознаками: є усталеним міжгалузевим принципом права, що 
є  основоположним  принципом  трудового  права;  відобра-
жається в правах працівника та громадянина, пов’язаних із 
працею, та в супутніх обов’язках роботодавця, суспільства 
та держави щодо непорушності свободи праці працівника 
та громадянина. При цьому зміст принципу свободи праці 
відображає зміст свободи праці та відповідні зобов’язання, 
тобто систему можливостей людини щодо трудових право-
відносин та їх характеру, з одного боку, а також сукупність 
зобов’язань  інших  людей  і  держави  щодо  непорушності 
ними  зазначеної  свободи,  сукупність  зобов’язань  держа-
ви щодо  забезпечення цієї  свободи, –  з  іншого. Відповід-
но, особливості принципу свободи праці  виражені  в його 
юридично  значущих обставинах,  таких як: практична по-
ведінка власника принципу свободи праці, зумовлена дією 
цього  принципу;  практична  поведінка  всіх  осіб  відносно 
власника принципу свободи праці, що зумовлена дією цьо-
го принципу; забезпечувальна та захисна практична пове-
дінка держави щодо власника принципу свободи праці, що 
зумовлена дією цього принципу.
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У статті досліджуються питання класифікації трудових договорів, які можуть бути укладені відповідно до чинного законодавства 
України. Визначаються форми закріплення трудових правовідносин між працівником та роботодавцем. Здійснюється розмежування тру-
дового договору та контракту, а також аналізується співвідношення цих категорій у чинному трудовому законодавстві України та проекті 
Трудового кодексу України.

Ключові слова: трудовий договір, трудові правовідносини, умови та зміст трудового договору, істотні умови праці, класифікація  
та форми трудових договорів. 

В статье исследуются вопросы классификации трудовых договоров, которые могут быть заключены согласно действующему за-
конодательству Украины. Определяются формы закрепления трудовых правоотношений между работником и работодателем. Прово-
дится разграничение понятий «трудовой договор» и «контракт», а также анализируется соотношение данных категорий в действующем 
трудовом законодательстве Украины и проекте Трудового кодекса Украины.

Ключевые слова: трудовой договор, трудовые правоотношения, условия и содержание трудового договора, существенные условия 
труда, классификация и формы трудовых договоров.

The article deals with the classification of labor contracts that may be concluded in accordance with the Ukrainian Legislation. Forms fixing 
the employment relationship between the employee and employer are defined in the article. Differentiation of the employment contract and the 
contract is made. Also the ratio of these categories in the labor legislation of Ukraine and in the draft of the Labor Code was conducted.

Key words: employment agreement, labor relations, conditions and the content of the employment contract, essential conditions of work, 
classification and forms of labor contracts.

Постановка проблеми. Створення  законопроекту 
Трудового кодексу України (далі – Законопроект) свідчить 
про застарілість багатьох положень чинного трудового за-
конодавства України, адже всі соціальні правовідносини, 
і  трудові в  тому числі, постійно розвиваються та  зміню-
ються  з  урахуванням  сучасних  реалій.  Порядок  оформ-
лення трудових правовідносин між працівником та робо-
тодавцем не є виключенням, адже саме від своєчасності та 
правильності документального закріплення змісту право-
відносин, прав та обов’язків сторін, обсягу та меж відпо-
відальності тощо залежить не лише нормальне виконання 
трудової функції працівником, а й належний захист прав 
та  законних  інтересів  обох  сторін  укладеного  трудового 
договору.  Тому  дослідження  різноманітних  видів  трудо-
вих договорів  та форм,  у  яких  вони можуть  укладатися, 
становить значний інтерес як для науки трудового права (в 
частині пошуків нових форм реалізації громадянами пра-
ва та працю), так і для практичної діяльності (в частині до-
тримання вимог чинного  законодавства щодо належного 
оформлення трудових правовідносин). 

Стан опрацювання. Різні аспекти питання класифіка-
ції трудових договорів та  їх форми, які висвітлюються в 
цій статті, досліджували такі вітчизняні та зарубіжні нау-
ковці, як Баранюк Ю.В., Беззуб Б.С., Бойко М.Д., Болотіна 
Н.Б., Вавженчук С.Я., Венедиктов В.С., Вєтухова І.А., Гла-
зирін В.В., Гончарова Г.С., Дмитренко Ю.П., Долгіх Н.П.,  
Єрьоменко В.В., Жернаков В.В., Іванов С.А., Іншин М.І., 
Ісаков  В.Б.,  Костюк  В.Л.,  Луценко А.С., Марущак  В.П., 
Мельник К.Ю., Міхатуліна О.М., Мурашко М.І., Нуртдіно-
ва А.Ф., Орловський Ю.П., Панкін М.Є., Пашков А.С., Пи-
липенко П.Д., Прилипко С.М., Прокопенко В.І., Реус О.С.,  
Рохлін Н.Г., Свічкарьова Я.В., Слюсар А.М., Тлевлесова 
С.Я.,  Хуторян  Н.М.,  Чанишева  Г.І., Шуміло М.М.,  Яро-
шенко О.М. та інші.

Доцільно зазначити, що проаналізована наукова літе-
ратура, положення нормативно-правових актів, матеріалів 
у  періодичних  виданнях,  судової  практики  тощо  не  ви-
черпують  усього  змісту  проблеми  правового  регулюван-

ня  трудового  договору  в  праві  та  законодавстві  України 
в цілому та питання класифікації трудових договорів, які 
можуть бути укладені на території України, зокрема. Ба-
гато проблем, які стосуються досліджуваного питання, не 
знайшли свого відображення в сучасній українській науці. 
Тому виникає потреба дослідити класифікацію трудових 
договорів та форм їх укладення. Адже саме від правиль-
ності оформлення трудових правовідносин між потенцій-
ними сторонами трудового договору залежить його легі-
тимність та правомірність.

Метою статті є здійснення аналізу сукупності норма-
тивно-правових актів України, положення яких регламен-
тують умови, порядок та особливості укладення трудових 
договорів. Зокрема, у статті ставиться завдання здійснити 
класифікацію трудових договорів, а також дослідити мож-
ливі форми існування трудових правовідносин відповідно 
до чинного законодавства України. 

Виклад основного матеріалу. Вивчаючи  положення 
чинного трудового законодавства України, ми не зможемо 
знайти норми, які прямо регламентували б види трудових 
договорів,  що  можуть  бути  укладені  на  території  нашої 
країни. Однак виходячи з норми ст. 23 Кодексу законів про 
працю України  (далі  –  КЗпП України),  ми можемо  при-
пустити, що  класифікувати  трудові  договори можна,  зо-
крема, за часовою ознакою. Враховуючи термін, на який 
сторони можуть укласти трудовий договір, останній може 
бути:  а)  безстроковим  (строк  укладення  не  встановлю-
ється);  б)  строковим на  визначений  строк,  встановлений 
за  погодженням  сторін;  в)  строковим  на  час  виконання 
конкретної  роботи.  За  загальним  правилом,  потенційні 
сторони  трудового  договору  оформлюють  свої  трудові 
правовідносини без строку їхньої дії. Однак у тих випад-
ках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені 
на невизначений строк  з  урахуванням характеру роботи, 
або умов її виконання, або інтересів працівника, а також 
в  інших  випадках,  передбачених  законодавчими  актами, 
сторони  трудового  правовідношення  укладають  строко-
вий трудовий договір. 
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Окрім класифікації трудових договорів за строком дії, 
наука трудового права знає й інші критерії для досліджу-
ваної нами правової категорії. Так, трудові договори мо-
жуть бути класифіковані залежно від підстав виникнення 
трудових правовідносин. За цим критерієм вони можуть 
бути поділені на звичайні, контракт або укладені за фак-
том обрання на посаду та призначення на посаду. За такою 
підставою, як характер і кількість виконуваних працівни-
ком  трудових функцій,  трудові  договори поділяються на 
договори  з  надомниками,  сезонними  або  тимчасовими 
працівниками, договори з державними службовцями, до-
говори за сумісництвом та суміщенням. За суб’єктами, які 
виконують трудову функцію, трудові договори можна кла-
сифікувати  на  договори  з  конкурентоспроможними  пра-
цівниками та неконкурентоспроможними, останні в свою 
чергу можна поділити на договори з молодими фахівцями, 
з неповнолітніми, з інвалідами, з іноземцями тощо. Залеж-
но  від  правового  статусу  роботодавця,  трудові  договори 
можуть  бути  такими, що  укладаються  з  роботодавцем  – 
суб’єктом  господарювання  та  роботодавцем  –  фізичною 
особою, яка не має статусу підприємця. 

Окрім  цього,  слід  відмітити,  що  законодавство  про 
працю передбачає укладення трудових договорів про тим-
часову та сезонну роботи. 

Трудові договори про тимчасову роботу укладаються 
з працівниками, прийнятими на роботу на строк до двох 
місяців,  а  для  заміщення  тимчасово  відсутніх  працівни-
ків, за якими зберігається їхнє місце роботи (посада), – до 
чотирьох місяців. У наказі (розпорядженні) про прийнят-
тя на роботу зазначається, що працівник приймається на 
тимчасову роботу, або вказується строк його роботи. 

Щодо укладення трудових договорів про сезонну ро-
боту, то згідно з Роз’ясненням Міністерства юстиції Укра-
їни «Трудовий договір та його види» від 20 грудня 2011 р.  
такими  роботами  вважаються  такі,  які  через  природні  й 
кліматичні  умови  виконуються  не  весь  рік,  а  протягом 
певного періоду (сезону), але не більше шести місяців [3]. 

На відміну від чинного законодавства, Законопроектом 
прямо передбачено, що трудові договори за строком укла-
дення поділяються на ті, що укладаються не невизначений 
строк, та ті, у яких зазначено строк їхньої дії (ч. 1 ст. 36 
Законопроекту) [4]. 

Окрім цього, Проект Трудового кодексу України класи-
фікує трудові договори на типові та зразкові. Перші затвер-
джуються у випадках, передбачених законом, центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сферах трудових відносин, соціального 
захисту  населення.  Другі  затверджуються  центральним 
органом виконавчої влади з питань праці й мають рекомен-
даційний характер. Положення типових трудових договорів 
є обов’язковими, якщо інше не передбачено законом. При 
укладенні трудового договору на підставі типового сторони 
можуть включити до нього умови, які не суперечать типо-
вому договору (ст. 35 Законопроекту). 

Також  можна  класифікувати  трудові  договори  відпо-
відно до наявності застережень, наприклад, на звичайні та 
з умовою. Так, звичайними можна вважати угоди, у яких 
відсутні якісь умови, що обмежують допуск особи до ро-
боти. Трудовий договір з умовою – угода, в якій обумовле-
но встановлення працівникові випробувального терміну. 

Можливість встановлення випробування при прийнят-
ті  на  роботу  та  особливості  такого  випробування  перед-
бачені ст. ст. 26–28 КЗпП України. Характерним є те, що 
чинне законодавство передбачає можливість встановлен-
ня  не  будь-якого  випробування,  а  лише  того,  яке має  на 
меті визначити відповідність працівника роботі, яка йому 
доручається. З умовою про випробування працівник має 
бути ознайомлений до початку виконання трудової функ-
ції,  тобто  ця  умова  повинна  бути  включена  до  тексту 
наказу про прийняття особи на роботу,  і  особа має бути 
ознайомлена з нею до моменту фактичного початку робо-

ти. Можливість відмовитися від роботи з випробувальним 
терміном  є  додатковою  гарантією  захисту  такого  кон-
ституційного права будь-якого громадянина, як право на 
вільний вибір роботи. Максимальний строк, на який може 
бути  встановлене  випробування,  не  має  перевищувати 
трьох місяців, однак у деяких випадках, за погодженням із 
відповідним виборним органом профспілкової організації, 
цей термін може бути подовжений до шести місяців або 
зменшений до одного місяця, якщо йдеться про прийнят-
тя  на  роботу  працівників.  Іншими  словами,  вітчизняний 
законодавець  установив  граничні  межі  випробувального 
строку,  а  конкретний  термін  установлюється  роботодав-
цем  з  урахуванням  особи  працівника,  його  кваліфікації, 
стажу  роботи,  досвіду  виконання  конкретної  роботи  та 
інших чинників. 

Важливою гарантією дотримання прав та законних ін-
тересів працівника є те, що під час випробувального тер-
міну за ним зберігаються усі права та гарантії, передбачені 
чинним законодавством, у тому числі право на оскаржен-
ня  рішення  про  звільнення  за  результатами  випробуван-
ня.  Однак  дні  тимчасової  непрацездатності  працівника 
незалежно  від  її  причин  до  випробувального  терміну не 
зараховуються. І це є цілком виправданим, адже випробу-
вальний термін встановлюється з метою визначити здат-
ність працівника виконувати конкретну роботу, а значить, 
враховується її складність, особливості виконання та час, 
який працівник має витрачати для належного виконання 
обумовлених  трудових  обов’язків.  І  саме  від  цього  за-
лежить  строк,  необхідний  для  визначення  відповідності 
кваліфікації  та  досвіду  працівника  виконуваній  роботі.  
А  якщо,  наприклад,  було  встановлено  двохмісячний  ви-
пробувальний  термін,  і  працівник  знаходився  на  лікар-
няному протягом трьох  тижнів,  то це може вплинути на 
адекватність  оцінювання  і  призвести  до  негативних  на-
слідків  у майбутньому  (мається  на  увазі  невідповідність 
кваліфікації працівника займаній посаді та неналежність 
виконання ним обов’язків, передбачених цією посадою). 
З урахуванням зазначеного, продовження випробувально-
го строку на строк непрацездатності працівника є цілком 
розумною та виправданою дією. 

Строк випробування може закінчуватися як достроко-
во за рішенням роботодавця, так і після перебігу обумов-
леного в наказі про прийняття на роботу терміну випро-
бування. Якщо особа продовжує працювати на загальних 
підставах  після  того,  як  строк  випробування  закінчився, 
то  вона  вважається  такою, що  успішно  пройшла  випро-
бування. І власник у такому випадку позбавляється права 
на  звільнення  особи  за  підставою  «невідповідності  пра-
цівника  роботі,  яка  йому  доручається»,  тобто  подальше 
звільнення  можливе  виключно  на  загальних  підставах, 
відповідно  до  норм  трудового  законодавства.  Якщо  ж 
установлено  зазначену  невідповідність  працівника,  то 
роботодавець має право звільнити його будь-коли під час 
строку випробування, письмово попередивши про це пра-
цівника за три дні до звільнення. 

Ч. 3 ст. 26 КЗпП України встановлює перелік осіб, з яки-
ми не може бути укладено такий вид трудового договору, як 
договір  з випробуванням. До таких осіб належать: особи, 
які не досягли вісімнадцятирічного віку; молоді робітники 
після  закінчення  професійних  навчально-виховних  закла-
дів; молоді спеціалісти після закінчення вищих навчальних 
закладів; особи, звільнені в запас із військової чи альтерна-
тивної служби;  інваліди, направлені на роботу відповідно 
до рекомендації медико-соціальної експертизи; особи, об-
рані на посаду; переможці конкурсного відбору на заміщен-
ня вакантної посади; особи, які пройшли стажування при 
прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; вагітні 
жінки; одинокі матері, які мають дитину віком до чотирнад-
цяти років або дитину-інваліда; особи, з якими укладається 
строковий трудовий договір строком до 12 місяців; особи, 
які  будуть  виконувати  тимчасові  та  сезонні  роботи;  вну-



151

Порівняльно-аналітичне право
♦

трішньо переміщені особи; особи, які прийняті на роботу 
в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше під-
приємство, в установу, організацію, а також в інших випад-
ках, якщо це передбачено законодавством. 

Окрім  того,  враховуючи  специфіку  того  чи  іншого 
трудового договору, їх можна класифікувати й за іншими 
ознаками. Досліджувана нами правова категорія  за  зміс-
том може бути поділена на трудовий договір та контракт; 
за суб’єктом – на трудові договори з молодими фахівцями, 
з  неповнолітніми,  державними  службовцями,  інваліда-
ми тощо; за національною ознакою – трудові договори з 
громадянами України  та  іноземцями. Аналізуючи норми 
чинного  трудового  законодавства,  можна  знайти  й  інші 
підстави для класифікації трудових договорів. 

Особливим  видом  трудового  договору  є  контракт,  в 
якому строк його дії, права, обов’язки й відповідальність 
сторін  (у  тому  числі  матеріальна),  умови  матеріального 
забезпечення й організації праці, умови розірвання контр-
акту, у тому числі дострокового, можуть встановлювати-
ся угодою сторін. Відповідно до ч. 3 ст. 21 КЗпП України 
контракт – це особлива форма трудового договору, а сфера 
його застосування визначається законами України. На від-
міну від чинного законодавства, проект Трудового кодек-
су України  взагалі  не  передбачає  можливості  укладення 
трудового  договору  в  вигляді  контакту.  На  нашу  думку, 
розмежовуючи  правові  категорії  «трудовий  договір»  та 
«контракт», доцільно говорити саме про вид договорів, а 
не про форму. Адже категорія «форма» визначає зовнішнє 
вираження певного явища, а не його відмінність із-поміж 
схожих категорій трудового права. Висвітлюючи поняття 
форми трудового договору, ми будемо виходити з двох за-
гальновідомих форм вираження – усної та письмової.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 19 березня 1994 р. № 170 «Про впорядкування застосу-
вання контрактної форми трудового договору» (далі – По-
станова № 170) зазначений вище вид трудового договору 
може  бути  укладений  із  працівниками  виключно  в  ви-
падках, прямо передбачених чинним законодавством [5]. 
Постановою № 170 затверджено Положення про порядок 
укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу 
працівників (далі – Положення про укладення контрактів), 
норми якого визначають порядок укладення контрактів на 
підприємствах,  в  установах,  організаціях  незалежно  від 
форми власності, виду діяльності та галузевої приналеж-
ності, а також у громадян (за виключенням керівників під-
приємств державної форми власності, на  яких не розпо-
всюджується сфера дії цього нормативно-правового акта).

Прийняття  (наймання)  на  роботу  працівників шляхом 
укладення з ними контракту роботодавцем може здійсню-
ватись  у  випадках,  прямо  передбачених  законами.  Такий 
вид трудового договору повинен спрямовуватися на забез-
печення  умов  для  прояву  ініціативності  та  самостійності 
працівника,  враховуючи  його  індивідуальні  здібності  й 
професійні  навички,  підвищення  взаємної  відповідаль-
ності сторін, правову й соціальну захищеність працівника. 
Умови контракту не можуть встановлювати обмеження для 
працівника в обсязі більшому, аніж це передбачено чинним 
законодавством, угодами та колективним договором. 

Усі умови контракту є конфіденційними (окрім тих, що 
регулюються  чинним  законодавством,  та  стосовно  орга-
нів, які здійснюють контроль за додержанням таких умов), 
і роботодавець зобов’язаний вживати заходів щодо запобі-
гання їх розголошенню. Особи, які за своїми службовими 
обов’язками мають доступ до  інформації,  зафіксованої в 
контракті, не вправі її розголошувати. 

Контракт як особливий вид трудового договору укла-
дається виключно в письмовій формі, з обов’язковим його 
підписанням обома сторонами трудового правовідношен-
ня, у двох примірниках однакової юридичної сили, кожен 
із  яких  зберігається  в  кожної  сторони  контракту.  Саме 
контракт  є підставою для видання наказу  (розпоряджен-

ня) про прийняття (найняття) працівника на роботу з дня, 
встановленого  у  контракті  за  угодою  сторін.  За  згодою 
працівника копія контракту може бути передана профспіл-
ковому чи іншому органові, уповноваженому працівником 
представляти його  інтереси, для здійснення контролю за 
додержанням  умов  контракту.  Набуття  чинності  контр-
актом може відбуватися  або  з моменту його підписання, 
або з дати, визначеної сторонами в контракті, і може бути 
змінене за згодою сторін, складеною в письмовій формі. 

Умови  контракту,  які  формують  його  зміст,  мають 
включати  обсяги  пропонованої  роботи  та  вимоги  до  її 
якості  й  строків  виконання,  строк  дії  контракту,  права, 
обов’язки та взаємну відповідальність сторін, умови опла-
ти й організації праці, підстави припинення та розірвання 
контракту,  соціально-побутові  та  інші  умови,  необхідні 
для  виконання  взятих  на  себе  сторонами  зобов’язань,  з 
урахуванням специфіки роботи, професійних особливос-
тей та фінансових можливостей підприємства, установи, 
організації чи роботодавця. 

Відповідно до п. 11 Положення про порядок укладення 
контрактів умови оплати праці та матеріального забезпе-
чення працівників,  з якими укладається контракт, визна-
чаються  угодою  сторін,  з  тією  особливістю,  що  розмір 
виплат  не  може  бути  меншим,  ніж  передбачено  чинним 
законодавством, угодами й колективним договором,  і  за-
лежить від виконання умов контракту. Окрім вказаних, у 
контракті  можуть  визначатися  умови  щодо  підвищення 
або  зниження  обумовленого  сторонами  розміру  оплати 
праці,  встановлення  доплат  і  надбавок,  премій,  винаго-
род за підсумками роботи за рік чи  інший період, участі 
в прибутках підприємства, установи, організації (якщо це 
передбачено їхніми статутами та чинним законодавством) 
чи фізичної особи –  суб’єкта підприємницької діяльнос-
ті. Якщо певні  професії  та  види  робіт  передбачають на-
явність специфіки в роботі або професійні особливості, то 
вони  також можуть  бути  зафіксовані  в  контракті.  За  до-
мовленістю сторін до контракту включаються умови про 
додаткові пільги, гарантії та компенсації, які не передба-
чені чинним законодавством та забезпечуються за рахунок 
коштів роботодавців. 

У деяких випадках робота передбачає переїзд праців-
ника в іншу місцевість. У такому разі сторони контракту 
можуть передбачити в ньому умови переїзду, у тому числі 
гарантії та компенсації, забезпечення працівника та членів 
його сім’ї житловою площею або оплату витрат на найм 
приміщення. 

Як  і  в  трудовому  договорі,  в  контракті  мають  бути 
передбачені режим робочого часу й часу відпочинку пра-
цівника, які не можуть погіршувати становище особи по-
рівняно із тими, що передбачені чинним законодавством. 
Підстави для розірвання контракту також  ідентичні тим, 
що передбачені для трудового договору, однак за домов-
леністю сторін можуть бути передбачені й додаткові під-
стави. Слід зазначити, що контракт повинен передбачати 
зобов’язання  роботодавця  щодо  додаткових  гарантій, 
компенсації моральної та матеріальної школи, заподіяної 
працівникові  в  разі  дострокового  розірвання  контракту. 
Зважаючи на  значну кількість умов,  які можуть включа-
тися до контракту та є відмінними від умов, передбачених 
чинним законодавством, є два види питань, які не можуть 
вирішуватися за домовленістю сторін. Так, контрактом не 
може бути, по-перше, змінений порядок розгляду індиві-
дуальних трудових спорів, а по-друге, не може бути запро-
ваджена  повна матеріальна  відповідальність  працівника, 
крім  виключного  переліку  випадків,  визначених  ст.  134 
КЗпП України. 

Порядок  та  особливості  розірвання  контракту  регла-
ментуються  п.  п.  21–23  Положення  про  порядок  укла-
дення контрактів. Так, у разі розірвання контракту  з  іні-
ціативи роботодавця з підстав, установлених у контракті, 
але не передбачених чинним законодавством, звільнення 
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проводиться  за  ст.  36  КЗпП  України,  з  урахуванням  га-
рантій,  встановлених  законодавством  та  контрактом.  У 
випадку невиконання або неналежного виконання сторо-
нами  зобов’язань,  передбачених  у  контракті,  його  може 
бути достроково розірвано  з попередженням відповідної 
сторони  за два  тижні. На вимогу працівника в  разі  його 
хвороби  або  інвалідності,  якщо  це  перешкоджає  вико-
нанню  роботи  за  контрактом,  порушення  роботодавцем 
законодавства  про  працю,  невиконання  чи  неналежного 
виконання  ним  зобов’язань,  передбачених  контрактом, 
та  з  інших  поважних  причин  контракт  підлягає  достро-
ковому розірванню. У такому разі звільнення працівника 
буде здійснюватися в порядку ст. 39 КЗпП України. Якщо 
ж сторони бажають продовжити строк дії  контракту  або 
укласти новий, то вони можуть це зробити за два місяці до 
закінчення строку чинності діючого контракту. У випадку 
виникнення між сторонами контракту спорів із питань, які 
випливають із наявних між ними трудових правовідносин, 
вони вирішуються в порядку, встановленому чинним зако-
нодавством, і є аналогічними порядку розгляду трудових 
спорів, що виникають із трудових договорів.

Чинне трудове законодавство України прямо не визна-
чає форми трудового договору. Однак аналізуючи норми 
КЗпП України,  зокрема  ст.  24, можна  зробити висновок, 
що  угода  між  сторонами  трудового  правовідношення 
може  бути  оформлена  усно  або  письмово,  що  має  під-
тверджуватися виданням наказу або розпорядження робо-
тодавця  (уповноваженого ним органу) та повідомленням 
центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань  забез-
печення  формування  та  реалізації  державної  політики  з 
адміністрування  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування про прийняття працівни-
ка на роботу. 

Аналізована тут норма трудового законодавства визна-
чає  перелік  випадків,  коли  укладення  усного  трудового 
договору  забороняється,  і  сторони  позбавляються  права 
вибору форми укладення договору на власний розсуд. Від-
повідно до ч. 1 ст. 24 КЗпП України додержання письмової 
форми трудового договору є обов’язковим:

– при організованому наборі працівників;
– при укладенні трудового договору про роботу в ра-

йонах  з  особливими  природними,  географічними  й  гео-
логічними умовами та умовами підвищеного ризику для 
здоров’я;

– при укладенні контракту; 
– у випадках, коли працівник наполягає на укладенні 

трудового договору в письмовій формі;
– при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
– при укладенні трудового договору з фізичною особою.
Цей перелік не є вичерпним, і укладення трудового до-

говору в письмовій формі має здійснюватися в усіх інших 
випадках,  якщо  це  передбачено  законодавством України 
або цього вимагає хоча б одна зі сторін договору. 

На відміну від чинного трудового законодавства Укра-
їни, проект Трудового кодексу України від 27 грудня 2014 
р. № 1658 чітко визначає форму, в якій має укладатися тру-
довий договір. Положення ст. 34 Законопроекту встанов-
лює, що трудовий договір укладається в письмовій формі 

в двох примірниках (один – для працівника, інший – для 
роботодавця),  які  мають  однакову  юридичну  силу,  під-
писується  його  сторонами  та  скріплюється  печаткою 
роботодавця  (окрім випадку, коли згідно  із  законом  її не 
обов’язково мати). Роботодавець зобов’язаний дотримува-
тися письмової форми трудового договору з метою забез-
печення його ефективної дії та чіткого визначення змісту 
зобов’язань сторін, попередження трудових спорів.

До внесення  змін до КЗпП України на підставі Зако-
ну № 77-VIII від 29 грудня 2014 р. чинне законодавство 
передбачало фактичне  допущення  працівника  до  роботи 
без  укладення  трудового  договору.  Чинне  трудове  зако-
нодавство  прямо  передбачає  неможливість  фактичного 
допущення працівника до роботи до початку завершення 
процедури укладення трудового договору. 

Так, відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпП України працівник 
допускається до роботи виключно після укладення трудо-
вого договору, оформленого наказом чи розпорядженням 
власника або уповноваженого ним органу, та повідомлен-
ня центрального органу виконавчої влади з питань забез-
печення  формування  та  реалізації  державної  політики  з 
адміністрування  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування про прийняття працівни-
ка  на  роботу  в  порядку,  встановленому Кабінетом Міні-
стрів України. 

На  відміну  від  вітчизняного,  трудове  законодавство 
зарубіжних країн визнає таку форму укладення трудово-
го договору, як фактичне допущення до роботи. Зокрема 
ст.  67 Трудового Кодексу Російської Федерації  визначає, 
що  трудовий  договір,  не  оформлений  у  письмовій  фор-
мі, вважається укладеним, якщо працівник приступив до 
роботи з відома або за дорученням роботодавця або його 
уповноваженого представника. При фактичному допуску 
працівника  до  роботи  роботодавець  зобов’язаний  офор-
мити  з  ним  трудовий  договір  у  письмовій формі  не  піз-
ніше трьох робочих днів від дня фактичного допущення 
працівника до роботи, а якщо правовідносини, пов’язані 
з  використанням  особистої  праці,  виникли  на  підставі 
цивільно-правового договору,  однак  згодом були визнані 
трудовими,  то  трудовий  договір  має  бути  укладений  не 
пізніше трьох робочих днів із дня їх визнання трудовими 
правовідносинами, якщо інше не встановлено судом [6].

Висновки. Отже, підсумовуючи викладене, слід зазна-
чити,  що  вітчизняний  законодавець  передбачив  можли-
вість укладення різноманітних видів трудових договорів, 
кожен з яких має свої особливості за змістом та відрізня-
ється один від одного за порядком укладення. Дослідив-
ши норми чинного трудового законодавства України, по-
ложення яких регламентують форми укладення трудового 
договору,  ми  дійшли  висновку,  що  найбільш  оптималь-
ною,  хоча  й  не  єдино  допустимою формою  закріплення 
трудових  правовідносин  між  працівником  та  роботодав-
цем,  є письмова форма. Окрім того,  вважаємо, що недо-
речно визначати контракт  як особливу форму укладання 
трудового договору, адже категорія «форма» вказує лише 
на  зовнішню  сторону  якогось  явища,  а  контракт  як  вид 
трудового договору має більш суттєві ознаки, ніж форма 
закріплення конкретних умов, які складають його зміст. 
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У статті розглядаються питання, пов’язані із правовим регулюванням та забезпеченням гарантій права на працю в нових економічних 
умовах. Запропоновано авторське бачення поняття трудових гарантій. Проведено також систематизацію та з’ясування «доцільності» ви-
лучення наявних гарантій права на працю із проекту Трудового кодексу України.

Ключові слова: гарантія, право на працю, працівник, роботодавець, трудові відносини.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым регулированием и обеспечением гарантий права на труд в новых эко-
номических условиях. Предлагается авторское видение понятия трудовых гарантий. Проводится также систематизация и выяснения 
«целесообразности» изъятия существующих гарантий права на труд из проекта Трудового кодекса Украины.

Ключевые слова: гарантия, право на труд, работник, работодатель, трудовые отношения.

The article deals with issues related to legal regulation and guaranteed the right to work in the new economic conditions. Copyright vision 
concept proposed labor warranty. A well ordering and clarification of “expediency” withdrawal of existing guarantees for the right to work with the 
draft Labour Code of Ukraine.

Key words: guarantee right to labor, employee, employer, labor relations.

Постановка проблеми. Сучасна  практика  забезпе-
чення  гарантій  права на  працю регламентується  чинним 
законодавством України про працю, яке зі змінами та до-
повненнями діє від 10 грудня 1971 р. Зміни, що відбулися 
в Україні за останні двадцять п’ять років, крім політичної 
незалежності і суверенітету держави, закріпили приватну 
власність  на  засоби  виробництва,  змінили  стосунки між 
суб’єктами  трудових  відносин.  Конституційна  вимога 
щодо забезпечення гарантії права на працю залишається 
у  більшості  випадків  лише  правом  громадян.  Наявність 
безробіття  в державі  «сприяє» нехтуванню роботодавця-
ми своїми обов’язками щодо реалізації трудових гарантій 
працівниками. Низка проектів Трудового кодексу України, 
розроблених  ученими  і  практиками  в  галузі  праці  аку-
мулюють  у  собі  вимоги  та  сучасні  підходи  у  правовому 
регулюванні  і забезпеченні трудових відносин. Водночас 
актуальними  залишаються  питання  збереження  нині  на-
явних гарантій права на працю разом із гарантіями нового 
змісту,  які  покликані  захистити  права,  свободи  і  законні 
інтереси суб’єктів трудових відносин. 

Мета дослідження – здійснити аналіз наявних науко-
вих підходів у створенні нового проекту Трудового кодек-
су України, дослідити і запропонувати авторське бачення 
щодо подальшого правового регулювання  і забезпечення 
гарантій права на працю в нових соціально-економічних 
умовах. 

Стан дослідження. Наявні сьогодні нові проекти Тру-
дового  кодексу України  є  комплексними  за призначенням 
та змістом. Це стало можливим завдяки науковим пошукам 
фахівців  у  галузі  трудового  права  та  практиці  діяльності 
суб’єктів трудових відносин різних форм власності на засо-
би виробництва. Водночас окремі розділи, норми у проекті 
Трудового кодексу України є дискусійними за своїм змістом 
і потребують додаткового вивчення та аналізу. Предметом 
нашого дослідження стали гарантії права на працю, як нині 
чинні, так і запропоновані розробниками проекту Трудово-
го кодексу України. Важливим підґрунтям для отримання 
авторських  висновків  із  питань  гарантій  права  на  працю 
стали роботи Бекяшева Д., Бойка М., Бородіна І., Вусенка 
Ю., Головатого С., Єрошенка О., Карлицького С., Пахолко 
О., Семигіної Т., Старчука О., Якушева І. та інших. 

Виклад основних положень. Серед завдань чинного 
законодавства України про працю мова йде про всебічну 

охорону  трудових  прав  (ст.  1  КЗпП України).  Реалізація 
цього  завдання  має  тісний  взаємозв’язок  з  основними 
функціями забезпечення прав людини: 1) участь суб’єктів 
трудових відносин у діяльності  із  забезпечення  гарантій 
права на  працю;  2)  захист  права  суб’єктів  трудових  від-
носин  на  реалізацію  непередбачених  чинним  законодав-
ством, угодами, колективними договорами гарантій.

Охорона трудових прав працівників та  гарантії  їх  за-
безпечення  за  допомогою  права  варто  розглядати  «…як 
міру свободи  і рівності, що відображає панівні уявлення 
про  справедливість,  які  склалися  на  основі  повторюва-
них суспільних відносин, що визнаються, схвалюються і 
охоплюються  державою»  [1,  с.  81]. Наведене  нами  одне 
з багатьох визначень права дає змогу з урахуванням його 
змісту  зрозуміти  сутність  гарантій  забезпечення  права 
громадян на працю (ст. 5-1 КЗпП України).

Це  стосується  гарантій  державою  вільного  вибору 
трудової  діяльності,  безоплатного  сприяння державними 
службами  зайнятості  у підборі  для  громадян підходящої 
для  них  за  фахом  і  досвідом  роботи,  надання  за  фахом 
роботи випускникам державних навчальних закладів, без-
оплатне  навчання  безробітних  нових  професій,  перепід-
готовку з виплатою стипендій, компенсацію матеріальних 
витрат,  пов’язаних  з  переїздом  на  роботу  в  іншу  місце-
вість, надання правового захисту за порушення законодав-
ства про працю.

У ст. 4 Закону України «Про охорону праці» державна 
політика в галузі охорони праці базується на принципах, 
які сприяють реалізації гарантій прав на охорону праці [2]. 
Це стосується гарантій прав на охорону праці:

а) під час укладання трудового договору;
б) під час роботи;
в)  надання  пільг  і  компенсацій  за  важкі  та  шкідливі 

умови праці;
г) забезпечення працівників спецодягом, іншими засо-

бами індивідуального захисту;
д) у разі ушкодження здоров’я працівників або у разі 

їх смерті;
є) жінок, неповнолітніх, інвалідів.
Роботодавець повинен гарантувати майбутньому пра-

цівнику умови праці, її забезпечення, пільги й компенса-
ції, оплату праці, позначивши ці положення у трудовому 
договорі  [3,  с.  426–427].  У  проекті  Трудового  кодексу 
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України держава мінімально гарантує виплати: для доно-
рів  та  їх  компонентів; під час направлення на медичний 
огляд; на час виконання державних або громадських ро-
біт; за час відпустки та замість невикористаної відпустки; 
під час праці у польових умовах та вахтовим методом; у 
разі репатріації працівника. За межами впливу держави за-
лишаються в такому разі: гарантії і компенсації під час пе-
реїзду на роботу в іншу місцевість; під час службових від-
ряджень; під час направлення на підвищення кваліфікації; 
у разі компенсації за зношування інструментів, що нале-
жать працівникам; авторам винаходів, корисних моделей, 
промислових  зразків  і  раціоналізаторських  пропозицій; 
обмеження відрахувань із заробітної плати; заборони від-
рахувань із вихідної допомоги, компенсійних та інших ви-
плат. Важливою залишається гарантія щодо забезпечення 
мінімальної заробітної плати для бідняків, що працюють 
[4, с. 439–444].

Характеристика гарантій права на працю дає змогу за-
пропонувати умовний їх поділ на гарантії державні, які за 
своїм змістом і кількістю є максимальними, але залежними 
від рівня соціально-політичного та економічного розвитку 
суспільства [5, с. 339], і гарантії, передбачені колективни-
ми угодами,  трудовими договорами.  Їх перелік не  є  уні-
версальним,  він  залежить від  сфери діяльності  суб’єктів 
колективних трудових угод та  інших особливостей  інди-
відуального, місцевого, регіонального та загальнодержав-
ного значення. Узагальнена систематизація гарантій права 
на працю та її охорону має внутрішню структуру, завдяки 
якій можна виявити сукупність упорядкованих між собою 
зв’язків  [6,  с. 271] на конституційному,  галузевому, між-
галузевому, регіональному, місцевому та індивідуальному 
рівнях. Наприклад, індивідуальні гарантії права на працю 
передбачають збереження місця роботи (посади) і серед-
нього заробітку тому, хто працює [7, с. 195].

Конституція  України  закріпила  положення  щодо  ви-
знання  людини,  її  прав  і  свобод  найвищою  соціальною 
цінністю, яка захищається державою і гарантує громадя-
нам країни забезпечення їх прав та свобод. Однаковою мі-
рою це стосується забезпечення гарантій права на працю 
(ст. 43). Безпосередньо про гарантії права мова йде у ст. 
41 Конституції Республіки Білорусь [8, с. 95]. Тлумачення 
вказаних конституційних норм щодо права на працю дає 
змогу  зробити  висновок  про  обов’язок  держави  перед  її 
громадянами не лише «…створювати умови для повного 
здійснення громадянами права на працю» (ст. 43 Консти-
туції України) [9] або гарантувати право громадян на пра-
цю, але й забезпечувати їх дотримання чи виконання.

Загальне  розуміння  гарантій  Семигіна  Т.В.  пояснює 
як  передбачені  законодавством  умови,  засоби  та  заходи, 
спрямовані  на  забезпечення  та  охорону  прав  та  інтер-
есів громадян у галузі трудових відносин [10, с. 35]. Се-
ред багатьох різновидів використання терміна «гарантія» 
(банківські, соціальні) у «Великому тлумачному словнику 
сучасної  української мови»  є  визначення юридичних  га-
рантій, що мають дотичне відношення до гарантій забез-
печення права громадян на працю. Це законодавчо закрі-
плені засоби охорони прав і свобод громадян, способи їх 
реалізації, а також засоби охорони правопорядку, інтересів 
суспільства й держави [11, с. 116].

Групування гарантій умовно поділяється на: загальні; 
спеціальні  (юридичні);  організаційні.  Спеціальні  юри-
дичні  гарантії  у  свою чергу можна  умовно  поділити  на: 
зовнішньоправові;  внутрішньоправові;  матеріальні;  про-
цедуральні; позитивні; негативні. Спільним для правових 
гарантій  є  те, що  в  нормах  права:  1)  фіксуються  умови, 
із урахуванням яких суб’єкти трудових відносин шляхом 
правозастосовної  діяльності  забезпечують  з  викорис-
танням  юридично  дозволених  засобів  і  способів  право-
ві  гарантії  роботодавців  і  найманих  працівників  у  сфері 
працевлаштування; 2) між суб’єктами трудових відносин 
укладаються колективні угоди, трудові договори, контрак-

ти. До специфічних спеціальних гарантій реалізації права 
на  працю  варто  віднести  суспільно  корисну  оплачувану 
працю осіб, засуджених до позбавлення волі (ст. 118 Кри-
мінально-виконавчого  кодексу  України).  Гарантованими 
зі сторони держави для осіб, засуджених до позбавлення 
волі,  є:  оплата  праці;  належні  умови праці  (ст.  119 КВК 
України); оплата праці відповідно до  її якості  і кількості 
(ст. 120 КВК України); чинні форми і системи оплати пра-
ці; норми праці та її розцінки; особовий рахунок засудже-
ного, який залучається до суспільно корисної оплачуваної 
праці; відрахування на особовий рахунок засудженого по-
винні бути не менше 50 відсотків нарахованого місячного 
заробітку. 

У минулому юридичні  гарантії  трудових прав тлума-
чилися  як  правові  засоби  і  способи,  за  допомогою  яких 
забезпечується  безперешкодний  вступ  до  трудових  від-
носин  з подальшою реалізацією трудових прав, наданих 
робітникам і службовцям [12, с. 523]. Пояснення правових 
гарантій містять сукупність передбачених законом спеці-
альних засобів, способів, умов, які забезпечують здійснен-
ня у повному обсязі всебічної охорони прав і свобод люди-
ни [13, с. 130]. Існує також визначення трудових гарантій, 
сутність яких полягає у наявності норм, що забезпечують 
систему реальних трудових прав, встановлених законами 
держави [14, с. 102]. Спільним для розуміння терміна «га-
рантія» є наявність умов, засобів і заходів, реалізація яких 
сприяє  використанню  передбачених  законодавством  про 
працю умовами  угод,  договорами  гарантій  для  суб’єктів 
трудових відносин.

Характеристика  складових  елементів  гарантій  забез-
печення  права  громадян  на  працю  передбачає  їх  певну 
систематизацію за умовами, сутність яких виявляється у 
вимогах  [11,  с.  657]  об’єктивного  і  суб’єктивного  похо-
дження. Вони за своїм змістом поділяються на: а) політич-
ні; б) економічні; в) соціальні; г) правові. До політичних 
умов  забезпечення  гарантій  права  на  працю  належить 
програмна діяльність партій (та їх об’єднань, наприклад, 
провладна більшість) із питань зайнятості працездатного 
населення країни, заходи із усунення чи зменшення рівня 
безробіття,  створення  робочих  місць,  професійна  підго-
товка кадрів для економіки країни та інше.

Економічні умови гарантій забезпечення права на пра-
цю закріплені у  ст.  41 Конституції України, де мова йде 
про непорушність права на власність. Ст. 42 Конституції 
України  закріпила  право  громадян  на  зайняття  підпри-
ємницькою  діяльністю,  що  дає  змогу  кожній  працездат-
ній  особі  реалізувати  своє  право  на  працю.  Пахолко  О. 
наводить  приклад  гарантії  права  на  працю  у  США  «…
всі знаходять собі місце праці, і безробіття в Нью-Йорку 
тримається  на  рівні  5–6%,  а  річний  дохід  середньоста-
тистичного  працівника  становить  38–40  тисяч  доларів»  
[15, с. 22]. 

Соціальний зміст умов гарантій забезпечення права на 
працю  характеризується  сукупністю  економічних,  полі-
тичних, ідейних, моральних інтересів суспільства, що ви-
никають внаслідок їх реалізації. Низка авторів (Антонюк 
О.В., Головатий М.Ф, Щокін Г.В.) до основних соціальних 
гарантій  відносять:  право на  працю;  відпочинок; житло; 
освіту; медичну допомогу [16, с. 65] Соціальні умови тіс-
но пов’язані з життям і стосунками людей у суспільстві, 
особливо у сфері трудових відносин. Нормативність соці-
альних умов свідчить про наявність фактичних відносин, 
основаних  на  взаємних  правах  і  обов’язках між  робото-
давцем  і  працівником щодо широкого  спектра  трудових 
відносин, у тому числі і гарантій права на працю. Забез-
печення вказаного змісту соціальних умов вимагає їх зако-
нодавчого врегулювання (особливо в частині умов праці, 
вирішенні  трудових конфліктів,  соціальному  забезпечен-
ні безробітних,  осіб похилого віку,  осіб непрацездатних, 
багатодітних  сімей  та  інше).  Обґрунтування  соціальних 
умов гарантій забезпечення права на працю залежить від 
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соціальної політики української держави. Сьогодні відсут-
ні радикальні зміни соціальних умов як для суб’єктів тру-
дових відносин, так і для громадян, що не працюють, але 
потребують соціального забезпечення. Цьому «сприяють» 
протиріччя між розподілом результатів праці, а саме між 
роботодавцями  і  найманими  працівниками.  Відсутність 
єдності у суспільстві, розшарування його на різні соціаль-
ні групи та «прошарки» негативно впливають на забезпе-
чення гарантій права на працю.

Соціальне  прогнозування  в  частині  забезпечення  га-
рантій права на працю  є  недостатнім,  неконкретним без 
вивчення  соціальної  сфери, що  пов’язана  із  життєдіяль-
ністю суспільства, розвитком економіки, демографічними 
показниками  розвитку  населення,  ліквідацією  міжнаціо-
нальних конфліктів та інших умов, що негативно вплива-
ють на формування соціальної політики держави.

Правові умови забезпечення гарантій права на працю 
мають  певну  класифікацію  і  предмет  правового  регулю-
вання [17, с. 21]. Якщо предметом правового регулювання 
є  безпосередня  (конкретна)  гарантія  забезпечення  права 
на працю,  то правове  регулювання містить  у  собі  вплив 
держави [13, с. 715] на суспільні відносини у сфері пра-
ці з метою їх забезпечення та реалізації в межах прав та 
обов’язків суб’єктів трудових відносин.

На  формування  правових  за  змістом  умов  гарантій 
права на працю, насамперед, впливають:

1) норми чинного законодавства про працю, якими ви-
значаються  конкретні  гарантії,  що  гарантують  право  на 
працю;

2) конкретні та опосередковані трудові відносини, що 
можуть змінюватися (виникати, припинятися) залежно від 
обставин;

3) конкретні правові акти (накази, розпорядження, що 
формують права та обов’язки суб’єкта трудових відносин 
та забезпечують реалізацію гарантій права на працю;

4) галузеві та міжгалузеві правові санкції, що передба-
чають юридичну відповідальність за порушення гарантій 
права на працю.

Загальна процедура реалізації гарантій права на працю 
суб’єктами трудових відносин передбачає: знання про іс-
нування гарантій; отримання юридичної допомоги; право 
на  судовий  захист;  право  на  оскарження  у  суді  незакон-
ного  рішення;  право  на  відшкодування  витрат;  право  на 
притягнення порушника до юридичної відповідальності. 

Зміст  запропонованої  нами  процедури  забезпечення 
гарантії права на працю можливо реалізувати, використо-
вуючи засоби, які дають можливість здійснити [11, с. 237] 
окремі  спеціальні дії  або  їх комплекс, що спрямовані на 
захист прав у  галузі праці між суб’єктами трудових від-
носин.

Засоби забезпечення для суб’єктів трудових відносин 
перебувають у динамічному стані, вони забезпечують ре-
алізацію  гарантій,  передбачених чинним  законодавством 
про  працю,  угодами,  колективними  договорами.  Вав-
женчук С.Я., досліджуючи проблеми захисту та охорони 
трудових  прав  працівників,  пропонує  поділяти  спосо-
би, засоби та заходи на: публічні та приватні; матеріаль-
но-правові;  процесуально-правові;  процедурно-правові  
[18, с. 305]. Вказані способи, засоби і заходи спрямовані на 
забезпечення правових гарантій працівника у галузі праці 
і реалізуються за допомогою сукупних регулятивних дій 
[11,  с.  238]  організаційного  і  правового  змісту. Суб’єкти 
забезпечення гарантій відповідно до їх правового статусу, 
визначеного в чинному законодавстві у встановленому по-
рядку, дотримуючись правових процедур, ухвалюють рі-
шення щодо гарантій. Для забезпечення гарантій властива 
обов’язковість їх виконання на постійній, періодичній та 
разовій основі.

Організаційний зміст гарантій права на працю містить 
певні періоди дій, які  за своїм змістом можуть бути під-
готовчими,  виконавчими  та  заключними. Ці  дії  за  часом 

реалізації можуть бути довготривалими,  короткими,  а  за 
кількістю  суб’єктів  трудових  відносин  –  індивідуальни-
ми, колективними та іншими. Важливою ознакою гарантії 
права на працю є  територіальність реалізації  гарантії  на 
загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. 
Вважаємо за доцільне розглянути низку нових правових га-
рантій для суб’єктів трудових відносин, які пропонуються 
авторами проекту Трудового кодексу України. Так, розши-
рено зміст статті, яка передбачає гарантії для донорів кро-
ві та їх компонентів, тобто складових її частин [11, с. 305].  
Досить суперечливою за змістом є наявна позиція законо-
давця в частині надання одного дня відпочинку для пра-
цівника – донора (ч. 2 ст. 124 КЗпП України), яку залиши-
ли без змін у проекті нового Трудового кодексу України. 
Крім того, донор перед здачею крові повинен пройти ме-
дичне обстеження та здати необхідні аналізи, що потребує 
певного часу. За цей період також повинна бути передба-
чена відпустка із збереженням середнього заробітку. Від-
новлення здоров’я заради життя й здоров’я інших людей 
для донора за один день неможливе. Мінімальна кількість 
днів відпочинку із збереженням середнього заробітку по-
винна складати три дні, які за згодою працівника можуть 
бути приєднані до його щорічної оплачуваної відпустки. 
Додатковою  гарантією  для  працівників  є  збереження  їх 
місця  роботи  (посади)  та  середньої  заробітної  плати  на 
час проведення періодичного медичного огляду. За меж-
ами тлумачення змісту цієї норми залишається медичний 
огляд працівника, який призивається на військову службу 
чи вступає на навчання та інше.

Новою за змістом є стаття, яка передбачає гарантії та 
компенсації працівникам, що працюють у польових умо-
вах  або  вахтовим методом. До  польових  умов  відносять 
роботу в пошукових (геологічних та пошукових) експеди-
ціях  або  пов’язану  з  виконанням  пошуково-рятувальних 
робіт  в  умовах,  непристосованих  для  щоденного  відпо-
чинку,  та  коли не  забезпечується можливість щоденного 
повернення  до місця  постійного  чи  тимчасового  прожи-
вання. Варто звернути увагу на невеликий перелік вико-
нання робіт у польових умовах, що приведе до внесення 
змін та доповнень із цього приводу. Спірною також може 
бути  трудова  діяльність  працівника,  яка  має  постійний 
роз’їзний чи рухомий характер робіт на будівництві,  яке 
пов’язано  з  постійними  переміщеннями  та  відірваністю 
працівника від постійного місця проживання.

Більш детальне пояснення потребують гарантійні ви-
плати працівнику за роботу у польових умовах. Це стосу-
ється визначення відсотків від посадового окладу чи та-
рифної ставки, а також періоду оплати додаткових виплат 
(наприклад, оплата додаткових виплат працівнику від дня 
його виїзду на роботу у польових умовах за всі календар-
ні дні трудової діяльності працівника до дня повернення 
працівника з праці у польових умовах на підприємство чи 
в  іншу установу до роботодавця), так зване «польове за-
безпечення».

Вахтовий метод передбачає виконання робіт поза міс-
цем постійного проживання працівників, коли не можливе 
щоденне забезпечення їх повернення до місця проживан-
ня. Важливою гарантією для працівників, які виконують 
роботу  вахтовим  методом,  є  зобов’язання  роботодавця 
створити належні соціально-побутові умови та забезпечи-
ти додаткові виплати, передбачені нормами законодавства 
про працю, угодами та колективними договорами.

Новою  за  змістом  є норма про  гарантії  і  компенсації 
працівникам  у  разі  їх  репатріації.  Термін  «репатріація» 
(лат. repatriatio), пояснюється як «повернення емігрантів 
на батьківщину з поновленням їх у правах громадянства» 
[11, с. 586; 13, с. 796]. Стосовно працівників, які перебу-
вають у трудових відносинах з роботодавцем, репатріація 
гарантує  повернення  працівника,  який  перебуває  поза 
межами України у відрядженні, на навчанні, виконує ро-
боти з міжнародних перевезень та займається іншою тру-
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довою діяльністю до місця його постійного проживання 
чи до місця укладення з ним трудового договору для від-
починку  (відпустки),  продовження  виконання  трудових 
обов’язків чи звільнення.

Правом на репатріацію користуються працівники у ви-
падках:

1) закінчення строку трудового договору або трудового 
договору на конкретний рейс, що закінчився за кордоном;

2) захворювання чи отримання травм чи з інших при-
чин, підтверджених медичним висновком, у разі коли пра-
цівник за медичним висновком є транспортабельним;

3) катастрофи транспортного засобу, на якому працю-
вав працівник;

4)  коли  транспортний  засіб  без  згоди  працівника  на-
правляється в зону бойових дій;

5) коли власник транспортного засобу не може далі вико-
нувати свої зобов’язання для роботодавця з причин банкрут-
ства, продажу транспортного засобу, зміни реєстрації чи аре-
шту транспортного засобу чи з інших аналогічних причин. 

Вказаний  перелік  репатріаційних  гарантій  не  може 
бути  виключним  щодо  суб’єктів  трудових  відносин.  За 
своїм поширенням на дії суб’єктів трудових відносин він 
не повинен мати чітко визначеного переліку випадків, тлу-
мачення і гарантії їх забезпечення мають бути ширшими.

Висновки. Вивчення та аналіз лише частини новацій 
у регулюванні та забезпеченні трудових відносин між ро-

ботодавцем  і  працівником характеризує неоднозначну  за 
змістом позицію авторів проекту Трудового кодексу Укра-
їни  в  частині  гарантій  права  на  працю.  Варто  визнати, 
що має місце конституційне закріплення права на працю 
за фахом,  віком,  станом  здоров’я  та  іншими чинниками. 
Водночас  відсутній  обов’язок  громадян  створювати  ма-
теріальні  блага  на  користь  українського  суспільства  та 
держави.  Порівняння  правових  гарантій  на  працю  між 
чинним законодавством про працю та відповідними нор-
мами проекту Трудового кодексу України не є позитивним 
на користь останнього. Наявні гарантії права на працю за 
своїм змістом та спектром їх правового забезпечення за-
лишаються і сьогодні актуальними, незважаючи на зміни, 
що мають місце у сфері економіки, закріпленні та гаран-
туванні права власності на об’єкти та засоби виробництва.

Поява  нових  суб’єктів  трудових  відносин  (роботода-
вець, працівник) не виключає низки гарантій права на пра-
цю, які автори нових проектів Трудового кодексу України 
вважають «соціалістичними за наповненням та як такі, що 
не  відповідають  сучасним  економічним  реаліям  і  трудо-
вим відносинам». Вважаємо за доцільне більш об’єктивно 
з урахуванням наявного в минулому позитивного досвіду 
правового  регулювання  трудових  відносин  та  адаптації 
окремих норм міжнародного трудового права використо-
вувати під час формування положень щодо гарантій права 
на працю.
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У статті розглядається правове становище учасників антитерористичної операції у вітчизняних нормативно-правових актах. Зна-
чної актуальності це питання набуває в умовах сьогодення щодо створення механізму реалізації соціальної підтримки учасників 
бойових дій як учасників антитерористичної операції. Аналізується чинне законодавство та його перспективи щодо поліпшення умов 
цієї категорії осіб.

Ключові слова: військовослужбовці, учасники антитерористичної операції, соціальний захист, соціальне забезпечення, правовий 
статус.

В статье рассматривается правовое положение участников антитеррористической операции в отечественных нормативно-правовых 
актах. Значительную актуальность этот вопрос приобретает в сегодняшних условиях относительно создания механизма реализации 
социальной поддержки участников боевых действий как участников антитеррористической операции. Анализируется действующее за-
конодательство и его перспективы относительно улучшения условий этой категории граждан.

Ключевые слова: военнослужащие, участники антитеррористической операции, социальная защита, социальное обеспечение, 
правовой статус.

Legal position of participants of anti-terrorist operation in the norms of national legislative acts is researched. This question becomes very 
relevant due to creation of the mechanism of realization of social support for combatants as participants of anti-terrorist operation. The current 
legislation and its perspectives is analyzed for improvement of conditions of this category.

Key words: combatants, participants of anti-terrorist operation, social support, social maintanace, legal status.

Постановка проблеми. Основний Закон України ви-
знав людину найвищою соціальною цінністю, а обов’язком 
держави – утвердження і забезпечення її прав та свобод. 
Захист  непрацездатних,  людей  похилого  віку,  підтримка 
кожної людини, яка втратила джерела засобів до існуван-
ня із незалежних від неї причин, є загальновизнаною до-
мінантою державотворення у цивілізованому суспільстві 
і  знаходить  своє  правове  закріплення  у  законодавчих  та 
інших нормативно-правових актах. 

Важко  заперечити  той  факт,  що  двадцяте  століття 
може вважатися століттям суцільних суспільних катакліз-
мів – революцій, війн, небачених в історії соціальних екс-
периментів,  побудованих на фанатичній  спробі  практич-
ної  реалізації  ідеологічних  формул,  масового  геноциду, 
депортації,  репатріації  цілих  народів  тощо.  Мешканцям 
сучасної  території  України  довелося  на  власному  до-
свіді  пережити  всі  ці  випробування  у минулому  столітті  
[1, с. 5]. У контексті непорушності прав людини вивчення 
питань правового  становища учасників АТО,  їх  соціаль-
ного захисту як осіб, постраждалих в антитерористичній 
операції,  набуває  значної  соціально-правової  та  суспіль-
но-політичної актуальності.

Метою статті є розгляд правового становища учасни-
ків  антитерористичної  операції  у  вітчизняних норматив-
но-правових актах та аналіз чинного законодавства і його 
перспектив щодо поліпшення умов цієї категорії осіб. 

Виклад основного матеріалу.  Джерелами  регулю-
вання особистих прав людини є ціла низка міжнародних 
актів.  Основними  серед  них  є  Загальна  декларація  прав 
людини,  що  була  прийнята  й  проголошена  відповідною 
резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 р. 
Декларація стала першим в історії міжнародним докумен-
том  про  права  людини,  який  наголошує  на  необхідності 
дотримання  елементарних  прав  особи  й  демократичних 
свобод. З часом її положення стали розцінювати як загаль-
новизначені  демократичні  засади.  У  Декларації  йдеться 
не лише про конституційні, громадянські й політичні пра-
ва,  тобто  такі,  які  встановлює  держава,  але  й  про  права 

власне людські  –  економічні,  соціальні,  культурні. Після 
прийняття  Декларації  і  пов’язаних  із  нею  міжнародних 
документів  соціальні можливості  особи почали  визнача-
ти  як  права  людини,  а юридичні  права  особи,  визначені 
в  законодавстві  кожної  країни,  –  як  права  громадянина 
[2, с. 137–138]. Про це наголошують також Європейська 
конвенція про захист прав і основних свобод людини від 
4 листопада 1950 р., Міжнародний пакт про громадянські 
та політичні права  від  16  грудня 1966 р., Конвенція про 
права дитини від 20 листопада 1989 р.  тощо. Прийняття 
IV Конвенції про захист цивільного населення під час ві-
йни  стало  великим досягненням міжнародної  спільноти. 
Ця  Конвенція  проголошує,  що  особи,  які  потрапили  до 
рук противника,  знаходяться під  захистом міжнародного 
права  [3,  с.  53]. Україна  приєдналась  до  багатьох  із  цих 
міжнародно-правових документів.

Міжнародно-правові  акти  встановлюють  загальновиз-
нані стандарти прав і свобод, і держави не можуть знизити 
рівень їх гарантій. Права і свободи людини перестали бути 
тільки внутрішньою справою держави, тепер вони – об’єкт 
уваги всієї міжнародної спільноти [4, с. 10]. Право на со-
ціальне  забезпечення,  закріплене  в  Загальній  декларації 
прав  людини  1948  р.,  нині  визнається  більшістю  держав 
світу як фундаментальне право людини. Воно проголошене 
багатьма новітніми конституціями держав, відображене та 
деталізоване в універсальних і регіональних міжнародних 
документах у сфері захисту прав людини. Втім, враховую-
чи загальну специфіку соціально-економічних прав людини 
як прав другого покоління, держави постійно стикаються із 
проблемами реалізації цих прав [5, с. 291].

Держава зобов’язана забезпечувати належні для жит-
тя людини умови всіма наявними засобами. Не випадково 
злочини проти життя та здоров’я особи складають катего-
рію особливо тяжких кримінально карних діянь. Загаль-
новизнано  в  усьому  цивілізованому  світі,  що  право  на 
життя є першоосновою всіх прав і свобод, що складаються 
у цій сфері. Воно являє собою абсолютну цінність світо-
вої  цивілізації,  тому що  всі  інші  права  втрачають  сенс  і 
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значення у випадку загибелі людини. Це право допустимо 
розглядати в двох аспектах: як право особи на свободу від 
злісних, незаконних посягань на її життя та право розпо-
ряджатися своїм життям. По суті, всі права об’єднуються 
навколо цього стрижневого права. 

Правовий  статус  –  відправна  точка,  з  якої  необхідно 
виходити на початку аналізу будь-яких суб’єктів правовід-
носин. З латинської мови термін «status» перекладається 
як становище, положення, а отже, в правовій науці він по-
кликаний позначати певне місце  суб’єкта правовідносин 
серед інших. Наділення особи правовим статусом є необ-
хідним  елементом  у  механізмі  правового  регулювання 
суспільних відносин [6]. Залежно від різновидів суб’єктів, 
правовий  статус може  включати  в  себе  досить широкий 
спектр правових характеристик. Це може стосуватися об-
сягу прав, обов’язків, гарантій, компетенції, співвідношен-
ня цих понять  та ще багатьох  інших нюансів,  які прямо 
чи опосередковано мають нагоду впливати на становище 
суб’єкта.  Правовий  статус  характеризує  становище  осо-
би  у  взаємовідносинах  із  суспільством  та  державою. Це 
самостійна юридична категорія, що характеризується та-
кими ознаками: 1) має універсальний характер, оскільки 
поширюється на всіх суб’єктів; 2) відображає індивідуаль-
ні особливості людини та її реальне ставлення у системі 
суспільних  відносин;  3)  права  і  свободи,  що  складають 
основу  статусу,  не можуть  реалізуватись  без  інших  ком-
понентів – обов’язків та відповідальності; 4) ця категорія 
забезпечує  системність  прав,  свобод  та  обов’язків.  Еле-
менти структури правового статусу є взаємозалежними та 
взаємодіючими [7, с. 79].

Вчений В.Ю. Нікіфоров  вважає, що  правовий  статус 
слід  розглядати  у  двох  вимірах:  вузькому  та  широкому. 
У  вузькому  вимірі  правовий  статус  означає  лише  права 
та обов’язки суб’єкта правовідносин; у широкому – його 
права,  обов’язки,  обмеження,  гарантії,  відповідальність 
[8]. Цікавою є точка зору Д.В Цельєва, який розглядає ка-
тегорію  соціально-правового  статусу  особи  як  складову 
загального  правового  статусу.  При  цьому  до  соціально-
правового статусу особи автор відносить не тільки права, 
обов’язки і гарантії, але й наголошує на необхідності роз-
гляду місця  суб’єкта  відносин  у  соціальній  системі  сус-
пільства [9, с. 10]. На думку В.В. Смірнова, зміст статусу 
містить такі основні елементи, як правосуб’єктність, осно-
вні  (статусні)  права  й  обов’язки,  закріплені  законодав-
ством; гарантії цих прав і обов’язків, відповідальність за 
неналежне виконання покладених на суб’єкта обов’язків 
[10, с. 52].

Система законодавства у сфері захисту прав учасників 
АТО в Україні складається  із: 1) Конституції України; 2) 
міжнародних актів; 3) кодексів та законів України, зокре-
ма «Про боротьбу з тероризмом», «Про статус ветеранів 
війни, гарантії  їх соціального захисту», «Про військовий 
обов’язок і військову службу»; «Про Збройні Сили Укра-
їни»;  «Про  Національну  Гвардію  України»;  «Про  соці-
альний  і  правовий  захист  військовослужбовців  і  членів 
їх сімей»; «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб»; «Про державну 
прикордонну службу»; 4) підзаконних актів. 

Згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» визнано учасниками бойо-
вих дій військовослужбовців, «які захищали незалежність, 
суверенітет  та  територіальну  цілісність  України,  брали 
участь в АТО, забезпеченні її проведення, а також праців-
ників  підприємств,  установ,  організацій,  які  залучались 
до участі в антитерористичній операції, у порядку, вста-
новленому законодавством». Законом пропонується деле-
гувати Кабміну повноваження щодо визначення порядку 
надання статусу учасника бойових дій зазначеним особам. 
Слід зазначити, що цим законом регламентується надання 
такого  статусу  і  співробітникам  Держприкордонслужби, 
УДО,  цивільним  співробітникам Міноборони  [11,  с.  14].  

Отже,  учасниками  АТО  визнають  тих,  хто  перебували 
безпосередньо в районах проведення такої операції: вій-
ськовослужбовців  (резервістів,  військовозобов’язаних) 
та працівників ЗСУ, НГУ, СБУ, СЗР, ДПС; осіб рядового, 
начальницького складу, військовослужбовців, працівників 
MBC, УДО, ДССЗЗІ, інших утворених відповідно до зако-
нів України військових формувань. Окрім того, учасника-
ми АТО є працівники підприємств, установ, організацій, 
які залучалися та брали безпосередню участь в операції у 
районах  її проведення у порядку, встановленому законо-
давством [12].

Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 бе-
резня 2003 р. № 638-IV [13] спрямований на захист особи, 
держави і суспільства від тероризму, виявлення та усунен-
ня причин і умов, які його породжують, визначає правові 
та організаційні основи боротьби із цим небезпечним яви-
щем, повноваження і обов’язки органів виконавчої влади, 
об’єднань громадян і організацій, посадових осіб та окре-
мих громадян у цій сфері, порядок координації  їх діяль-
ності, гарантії правового і соціального захисту громадян у 
зв’язку із участю у боротьбі з тероризмом. 

Стаття 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» 
від  20  березня  2003  р.  №  638-IV  [13]  включає  поняття 
«терроризм», «АТО», «район проведення АТО», «режим у 
районі проведення АТО»:

–  тероризм  –  суспільно  небезпечна  діяльність,  яка 
полягає  у  свідомому,  цілеспрямованому  застосуван-
ні  насильства  шляхом  захоплення  заручників,  підпалів, 
убивств, тортур, залякування населення та органів влади 
або  вчинення  інших посягань на життя чи  здоров’я ні  в 
чому не винних людей або погрози вчинення  злочинних 
дій з метою досягнення злочинних цілей; 

–  антитерористична  операція  –  комплекс  скоордино-
ваних спеціальних  заходів,  спрямованих на попереджен-
ня, запобігання та припинення терористичної діяльності, 
звільнення  заручників,  забезпечення  безпеки  населення, 
знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терорис-
тичної діяльності; 

– район проведення антитерористичної операції – ви-
значені керівництвом антитерористичної операції ділянки 
місцевості або акваторії, транспортні засоби, будівлі, спо-
руди, приміщення та території чи акваторії, що приляга-
ють до них і в межах яких проводиться зазначена операція;

– режим у районі проведення антитерористичної опе-
рації – особливий порядок, який може вводитися у районі 
проведення  антитерористичної  операції  на  час  її  прове-
дення  і передбачати надання суб’єктам боротьби  з  теро-
ризмом  визначених  цим  Законом  спеціальних  повнова-
жень, необхідних для звільнення заручників, забезпечення 
безпеки і здоров’я громадян, які опинилися у районі про-
ведення  антитерористичної  операції,  нормального функ-
ціонування  державних  органів,  органів  місцевого  само-
врядування, підприємств, установ, організацій. 

Як бачимо, у цьому законі такі поняття, як «анексія», 
«агресія»,  «територіальна  цілісність»,  «окупація»,  не  за-
значені, тому антитерористична операція – це внутрішня 
національна проблема. 

Тероризм досліджується як явище соціальне, соціаль-
но-психологічне, соціально-правове, як тип політичної по-
ведінки, як різновид злочинної (кримінальної) діяльності 
тощо.  Німецькі  дослідники  І.  Фетчер,  Х.  Мюмклер  та  
Х. Людвіг вважають, що існує три основні типи сучасно-
го тероризму: 1) тероризм пригнічених етнічних меншин 
(баски,  корсиканці,  північні  ірландці,  палестинці),  що 
прагнуть культурної та політичної автономії; 2) тероризм 
визвольних рухів у країнах «третього світу»; 3) тероризм 
«груповий» або ж «індивідуальний» у високорозвинених 
країнах Заходу, що спрямований на зміну соціального та 
політичного устрою [14, с. 21, 23]. Г. Денікер поділяє теро-
ризм на три виміри: 1) внутрішній; 2) транснаціональний 
(коли терористи чинять тиск на своїх співвітчизників, які 
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перебувають  на  території  інших  країн);  3)  міжнародний 
(коли  групи  терористів  змішані  за  національним  скла-
дом  і  здійснюють  терористичні  акції  в  третіх  країнах)  
[15, с. 76–80]. Дослідник Л. Діспо вважає, що потрібно ви-
окремлювати «тероризм лівих держав», «тероризм правих 
держав»,  «тероризм  правової  опозиції»,  «тероризм  лівої 
опозиції» [16, с. 226].

На підставі аналізу багатьох теоретичних розробок су-
часний тероризм можна класифікувати за низкою крите-
ріїв. За сферою дії міжнародний тероризм може бути вну-
трішньодержавним  і  транснаціональним  (міжнародним). 
Внутрішньодержавний  тероризм  –  це  відкрите  масове 
насилля з боку правлячої еліти, яка спирається на держав-
ні інститути. Цей вид тероризму пов’язаний з діяльністю 
як  державних  структур  з  протидії  інакомисленню  за  до-
помогою  насильства  й  насадження  страху  в  суспільстві, 
так  і  з  боротьбою опозиційних  сил проти  існуючого  ре-
жиму, що має на меті  зміну економічного й політичного 
устрою  своєї  країни.  Внутрішньодержавний  тероризм 
характерний  лише  для  певної  країни  і  не  виходить  за  її 
територіальні межі. Тероризм стає міжнародним, коли як 
терорист, так і його жертви є громадянами однієї держа-
ви чи різних держав, але злочин вчинений за межами цих 
держав;  терористичний  акт  спрямований  проти  осіб,  за-
хищених міжнародним правом; підготовка до терористич-
ного акту провадиться в одній державі, а здійснюється в 
іншій; вчинивши терористичний акт в одній державі, те-
рорист переховується в іншій, відтак постає питання про 
його  екстрадицію  [17].  Екстрадиція  –  це  процес  видачі 
правопорушника  державою,  на  території  якої  перебуває 
ця особа, яка розшукується компетентними органами іно-
земної держави за вчинення на території цієї держави зло-
чину  для  притягнення  до  кримінальної  відповідальності 
або для приведення обвинувального вироку, який набрав 
силу, до виконання. Правовою підставою для видачі пра-
вопорушників  є Європейська  конвенція  про  видачу  пра-
вопорушників  1957  р.  та  чинні  двосторонні  міжнародні 
договори  України  про  видачу;  про  правову  допомогу  у 
кримінальних  справах,  які  включають  у  себе положення 
щодо видачі правопорушників [18].

Право  соціального  забезпечення  належить  до  сфери 
соціального  права,  норми  якого  спрямовані  на  забезпе-
чення захисту осіб, що зазнали впливу соціальних ризи-
ків  [19,  с.  33]. Спеціальними  суб’єктами,  які  отримують 
соціальне  забезпечення,  є фізичні  особи,  для  яких отри-
мання  соціального  забезпечення  залежить  від  наявності 
спеціального правового статусу. До них належать  інвалі-
ди та ветерани війни, учасники бойових дій, реабілітова-
ні  репресовані  громадяни, жертви  нацистських  репресій 
тощо.  Виникнення  спеціального  правового  статусу  цих 
осіб пов’язане  з наявністю відповідних юридичних фак-
тів: виконання цими особами обов’язків, які мають важ-
ливе  значення  для  держави  або  заподіяння  шкоди  цим 
особам  внаслідок  військових  конфліктів  тощо.  Права  та 
обов’язки, що формують спеціальний правовий статус цих 
осіб, існують додатково до загального правового статусу. 
Спеціальний правовий статус суб’єктів права соціального 
забезпечення  потребує  його  обов’язкового  підтверджен-
ня для реалізації прав, які складають зміст цього статусу. 
Способом  підтвердження  може  бути  отримання  відпо-
відного посвідчення або іншого документа, що засвідчує 
спеціальний правовий статус, на підставі якого надаються 
відповідні пільги і компенсації [19, с. 64–65]. Постановою 
Кабінету Міністрів України № 413 від 20 серпня 2014 р. 
«Про затвердження Порядку надання статусу учасника бо-
йових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її про-
ведення» надається довідка з військової частини (органу, 
підрозділу) або від підприємств, установ, організацій, за-
кладів, у підпорядкуванні яких перебували військові час-

тини  (органи, підрозділи),  установи  та  заклади,  у  складі 
яких проходили службу чи працювали особи – учасники 
АТО. Ця довідка  є  підставою для надання  особі  статусу 
учасника  бойових  дій. Форми  такої  довідки  встановлені 
додатками 1 та 2 до зазначеного Порядку № 413 [20].

За Женевськими конвенціями про захист жертв війни, 
які були підписані 12 серпня 1949 р., від Росії, у разі ви-
знання  її  агресором,  вимагатиметься дотримання правил 
ведення війни: поводження  із  заручниками, неприпусти-
мість  тортур  тощо.  Поняття  «АТО»  і  «збройна  агресія» 
мають  свої  визначення, що  регулюють  спосіб  поведінки 
держави в умовах їх ведення, встановлюють перелік від-
повідальних та передбачають визначену реакцію світової 
спільноти. Термін «АТО», як і вкинутий у суспільний вжи-
ток  новий  термін  «гібридна  війна»,  не  дає  правової  від-
повіді на запитання, що зараз відбувається в Україні – у 
контексті  анексії  Криму  та  військових  дій  на Донбасі  із 
застосуванням  усіх  видів  зброї,  окрім  ядерної.  Відтак, 
не  відповідає й на  інші життєво важливі  запитання: що, 
згідно  із  національною  Конституцією  та  міжнародним 
правом, повинна робити в цій ситуації Україна і чого має 
право вимагати від світової спільноти? У резолюції під на-
звою «Визначення агресії», що була прийнята у 1974 р. на 
29-й  сесії Генеральної Асамблеї ООН, у  ст.  1  зазначено, 
що  «агресією  є  застосування  військової  сили  державою 
проти суверенітету, територіальної цілісності чи політич-
ної незалежності іншої держави, або будь-яким іншим чи-
ном, несумісним зі статутом ООН» [21]. 

Слід зазначити, що Генасамблея ООН визначила 7 ви-
дів дій, що розглядаються як акти агресії. Три із них акту-
альні для описання ситуації в Україні: 1) вторгнення або 
напад збройних сил держави на територію іншої держави, 
або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий ха-
рактер вона не носила, що є наслідком такого вторгнення 
чи нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили те-
риторії  іншої  держави  або  її  частини;  2)  блокада  портів 
чи  берегів  держави  збройними  силами  іншої  держави;  
3)  заслання  державою  чи  від  імені  держави  озброєних 
банд,  угруповань  та  регулярних  сил  або  найманців,  що 
здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої 
держави настільки серйозного характеру, що це дорівнює 
перерахованим  вище  актам,  або  її  істотна  участь  в  них 
[21]. Більше того, вищезазначений зміст продубльований 
у  Законі  України  «Про  оборону  України»  від  6  грудня  
1991 р. № 1932-XII [22]. Таким чином, не викликає сумні-
вів агресія Росії (анексія Криму та антитерористичні опе-
рації  в Луганській  і Донецьких областях) проти України 
за визначенням ООН та за національним законодавством.

Закон  України  «Про  оборону  України»  від  6  грудня 
1991 р. № 1932-XII [22] встановлює засади оборони Укра-
їни, а також повноваження органів державної влади, осно-
вні  функції  та  завдання  органів  військового  управління, 
місцевих державних адміністрацій, органів місцевого са-
моврядування, обов’язки підприємств, установ, організа-
цій, посадових осіб, права та обов’язки громадян України 
у сфері оборони.

Закон  України  «Про  правовий  режим  воєнного  ста-
ну» від 12 травня 2015 р. № 389-VIII [23] визначає зміст 
правового режиму воєнного стану, порядок його введення 
та скасування, правові засади діяльності органів держав-
ної  влади,  військового  командування,  військових  адміні-
страцій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії 
прав  і  свобод  людини  і  громадянина  та  прав  і  законних 
інтересів юридичних осіб.

У  разі  збройної  агресії  чи  загрози  нападу,  небезпе-
ки  державній  незалежності  України,  її  територіальній 
цілісності  за  згаданим  законом «Про оборону України» 
від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII [22] вводиться воєнний 
стан – або на всій території України, або на її частині. За 
Законом України «Про правовий режим воєнного стану» 
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від 12 травня 2015 р. № 389-VIII [23] вводить його сво-
їм Указом Президент  за  поданням  РНБО,  а  затверджує 
Верховна  Рада  України.  Заходи  правового  режиму  вій-
ськового стану здійснює військове командування, яким є: 
Генеральний штаб Збройних Сил України, командування 
видів  ЗСУ,  об’єднане  оперативне  командування,  управ-
ління оперативних командувань, територіальні управлін-
ня, командування військових з’єднань, частин ЗСУ та ін-
ших утворених відповідно до законів України військових 
формувань [21].

Висновки.  Таким  чином,  ведення  війни  чи  антите-
рористичної  операції  потребує  суттєвої  мобілізації  люд-
ських ресурсів  як усередині країни,  так  і на окупованих 

територіях. Слід визнати, що під час війни, яка супрово-
джується терором,  геноцидом,  спустошенням, руйнуван-
ням і пограбуванням матеріальних цінностей, насамперед 
страждає  цивільне  населення.  Міжнародне  гуманітарне 
право категорично забороняє дії, котрі вважаються актами 
терору  і  тероризму. Система міжнародних актів,  які міс-
тять правові норми, соціальні стандарти у сфері соціаль-
ного захисту, складається з декларацій, конвенцій, проек-
тів міжнародних організацій, міждержавних угод. Норми 
таких актів мають різну юридичну силу: одні мають силу 
рекомендацій, встановлюють бажаний напрям діяльності, 
інші зобов’язані контролювати та нести відповідальність 
за виконання. 
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МЕТОДи ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВих ПРАВ 
ПРАЦІВНиКІВ ТА МЕхАНІЗМУ Їх РЕАЛІЗАЦІЇ

METhODS Of LEgAL rEguLATION Of LABOr rIghTS 
AND MEChANISMS fOr ThEIr IMPLEMENTATION
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кандидат юридичних наук

У статті проаналізовано сутність методів дослідження правового регулювання трудових прав працівників та механізму їх реалізації. 
Визначено поняття методології наукового дослідження. Охарактеризовано позиції вчених щодо значення методології у трудовому праві. 
Наведено перелік методів дослідження правового регулювання трудових прав працівників та механізму їх реалізації. Автором розкрито 
зміст кожного з них і надано їх теоретико-правову характеристику. 

Ключові слова: метод, правове регулювання, трудові права, працівник, механізм реалізації.

В статье проанализирована сущность методов исследования правового регулирования трудовых прав работников и механизма 
их реализации. Определено понятие методологии научного исследования. Охарактеризованы позиции ученых относительно значения 
методологии в трудовом праве. Приведен перечень методов исследования правового регулирования трудовых прав работников и меха-
низма их реализации. Автором раскрыто содержание каждого из них и предоставлена их теоретико-правовая характеристика.

Ключевые слова: метод, правовое регулирование, трудовые права, работник, механизм реализации.

In the article analyzed the essence of the research methods of legal regulation of labor rights and mechanisms for their implementation. 
Defined the concept of the methodology of scientific research. Given the characteristic positions of scientists on the importance of methodology in 
labor law. Explored the list of methods for the study of legal regulation of workers labor rights and mechanism of their implementation. The author 
reveal the content of each of them and give them the theoretical and legal characteristics.

Key words: method, legal regulation, labour law, employee, mechanism of implementation.

Постановка проблеми. Трудове право є однією із най-
важливіших  наук,  оскільки  досліджує  основи  трудових 
прав та  їх втілення у життя учасниками трудових право-
відносин. Для  трудового  права  характерним  є  існування 
спеціальних  методів  теоретико-правового  дослідження 
правового регулювання трудових прав працівників та ме-
ханізму їх реалізації на практиці. Із широкого переліку ме-
тодологічних основ у сфері наукових досліджень необхід-
но виділяти  спеціальні,  які нададуть  змогу максимально 
ефективно встановити природу певних правових явищ у 
досліджуваній сфері. 

З огляду на це  актуальним є визначення спеціальних 
методів  наукового  дослідження  правового  регулювання 
трудових  прав  та  їх  реалізації  працівниками  у  правових 
відносинах. Це є важливим, оскільки потрібно констату-
вати найбільш оптимальні шляхи досягнення мети науко-
вого дослідження трудових прав працівників та механізму 
їх застосування. Тому варто проаналізувати понятійно-ка-
тегоріальний апарат у цій сфері та з’ясувати методи дослі-
дження для того, щоб виділити з них саме ті, що необхідні 
для дослідження окресленого питання.

Стан опрацювання цієї  тематики  характеризується 
науковими роботами у сфері трудового права різних вче-
них-правознавців,  серед  яких  особливе  місце  посідають 
А.Г. Бірюкова, В.С. Венедиктов, І.В. Дашутін, Ю.П. Дмит- 
ренко,  Т.А.  Занфірова,  Ю.Ю.  Івчук,  Є.В.  Краснов,  
І.В. Лагутіна, В.Ю. Нікіфоров, П.Д. Пилипенко, О.С. Щу-
кін та інші. Тим не менше, праці не стосувалися суто тео-
ретико-правового аналізу методів дослідження правового 
регулювання  трудових  прав  працівників  та  механізму  їх 
реалізації, що й зумовлює актуальність даної статті.

Метою статті є розкриття змісту методів дослідження 
правового регулювання трудових прав працівників та ме-
ханізму їх реалізації.

Виклад основного матеріалу. Під  методологією  на-
укового дослідження слід розуміти науку про сукупність 
прийомів, способів та засобів наукового пізнання, теоре-
тичного осмислення відповідного явища, дії або діяльнос-
ті,  завдяки  яким  досягається  поставлені  мета  та  завдан-
ня  наукового  дослідження  та  які  можуть  функціонувати 
як  система  взаємозалежних  методів  у  межах  конкретної 
сфери  наукової  діяльності.  Наукове  дослідження  являє 

собою інтелектуальну наукову діяльність, спрямовану на 
виявлення  сутнісних  характеристик  певного  суспільного 
явища, на з’ясування його природи та значення. Наукове 
дослідження допомагає встановити раніше невідомі фак-
ти, що  стосуються  відповідного  явища. Щодо наукового 
дослідження трудових прав, то це може стосуватись дже-
рела їх виникнення, а також природи цих прав, наприклад, 
чи є вони позитивними за свою природою, чи виникають 
безпосередньо із природи людей тощо.

А.В. Кацуба  вказує, що на  сучасному  етапі  розвитку 
держави трудове право поступово перетворюється на за-
гальносоціальне  правове  явище,  на  відміну  від  системи 
права  колишнього  Радянського  Союзу,  в  якому  правові 
норми були виключно продуктом діяльності держави. На-
разі  рушієм  усіх  правових  реформ  у  сфері  праці  є  соці-
альне  замовлення; потреби  та  вимоги населення  є  осно-
вою законотворчості. Таким чином, із моменту отримання 
Україною незалежності галузь трудового права почала за-
знавати значних змін, які мають бути головним об’єктом 
дослідження  сучасних  науковців  [1,  с.  275].  Важливість 
існування науки трудового права  є очевидною. Оскільки 
трудова  діяльність  займає  значну  частину  життя  людей, 
вона підлягає якісному та повному науковому досліджен-
ню як основа людського буття. Саме тому важливим є вста-
новлення  чітких методологічних  основ  для  дослідження 
трудових прав та їх використання у сучасному суспільстві.

У  сфері  дослідження  трудових  прав  та  механізму  їх 
реалізації  методологія  становить  собою  певний  перелік 
відповідних знань та наукових підходів, які роблять мож-
ливим  визначити  усі  аспекти  цього  соціального  явища. 
Так,  сутність  методології  наукового  дослідження  право-
вого регулювання трудових прав і механізму їх реалізації 
полягає у тому, щоб чітко окреслити усю сукупність на-
уково-пізнавальних підходів,  теорій та позицій щодо ро-
зуміння трудових прав,  з’ясування  їх природи,  значення, 
ролі у правових відносинах, проблем застосування тощо.

В основі методології будь-якого дослідження закладе-
но методи наукового пізнання. За їх допомогою розкрива-
ються багатогранні аспекти відповідного досліджуваного 
явища.  Серед  методів  правового  регулювання  трудових 
прав працівників та механізму їх реалізації варто відзна-
чити:
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Логіко-семантичний метод. Для логіко-семантичного 
аналізу  характерне  використання  даних  різних  наук:  ло-
гіки, мовознавства,  історії, культурології, філософії, пси-
хології та ін., що залежить від суб’єктивних індивідуаль-
них особливостей автора терміну, а також від об’єктивних 
особливостей наукового контексту, в якому термін функ-
ціонує. Справедливо помічено, що «образ, який лежить в 
основі значення або вживання слова, може бути встанов-
лений тільки на тлі тієї матеріальної і духовної культури, 
в контексті якої воно виникло» [2, с. 9]. З огляду на таке 
визначення потрібно зазначити, що для дослідження пра-
вового регулювання трудових прав і визначення механізму 
їх реалізації використання цього методу дозволить визна-
чити  понятійно-категоріальний  апарат,  зокрема  поняття 
«трудові  права»,  «трудові  права  працівника»,  «механізм 
застосування трудових прав працівника» тощо.

Використання  логіко-семантичного  методу  надасть 
змогу  встановити  правову  природу  найважливіших  по-
нять у сфері правового регулювання трудових прав і, та-
ким чином, зрозуміти сутність досліджуваних категорій та 
виявити їх характерні властивості.

Формально-юридичний метод. Як зазначає С. В. Васи-
льєв, формально-юридичний метод дає змогу деталізува-
ти,  структурувати,  а  також  здійснити  групофікацію  пра-
вових  феноменів,  проаналізувати  зовнішні  та  внутрішні 
форми.  Завдяки цьому  способу  здійснюється  досліджен-
ня  джерел  права,  формальної  визначності  права  як  його 
найважливішої  властивості;  дослідження  внутрішнього 
змісту  правових  норм  і  права  в  цілому,  правил юридич-
ної  техніки;  методів  систематизації  нормативного  мате-
ріалу тощо [3, с. 126]. Наведене твердження надає змогу 
зрозуміти,  що  формально-юридичний  метод  нерозривно 
пов’язаний  із  дослідженням  нормативно-правових  актів, 
зокрема  у  сфері  трудових  прав.  Завдяки  цьому  способу 
наукового дослідження виявляється сутність законодавчо-
встановлених норм, які породжують ті чи інші права.

У контексті розглядуваної тематики – правового регу-
лювання трудових прав працівників й механізму їх реалі-
зації – формально-юридичний метод дає змогу встановити, 
які саме джерела національного та іншого законодавства 
породжують  відповідні  трудові  права,  а  також  дозволяє 
встановити, як саме, тобто який механізм їх реалізації на 
практиці.

Історико-правовий метод.  Історичний метод  виявля-
ється  у  спрямованості  наукового  пізнання  із  сучасності 
в минуле, що  зумовлює його  ретроспективний характер. 
Відповідно,  такі  категорії,  як час  і  простір,  в  історично-
му контексті набувають своєї специфіки, яка насамперед 
знаходить свій прояв у тому, що соціально-історичний час 
стає  асиметричним,  незворотнім  і  завжди  спрямованим 
від минулого в майбутнє, а історичний простір у більшос-
ті випадків не збігається з географічним [4, с. 35–36]. За 
допомогою  цього  методу  створюються  передумови  для 
дослідження  ретроспективи  відповідного  суспільно-пра-
вового явища. У сфері наукового дослідження правового 
регулювання трудових прав працівників, а також механіз-
му їх реалізації історико-правовий метод дозволяє відсте-
жити розвиток нормативно-правової бази на національно-
му та міжнародному рівні, яка регламентує права суб’єктів 
трудового права.

Системно-структурний метод. Системно-структур-
ний  метод  виходить  із  того,  що  будь-яка  система  являє 
собою  цілісний  комплекс  взаємопов’язаних  елементів 
і  одночасно  є  частиною  інших  систем.  Цей  підхід  дає 
можливість  визначити  способи  взаємозв’язку  і  взаємодії 
системи  елементів,  а  також дозволяє  розкрити  її  склад  і 
будову. Структура розуміється як будова і внутрішня фор-
ма  організації  системи,  яка  виступає  як  єдність  стійких 
взаємозв’язків  між  її  елементами,  а  також  законів  цих 
взаємозв’язків.  Системно-структурний  метод  орієнтова-
ний на вивчення будови  і складу системи [5, с. 7–8]. За-

значений метод  наукового  дослідження  дозволяє  розгля-
дати досліджуване явище  з  точки  зору його системності 
та  структурного  характеру,  аналізуючи  кожний  окремий 
структурний елемент, його взаємодію  з  іншими,  а  також 
усю систему у цілому. Цей метод дає змогу детально роз-
крити сутність кожного права у сфері трудової діяльності 
як складової частини єдиного цілого – системи трудових 
прав  працівників,  а  також  визначити  і  охарактеризувати 
окремі елементи механізму реалізації трудових прав.

Статистичний метод. Статистичний метод  допома-
гає аналізувати ефективність дії правових норм, їх вплив 
на  суспільні  процеси.  До  статистичних  прийомів  відно-
сять статистичні звіти, що узагальнюють показники, а та-
кож відношення частини до цілого, або відношення інтен-
сивності [6, с. 45]. Статистичний метод сприяє констатації 
результатів  діяльності  відповідних  органів  державної  та 
місцевої  влади,  дії  законодавчих  та  інших  нормативно-
правових  актів,  стану  правового  забезпечення,  а  також 
допомагає  визначити  становище  інших  правових  явищ. 
Завдяки  окресленому  методу  в  контексті  досліджуваної 
теми стане можливим детально розглянути, як саме реалі-
зовуються трудові права, визначити рівень реалізації тру-
дових прав, зокрема рівень працевлаштування або рівень 
укладення актів колективно-договірного регулювання тру-
дової діяльності тощо.

Порівняльно-правовий метод. Порівняльно-правовий 
метод досліджує аналогічні або схожі інститути двох або 
декількох правових систем, загальних чи протилежних за 
своїм реальним змістом. Характерною ознакою цього ме-
тоду  є  те, що  здійснюється порівняння  елементів право-
вих систем: проведення порівняння навіть у рамках однієї 
правової системи вважається порівняльно-правовим лише 
тоді,  коли ця  правова  система побудована  на  принципах 
федералізму  чи  конфедералізму  (так  зване  внутрішнє 
порівняння)  [7,  с.  47].  Тобто  зазначений  метод  створює 
можливість  для  порівняння  існуючих  правових  норм  у 
законодавстві.  Порівняльно-правовий  аналіз  може  мати 
місце як в межах однієї правової системи, так і щодо по-
рівняння двох або більше правових систем. Таким чином, 
щодо правового регулювання трудових прав працівників 
та  механізму  їх  застосування  порівняльно-правовий  ме-
тод  необхідний  для  аналізу  національного  трудового  за-
конодавства  України  у  сфері  встановлення  та  реалізації 
трудового права, а також законодавств інших країн. Окрім 
того, можливо здійснити порівняльно-правовий аналіз іс-
нуючих трудоправових норм у межах виключно трудового 
законодавства  України,  зокрема  права  на  відпустку  усіх 
працівників та права на відпустку державних службовців 
тощо.

Метод класифікації. Процес класифікації складається 
з  двох  етапів:  конструювання моделі  та  її  використання. 
Конструювання моделі – це опис множини класів  (отри-
мана  модель  може  бути  представлена  класифікаційними 
правилами,  деревом  рішень,  математичною  формулою). 
Використання моделі полягає у класифікації нових або не-
відомих значень, оцінці точності моделі [8, с. 77]. Метод 
класифікації передбачає пошук відповідних елементів од-
нієї системи, їх аналіз та групування за певними критерія-
ми. Таким чином, утвориться відповідна схема чітко згру-
пованих досліджуваних правових явищ. Щодо правового 
регулювання  трудових  прав  працівників  та  механізму  їх 
реалізації метод класифікації надасть змогу виділити від-
повідні права працівників у сфері здійснення ними своєї 
трудової діяльності відповідно до визначеного критерію, 
наприклад за належністю до певного трудоправового  ін-
ституту – трудові права щодо працевлаштування, трудові 
права щодо часу відпочинку тощо.

Структурно-функціональний метод. Структурно-
функціональний підхід орієнтує дослідника на аналіз функ-
ціонування суспільних явищ, на усвідомлення механізмів і 
способів  їх  відтворення,  повторюваності,  самопідтримки. 
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Певні  ознаки функціоналістського  підходу  проявлялися  в 
усіх  соціально-філософських  концепціях,  у  яких  суспіль-
ство  розглядалося  як  система  [9,  с.  48]. Цей метод  надає 
змогу встановити, яким чином відбувається реалізація, ді-
яльність або функціонування відповідного суспільного яви-
ща. Відповідне явище або певний процес розглядається та-
кож як складова частина загального функціонування усього 
суспільства, згідно з даним методом. Отже, для наукового 
дослідження правового регулювання трудових прав праців-
ників та їх застосування структурно-функціональний метод 
дозволяє  здійснити  аналіз  стану  реалізації  працівниками 
своїх  трудових прав  та  взагалі можливість  їх  існування у 
суспільстві й передумови до їх застосування.

Висновки. Таким чином, на основі усього вищевикла-
деного можна зробити висновок, що будь-яке наукове до-
слідження має неодмінно складатись із відповідних основ 
певної стратегії для його проведення. Методологія стано-
вить собою науку або теорію, що вивчає закономірності, 
проблеми та методи  їх вирішення у процесі науково-піз-
навальної  діяльності.  Завдяки  методології  стає  можли-
вим  організувати  та  упорядкувати  наукове  дослідження 
й ефективно досягти поставленої перед науковцем мети. 
Окреслені прийоми, способи та засоби дадуть змогу мак-
симально повно осягнути проблематику правового регу-
лювання трудових прав працівників і досягти відповідно-
го результату в науковому дослідженні.
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У статті проведено комплексне теоретико-правове дослідження антидискримінаційних стандартів Європейського Союзу (ЄС). Роз-
глянуто основні міжнародні акти європейського рівня щодо заборони дискримінації у сфері праці та зайнятості. Визначено їх вплив на 
формування сучасного проєвропейського українського законодавства. 
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давство(право), імплементація. 

В статье проведено комплексное теоретико-правовое исследование антидискриминационного законодательства Европейского Со-
юза (ЕС). Рассмотрены основные международные акты европейского уровня о запрете дискриминации в сфере труда, определено их 
влияние на формирование современного проевропейского украинского законодательства.

Ключевые слова: Европейский Союз (ЕС), евроинтеграция, дискриминация, труд, занятость, антидискриминационное законода-
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The article conducted a comprehensive EU-theoretic study of the legal anti-discrimination legislation (EU). Considered the main international 
instruments of the European level prohibiting discrimination in employment and determine their influence on the formation of the modern pro-
European Ukrainian legislation.
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Постановка проблеми. Безсумнівно, майбутнє кожної 
країни  залежить  від  пріоритетних  напрямків  державної 
політики, як внутрішньої, так і зовнішньої. Україна як єв-
ропейська держава здійснює відкриту зовнішню політику 
і  прагне  рівноправного  взаємовигідного  співробітництва 
з усіма зацікавленими партнерами, виходячи, насамперед, 
із необхідності гарантування безпеки, суверенітету та за-
хисту  територіальної  цілісності  України.  Відповідно  до 
положень Закону України «Про  засади внутрішньої  і  зо-
внішньої політики»  [1] однією з основних засад  зовніш-
ньої політики визначено забезпечення інтеграції України в 
європейський політичний, економічний, правовий простір 
із метою набуття членства в Європейському Союзі.

У  цьому  ракурсі  слушною  видається  позиція  Л.  Бо-
гачевої,  яка  наголошує  на  тому,  що  прагнення  України 
брати активну участь в європейських інтеграційних про-
цесах  зумовлює  необхідність  реформування  її  правової 
системи відповідно до європейських правових стандартів. 
Важливою складовою правової системи є джерела права, 
дослідження яких вимагає нових методологічних підходів 
з  урахуванням  тенденцій  розвитку  міжнародного  та  єв-
ропейського права. Порівняльно-правовий аналіз джерел 
європейського  та  національного  права  дає  можливість 
виявити ознаки подібності і відмінності між ними, вико-
ристати  позитивний  нормотворчий  досвід  європейських 
інституцій, запобігти колізіям між нормами національного 
та європейського права [2, с. 17].

На сучасному етапі відносини між Україною та Євро-
пейським Союзом стрімко розвиваються в напрямку євро-
інтеграції. Для України як європейської держави важливо 
мати тісні контакти з однією з найвпливовіших міжнарод-
них  організацій,  і  саме  Європейський  Союз  може  стати 
тим  зарубіжним  партнером,  від  якого  залежатиме  місце 
України в новій міжнародно-правовій системі.

Загальновідомо, що принцип заборони дискримінації 
є  одним  із  принципів  права,  що  є  основоположним  для 
формування демократичного та соціального суспільства, в 
якому утвердження та забезпечення прав і свобод людини 
є  головним обов’язком держави. Дискримінація – це по-
рушення прав людини, яке пригнічує гідність особистос-
ті, створює напруженість у трудовому колективі, на основі 
чого можуть виникати конфлікти між працівниками. Саме 
тому принцип заборони дискримінації у сфері праці регла-
ментується як нормами національного законодавства, так 
і  міжнародно-правовими  актами.  У  світлі  євроінтеграції 
України  актуальним  видається  провести  аналіз  антиди-
скримінаційного Європейського законодавства, зокрема у 
сфері праці, а також дослідити співвідношення цих норм 
із внутрішньонаціональним законодавством.

Стан дослідження. Незважаючи на нормативну забо-
рону  дискримінації  в  усіх  сферах  суспільного життя,  на 
жаль, на практиці дуже часто спостерігається ігнорування 
цієї норми. З урахуванням цього факту останніми роками 
посилилась увага з боку наукової спільноти до проблеми 
протидії дискримінації. Усе частіше з’являються нові пу-
блікації та розробляються схеми захисту від дискримінації 
практикуючими юристами. Проблему  визначення понят-
тя  дискримінації  в  сучасний  період  досліджують  бага-
то науковців,  серед  яких  слід  відзначити К.І. Дмитрієва,  
І.В. Лагутіну, Д.А. Панькова, О.В. Тищенко, Г.І. Чанишеву, 
Н.М. Мітіну та інших. Водночас інші вчені в цій сфері ак-
центують увагу саме на вивченні проблеми законодавчого 
закріплення антидискримінаційних норм у сфері праці та 
зайнятості  як  на  міжнародному,  так  і  на  національному 
рівні. Зокрема, проблеми відповідності національного за-
конодавства міжнародним антидискимінаційним стандар-
там, зокрема праву ЄС, у сфері праці та зайнятості у су-
часний період розглядають І.А. Гуменюк, В.І. Муравйов, 
О.А. Антон, І.В. Яковюк, Г.О. Христова та ін.

Метою статті  є  порівняльно-правовий  аналіз  та  уза-
гальнення чинних нормативних актів ЄС щодо заборони 

дискримінації у сфері праці та зайнятості, визначення  їх 
сильних  та  слабких  сторін.  На  основі  проведеного  до-
слідження  використати  позитивний  досвід  нормотворчої  
діяльності європейських інституцій із метою впроваджен-
ня відповідних стандартів у національне законодавство. 

Виклад основного матеріалу. Курс  на  європейську 
інтеграцію  є  природним  наслідком  здобуття  Україною 
незалежності.  Його  витоки  –  в  історії  нашого  народу  й 
усвідомленні  права  жити  в  демократичній,  економічно 
розвинутій, соціально орієнтованій країні. Як невід’ємна 
частина Європи Україна орієнтується на діючу в провід-
них європейських країнах модель соціально-економічного 
розвитку [3, с.1].

Європейський  Союз  (Євросоюз,  ЄС)  є  унікаль-
ною  міждержавною  організацією,  яка  має  власну 
правосуб’єктність.  Основним  нормативним  актом,  який 
визначає існування ЄС, є Договір про Європейський Союз 
[4], який був підписаний 7 лютого 1992 року та набув чин-
ності з 1 листопада 1993. З метою забезпечення рівності 
в  правовому  статусі  держав-членів  у Договір  про  засну-
вання Європейської економічної спільноти було включено 
положення про заборону дискримінації за ознакою статі. 
Основне  призначення  цієї  норми  полягало  в  перешко-
ді  отриманню переваг  для  чоловіків  через  встановлення 
меншої оплати за таку ж виконану роботу жінкам. Однак 
необхідним  видавалось  також  нормативне  закріплення 
заборони  дискримінації  за  певними  іншими  ознаками, 
оскільки  1990-й  рік  відзначився  зростанням  екстреміст-
сько-націоналістичних  рухів.  Окремі  держави-члени  ЄС 
змогли ініціювати необхідність внесення змін до Догово-
ру про Європейську Спільноту і надати ЄС компетенцію 
законодавчого регулювання цих сфер. Саме після внесен-
ня  відповідних  змін  розпочалася  активізація  поширення 
антидискримінаційного  права  ЄС  на  сфери  расового  та 
етнічного походження, сексуальної орієнтації, релігійних 
переконань,  віку  та  обмежених  можливостей  особи.  На 
сьогодні  заборона  дискримінації  за  ознакою  сексуальної 
орієнтації,  релігійних  переконань,  обмежених  можли-
востей і віку діє виключно у сфері зайнятості. Саме тому 
одним  із  основних  напрямків  діяльності  Європейського 
Союзу  є  створення  міжнародних  норм  та  договорів,  які 
являють собою єдину систему законів, що розповсюджу-
ються на всі держави-члени Спільноти. Законодавчим ор-
ганом ЄС виступає Рада ЄС  (Рада міністрів,  Рада Євро-
пи), основним напрямком діяльності якої є  забезпечення 
законних прав  та  інтересів  людини  і  громадянина, що й 
зумовило прийняття Конвенції про захист прав людини й 
основоположних свобод (далі – ЄКПЛ, Конвенція) [5].

Конвенція про захист прав людини й основоположних 
свобод набрала чинності в 1950 році, після чого неодно-
разово змінювалася  і доповнювалася у формі так званих 
Протоколів.  Конвенція  була  підписана  Україною  9  лис-
топада 1995 р., ратифікована 17 липня 1997 р. та набула 
юридичної сили 11 вересня 1997 р. ЄКПЛ не встановлює 
принцип  рівності  прав  людини,  а  регламентує  рівність 
через заборону дискримінації. Відповідно до ст. 14 Кон-
венції  заборона  дискримінації  передбачає  користування 
правами та свободами, визнаними в Конвенції, які мають 
бути  забезпечені  без  дискримінації  за  будь-якою  озна-
кою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних 
чи інших переконань, національного чи соціального похо-
дження, належності до національних меншин, майнового 
стану, народження або за іншою ознакою [5].

Самостійності  принцип  заборони  дискримінації  на-
був разом із прийняттям Протоколу № 12 до Європейської 
конвенції, який був ратифікований Україною Законом від 
09.02.2006 р. № 3435-IV. Стаття 1 Протоколу № 12 до Кон-
венції  регламентує  здійснення  прав  та  основоположних 
свобод  без  дискримінації  за  будь-якою  ознакою,  напри-
клад, за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, 
політичних чи інших переконань, національного чи соці-
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ального походження, належності до національної менши-
ни, майнового  стану,  народження  або  за  іншою ознакою 
[6]. Тобто ст. 1 Протоколу № 12 до Конвенції передбачає 
загальну  заборону  дискримінації.  Крім  того,  Протокол  
№  12  забороняє  дискримінацію  в  «…здійсненні  будь-
якого передбаченого законом права» [6], тому має ширше 
поле для захисту, ніж ст. 14, яка розповсюджується лише 
на права, закріплені в ЄКПЛ. Однак практика його засто-
сування та тлумачення тільки починає формуватися. 

Необхідно  відзначити  значення  діяльності  Європей-
ського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ, Суд), оскільки 
нагляд за дотриманням ЄКПЛ та розгляд скарг проти дер-
жав-членів Конвенції  покладено  саме  на  нього. Неодно-
разово ЄСПЛ  звертав  увагу  на  особливості  практичного 
застосування ст. 14 Конвенції. У своїх рішеннях Суд вка-
зував  на  недосконалість  можливостей  застосування  цієї 
статті в справах щодо порушення принципу недискримі-
нації,  а  також  надавав  роз’яснення  можливих  варіантів 
правозастосовної діяльності в таких категоріях справ. 

Згідно  з  усталеною  практикою  Суду  (за  рішенням 
ЄСПЛ від 28 травня 1985 року) стаття 14 доповнює інші 
діючі  положення  Конвенції  та  протоколів  до  неї.  Вона 
не  може  існувати  незалежно,  оскільки  діє  лише  стосов-
но «здійснення прав  і  свобод»,  які  захищені цими поло-
женнями.  Незважаючи  на  те,  що  застосування  статті  14 
необов’язково  передбачає  порушення  цих  положень  –  із 
цього погляду вона автономна, – вона не може застосову-
ватися, якщо акти, що оспорюються, не підпадають під дію 
одного з положень Конвенції або протоколів до неї. Відпо-
відно до рішення ЄСПЛ від 28 листопада 1984 року стаття 
14 доповнює інші норми Конвенції і Протоколів. Вона не 
має самостійного існування, адже діє лише відносно «ко-
ристування правами і свободами», які охороняються цими 
нормами. Хоча застосування статті 14 не обов’язково пе-
редбачає порушення цих норм –  і в цих межах вона має 
автономне значення, – ця стаття не може бути застосована, 
якщо тільки обставини справи не потрапляють у сферу дії 
однієї або декількох таких норм [7, с. 18–19].

На  окрему  увагу  серед  нормативних  актів ЄС  заслу-
говує Хартія основних прав Європейського Союзу (далі – 
Хартія), яка була проголошена у 2000 році. Необхідно за-
уважити, що на час її офіційного проголошення вона мала 
суто декларативний характер, тобто не була обов’язковою 
для виконання. Тільки з прийняттям Лісабонського дого-
вору (2009) цей міжнародний документ набув юридично-
обов’язкового  статусу.  Так,  стаття  21  Хартії  передбачає 
заборону дискримінації будь-якого роду, зокрема за озна-
кою статі, раси, кольору шкіри, етнічного або соціального 
походження, генетичних характеристик, мови, релігії або 
переконань, політичних та інших поглядів, приналежності 
до національної меншини, майнового стану, походження, 
обмеженої працездатності, віку, сексуальної орієнтації [8]. 
Отже,  особи  мають  право  оскаржувати  як  національне, 
так і законодавство ЄС, якщо будуть вважати, що їхні пра-
ва, закріплені положеннями Хартії, порушено.

Поміж  інших  правових  інструментів  заборони  дис-
кримінації  особливої  ваги  набули  положення  Європей-
ської соціальної хартії, яка була прийнята Радою Європи 
1961 року  та  у  1996 переглянута  [9;  10]. Проаналізував-
ши  обидва  варіанта  Хартії,  можна  дійти  висновку,  що 
Європейська  соціальна  хартія  (переглянута)  розширила 
перелік  ознак,  за  якими  забороняється  здійснювати  дис-
кримінацію щодо соціальних та економічних прав. Саме 
переглянутий варіант Європейської соціальної хартії був 
ратифікований Україною.

Ще один важливий договір – це Рамкова конвенція про 
захист  національних  меншин,  яка  була  прийнята  Радою 
Європи 1998 року. Стаття 4 (2) Конвенції зобов’язує кра-
їни-члени вжити належних заходів ыз метою досягнення 
у всіх сферах економічного,  соціального, політичного та 
культурного життя повної та справжньої рівності між осо-

бами, які належать до національної меншини, та особами, 
які належать до більшості населення [11]. Цей документ 
належним чином враховує положення осіб, які відносять-
ся до національних меншин.

Норми ЄС щодо заборони дискримінації були створені 
з метою полегшення функціонування внутрішнього рин-
ку, і тому були обмежені сферою праці. Після прийняття 
Директиви про расову рівність [12] антидискримінаційні 
положення  поширились  на  доступ  до  товарів  та  послуг. 
Це  було  зумовлено  необхідністю  забезпечення  рівних 
прав та можливостей і в інших сферах суспільного життя. 
Згодом була прийнята Директива про гендерну рівність у 
доступі до товарів  і послуг  [13], яка була спрямована на 
забезпечення рівних прав та можливостей незалежно від 
статі особи. Після чого, у 2002 році прийнята Директива 
про рівність у відносинах зайнятості встановила заборону 
дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації, обмеже-
них можливостей, віку та релігії чи вірувань суто в контек-
сті сфери зайнятості [14]. 

Імплементація більшості із цих Директив у національ-
не законодавство передбачена Планом заходів з імплемен-
тації Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та 
Європейським  Союзом,  Європейським  Співтовариством 
з атомної енергії та їхніми державами-членами, з  іншого 
боку,  затвердженим  розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 17 вересня 2014 р. № 847-р [15].

На основі міжнародних стандартів сформовано укра-
їнське законодавство в галузі праці,  зокрема, щодо забо-
рони дискримінації, яке в цілому відповідає основним ви-
могам міжнародного  та  європейського  права. Останніми 
роками було прийнято закони, які спрямовані на протидію 
дискримінації певних соціальних груп, а також спеціаль-
ний  Закон України  «Про  засади  запобігання  та  протидії 
дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 р. [16]. 

Щодо  співвідношення  положень ЄКПЛ  та  інших  ви-
знаних Україною міжнародно-правових договорів  і норм 
національного  законодавства  України  в  разі  їх  супер-
ечності, то згідно з ч. 2 ст. 19 Закону України «Про між-
народні  договори  України»  від  29  червня  2004  р.,  якщо 
міжнародним договором України, який набрав чинності в 
установленому  порядку,  прописані  інші  правила,  ніж  ті, 
що передбачені у відповідному акті  законодавства Укра-
їни,  то  застосовуються  правила  міжнародного  договору 
[17]. Отже,  в  судів України  є  всі юридичні  підстави для 
незастосування норм національного законодавства у разі 
їх  невідповідності  положенням  ЄКПЛ  та  інших  міжна-
родно-правових договорів, що визнані обов’язковими для 
України.

Про  особливе  місце  практики  Європейського  суду 
з  прав  людини  в  національному  законодавстві  свідчить 
окремий Закон України «Про виконання рішень та засто-
сування практики Європейського суду з прав людини» від 
23 лютого 2006 р. У статті 2 цього Закону зазначено, що 
рішення Суду є обов’язковими для виконання відповідно 
до ст. 46 Конвенції [18]. 

Вимоги щодо впровадження недискримінації відбива-
ються також у програмах, які забезпечують виконання від-
повідних законодавчих положень. Важливим кроком ста-
ло ухвалення Стратегії діяльності у сфері запобігання та 
протидії дискримінації в Україні на 2014–2017 рр., затвер-
дженої Наказом Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини від 15 листопада 2013 р. № 23/02-13 [19].

Висновки. Отже, систему Європейського антидискри-
мінаційного  законодавства  у  сфері  праці  складають  такі 
основі  нормативні  акти,  як  Конвенція  про  захист  прав 
людини  і  основоположних  свобод  та Протокол № 12  до 
Європейської  конвенції, Хартія  основних  прав Європей-
ського Союзу, Європейська  соціальна  хартія  (перегляну-
та), Рамкова конвенція про захист національних меншин, 
Директива  про  расову  рівність, Директива  про  гендерну 
рівність у доступі до товарів і послуг, Директива про рів-
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ність  у  відносинах  зайнятості  та  інші. Проаналізувавши 
вищеперелічені  норми  законодавства Європейського Со-
юзу, можна  зробити  висновок, що  в міжнародній  право-
вій системі прийнято відповідні нормативно-правові акти, 
покликані не тільки встановити стандарти щодо заборони 
дискримінації у сфері праці та зайнятості, а й забезпечити 
їх дотримання.

Також  розвинуто  широку  практику  Європейського 
суду з прав людини та інших європейських інституцій. Ве-

ликий обсяг міжнародно-правового регулювання у сфері 
заборони та протидії  дискримінації  зумовив виникнення 
окремої  галузі  міжнародного  права  –  «антидискриміна-
ційного» права, в тому числі європейського права з питань 
антидискримінації. 

Таким чином, однією з найважливіших перспектив роз-
витку та вдосконалення національного законодавства щодо 
заборони дискримінації у сфері праці повинна стати імпле-
ментація європейських антидискримінаційних стандартів.
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У статті розглянуто особливості діяльності національної поліції у сфері охорони природи в Україні. Зроблено аналіз проблемних 
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В статье рассмотрены особенности деятельности национальной полиции в сфере охраны природы в Украине. Сделан анализ про-
блемных аспектов охраны окружающей среды. Проанализированы пути решения и рекомендации по совершенствованию правового 
регулирования отношений в указанной сфере.
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The article deals with the features of the national police in the protection of nature in Ukraine. The analysis of the problematic aspects of 

environmental protection. Analysis solutions and recommendations for improving the legal regulation of relations in this area.
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ЗЕМЕЛьНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРиРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Серед сучасних проблем люд-
ства  головне місце посідає проблема охорони природно-
го  середовища  та  забезпечення  екологічної  безпеки.  Від 
результатів її вирішення залежить те, яким буде майбутнє 
світової спільноти та її наступних поколінь. 

На  превеликий жаль,  в  Україні  існують  складні  еко-
логічні проблеми. Екологічна ситуація наразі демонструє 
тенденцію до погіршення. Тому є підстави стверджувати, 
що проблема взаємодії людини й природи стала останнім 
часом однією  із найбільш обговорюваних  і викликає по-
дальшу  особливу  зацікавленість  серед  вітчизняних  уче-
них.  Також  у  правовому  регулюванні  наглядової  діяль-
ності  правоохоронних  органів  у  сфері  охорони  природи 
накопичилося  чимало  застарілих,  невирішених  проблем, 
які суттєво впливають на виконання покладених на ці ор-
гани завдань та функцій, а в деяких випадках призводять 
до порушення прав, свобод та законних інтересів учасни-
ків адміністративних правовідносин.

Стан опрацювання. Значущість  наукового  дослі-
дження питань наглядової діяльності у сфері охорони при-
роди підтверджується численними працями таких вчених, 
як В.Б. Авер’янов, B.I. Бабенко, О.В. Головкін, С.Г. Гриц- 
кевич,  Є.В.  Додін,  В.Ф.  Захаров,  В.І.  Книш,  І.А.  Куян,  
О.Я. Лазор та інші.

Мета статті полягає  у  тому,  щоб  на  основі  аналізу 
чинного  законодавства України  та  відповідних підзакон-
них  нормативно-правових  актів,  узагальнення  практики 
їх реалізації визначити сутність та особливості діяльності 
національної поліції у сфері охорони природи в Україні, 
надати  науково  обґрунтовані  пропозиції  та  рекомендації 
щодо  вдосконалення  правового  регулювання  відносин  у 
зазначеній сфері.

Виклад основного матеріалу. У  формуванні  свідо-
мості людини в усі історичні епохи, а особливо в новітню 

добу, важливу роль відігравала необхідність охорони при-
роди, а отже, й усвідомлення своєї прямої і безпосередньої 
залежності від неї. 

Ст.  16 Конституції України  закріплює обов’язок дер-
жави щодо забезпечення екологічної безпеки і підтриман-
ня екологічної рівноваги на території України, збереження 
генофонду українського народу [1].

Забезпечення  ефективності  охорони  навколишнього 
середовища  засобами  адміністративної  відповідальності 
багато  в  чому  залежить  від  наявності  сучасної  та  дієвої 
системи державних органів, наділених відповідними по-
вноваженнями. Працездатність зазначеної системи безпо-
середньо залежить від її внутрішньої структури, будови її 
суб’єктних елементів і чіткого закріплення їх повноважень 
та  адміністративно-юрисдикційного  статусу  (сукупність 
прав і обов’язків у зв’язку із здійсненням юрисдикційної 
функції) [2, c. 11].

Тобто державна політика в галузі охорони навколиш-
нього  середовища,  використання  природних  ресурсів  та 
забезпечення екологічної безпеки реалізується через окре-
мі міждержавні, державні, галузеві, регіональні та місцеві 
програми, які покликані втілити у життя визначені пріо-
ритети.

Специфічну  діяльність  з  охорони  природи  у  межах 
своєї компетенції здійснюють уповноважені державою ор-
гани виконавчої влади, які в залежності від виконуваних 
ними повноважень у сфері охорони природи поділяють на 
загальні, спеціальні та інші органи забезпечення природо-
охоронної функції держави.

Але повноваження органів управління – це не тільки їх 
права, але й певні обов’язки у сфері своєї дії. Їх повнова-
ження визначені таким чином, що органи державної влади 
та місцевого самоврядування немов би переважають над 
усіма,  і  начебто  не  береться  до  уваги  ст.  5  Конституції 
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України,  відповідно  до  якої  народ  здійснює  свою  владу 
безпосередньо та опосередковано через органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування [3, c. 314].

Функції державного управління охороною навколиш-
нього природного середовища та раціональним природо-
користуванням  –  це  основні  напрями  діяльності  органів 
державної  влади у  галузях охорони навколишнього при-
родного середовища і ефективного використання природ-
них ресурсів.

На  нашу  думку,  гарантіями  реалізації  функцій  та  за-
вдань  правоохоронних  органів  України  у  сфері  охорони 
природи є встановлені законом організаційно-правові за-
ходи,  які  забезпечують  реалізацію  відповідних  повнова-
жень працівниками правоохоронних органів. 

Завдання,  функції,  структура  державних  органів,  що 
здійснюють нагляд в сфері охорони природи, регламенту-
ються і закріплюються у нормативно– правових актах.

У вузькому трактуванні  екологічне  законодавство ре-
гламентує  багатоманітні  правовідносини  щодо  принци-
пів  екологічного  права,  а  також його  об’єкти  і  суб’єкти; 
загальні  засади  забезпечення  вимог  екологічної  безпеки, 
права власності на природні об’єкти й комплекси; еколо-
гічне управління, природокористування; екологічні права 
та обов’язки громадян, форми і способи їх захисту тощо 
[4, с. 111].

Особлива роль у системі заходів, на наш погляд, пере-
дусім відводиться державному нагляду.

Зрозуміло,  що  інституціями,  які  його  здійснюють,  є 
державні правоохоронні та інші органи, одним із найваж-
ливіших  завдань яких  є утвердження,  забезпечення прав 
та  свобод людини,  зокрема  екологічних. Тобто мова йде 
про державні органи, які наділені повноваженнями щодо 
охорони та збереження довкілля, реалізації прав громадян. 

Довгоочікуваним кроком до реформування правоохо-
ронної  системи та побудови нової  європейської держави 
стало прийняття 2 липня 2015 р. Верховною Радою Украї-
ни Закону України «Про Національну поліцію». Мета цієї 
реформи − зробити поліцію захисником прав людини, як 
це  і  повинно бути. У  зв’язку  зі  старою радянською сис-
темою це було дещо важко зробити, тому й були набрані 
нові люди, які пройшли навчання за новими методиками 
з використанням американського і грузинського досвіду. 

Як  зазначає  О.І.  Довгань,  правоохоронний  характер 
функціонування  Національної  поліції  підтверджується 
виконуваними нею  завданнями, що  визначені  у  ст.  2  За-
кону України «Про Національну поліцію» та підкреслю-
ють здатність поліції у своїй діяльності поєднати нагально 
необхідне виконання правоохоронної функції  держави  із 
виконанням сервісних функцій щодо населення [5, с. 89].

З цього приводу В.М. Тюн стверджує, що нагляд підроз-
ділів Національної поліції у сфері охорони довкілля є засо-
бом адміністративного впливу та забезпечення законності, 
а  також видом виконавчо-розпорядчої  діяльності. Нагляд, 
який  здійснюється  поліцією,  забезпечує  охорону  суспіль-
них відносин з охорони природи та її ресурсів від загроз-
ливих дій людини. Підрозділи поліції зобов’язані не допус-
тити та запобігти настанню шкідливих наслідків, виявити 
обставини, що можуть бути їх причиною,  і вжити певних 
заходів для усунення виявлених відхилень [6, c. 55].

На нашу думку, пріоритетність наглядової діяльності 
поліції над контрольною полягає у тому, що вона, з одно-
го боку, має профілактичний, так би мовити, «попереджу-
вальний» характер, з іншого – під час реалізації наглядових 
повноважень працівники поліції можуть використовувати 
комплекс  обмежених  адміністративних  засобів  впливу 
на піднаглядні об’єкти. Переорієнтація поліції України з 
контролюючого  органу  на  наглядовий  значно  зменшило 
безпідставні  втручання  з  боку  її  працівників  у  приватне 
життя та господарську діяльність фізичних чи юридичних 
осіб, що, у свою чергу, значно підвищило імідж як поліції 
в цілому, так і її працівників.

О.Г. Юшкевич наголошує на тому, що, незважаючи на 
закріплення  в  ст.  23  Закону  України  «Про  Національну 
поліцію» переліку повноважень поліції, законодавцю по-
трібно  було  б  розмежувати  повноваження  кримінальної, 
патрульної,  спеціальної  поліції,  поліції  охорони  та  осо-
бливого  призначення,  органів  досудового  розслідування. 
При цьому ще невідомо, що розуміє законодавець під спе-
ціальною  поліцією  та  поліцією  особливого  призначення 
[7, с. 338].

На сучасному етапі розвитку поліції її природоохорон-
ну діяльність можна розглядати в, так би мовити, «триєди-
ному» вираженні.

  По-перше,  посадові  особи  підрозділів  кримінальної 
поліції  здійснюють  охорону  навколишнього  природного 
середовища у перебігу оперативно-розшукової діяльності. 
Беручи  до  уваги  теперішню  структуру Національної  по-
ліції  України,  у  складі  кримінальної  поліції  функціонує 
Управління з виявлення небезпечних матеріалів та еколо-
гічних злочинів. 

На веб-сайті Національної поліції України зазначаєть-
ся, що згідно із законодавством України Управління з ви-
явлення небезпечних матеріалів  та  екологічних  злочинів 
здійснює оперативно-розшукову діяльність щодо виявлен-
ня небезпечних матеріалів та пов’язаних із ними екологіч-
них злочинів. 

Основними завданнями управління є організація та спря-
мування роботи з виявлення кримінальних та адміністратив-
них правопорушень, пов’язаних із радіаційними, хімічними, 
біологічними, ядерними матеріалами, спрямованих на неза-
конне переміщення отруйних, сильнодіючих та радіоактив-
них речовин, завдання шкоди здоров’ю людей [8].

По-друге,  органи  досудового  розслідування,  що  є  в 
Національній поліції, проводять швидке і повне розкрит-
тя кожного злочину, вчиненого у сфері екології,  з метою 
притягнення до відповідальності винних осіб. Ці органи, 
на чолі яких стоїть Головне слідче управління, зобов’язані 
виявляти  причини  і  умови, що  сприяють  вчиненню  зло-
чинів у сфері охорони природного середовища, і вживати 
заходів щодо їх усунення. 

По-третє,  адміністративно-правова  діяльність  з  охо-
рони  природи  реалізується,  в  основному,  підрозділами 
патрульної  поліції,  а  також  співробітниками  дозвільної 
служби, дільничними інспекторами поліції.

Проте, беручи до уваги той факт, що завдання вирішу-
ють спільно всі служби і підрозділи, не можуть виключа-
тися випадки активнішого залучення до адміністративної 
діяльності і співробітників кримінальної поліції.

Можна сказати, що природоохоронну діяльність прова-
дить також і поліція охорони. ЇЇ підрозділи за укладеними 
договорами  здійснюють  охорону  природних  об’єктів  від 
забруднення і нераціонального використання. Наприклад, 
це  охорона  запасів  питної  води,  нагляд  за  дотриманням 
правил у спеціальних зонах санітарної охорони вод тощо.

Відповідно до ст. 222 КУпАП [9] органи Національної 
поліції (їх посадові особи) розглядають справи та накла-
дають адміністративні стягнення за адміністративні пра-
вопорушення  у  сфері  охорони  природи  та  використання 
природних ресурсів за такими статтями, як: 

– ст. 80 «Випуск в експлуатацію автомобілів, літаків, су-
ден та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст 
забруднюючих  речовин  у  відпрацьованих  газах,  а  також 
рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під 
час роботи, перевищують установлені нормативи»; 

–  ст.  81  «Експлуатація  громадянами  автомототран-
спортних та інших пересувних засобів і установок, у яких 
вміст  забруднюючих  речовин  у  відпрацьованих  газах,  а 
також  рівень  впливу  фізичних  факторів,  здійснюваного 
ними під час роботи, перевищують установлені нормати-
ви».

З вищезазначеного можна зробити висновок, що полі-
ція належить до числа правоохоронних органів, функція-
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ми та завданнями яких є нагляд у сфері охорони природи, 
припинення,  профілактика  екологічних  правопорушень 
та притягнення винних осіб до адміністративної відпові-
дальності.

Наглядова  діяльність  правоохоронних  та  інших  дер-
жавних  органів  у  сфері  охорони  природи  здійснюється 
задля того щоб, по-перше, отримати об’єктивну та досто-
вірну  інформацію  про  стан  навколишнього  природного 
середовища;  по-друге,  надати  допомогу  відповідним  ор-
ганам,  особам  чи  установам  у  поновленні  нормального 
стану  довкілля;  по-третє,  встановити  причини  й  умови, 
які сприяють порушенню норм права; по-четверте, вжити 
всіх необхідних заходів щодо притягнення винних осіб до 
юридичної відповідальності.

Призначенням нагляду у сфері охорони природи є за-
безпечення повного  і  всебічного додержання всіма юри-
дичними та фізичними особами вимог природоохоронно-
го законодавства.

Враховуючи викладене, вважаємо за необхідне внести 
певні  зміни до Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» у частині, що стосується 
здійснення нагляду.

Вважаємо, що нагляд у галузі охорони навколишньо-
го природного середовища здійснюють державні служби, 
інспекції, агентства за певними напрямками охорони при-
роди та підрозділи Національної поліції.

Такий підхід має право на існування, оскільки він уне-
можливлює  термінологічну  плутанину  під  час  викорис-
тання категорій нагляду та контролю.

Як пропонує В.М. Тюн, потрібно внести певні допо-
внення  до  Закону  України  «Про  Національну  поліцію» 
щодо створення підрозділів екологічної поліції  із чітким 
визначенням їх природоохоронних повноважень. Підроз-

діли  екологічної  поліції  будуть  займатися  виявленням 
кримінальних та адміністративних правопорушень у сфе-
рі охорони природи та використання природних ресурсів 
[7, c. 55].

Враховуючи вищесказане, можна наголосити на тому, 
що  адміністративно-правовими  засадами  наглядової  ді-
яльності правоохоронних органів України у сфері охорони 
природи є основоположні принципи, закріплені нормами 
адміністративного  та  екологічного права,  згідно  з  якими 
уповноважені  державні  органи  провадять  наглядову  ді-
яльність  щодо  охорони  природи  та  раціонального  вико-
ристання природних ресурсів.

Вважаємо, що  адміністративно-правові  засади  нагля-
дової діяльності правоохоронних органів України у сфері 
охорони природи визначають  законні підстави, умови та 
межі  здійснення нагляду; дають можливість для співвід-
ношення і розмежування нагляду та контролю у цій сфері; 
сприяють підвищенню ефективності здійснення нагляду.

Висновки. Отже,  нагляд  державних  органів  у  сфері 
охорони  природи  є  важливою  та  необхідною  функцією 
держави,  а  також  однією  із  гарантій  забезпечення  еко-
логічних  прав  громадян. Сутність  державного  нагляду  у 
сфері охорони природи розуміється нами як діяльність зі 
спостереження  за  кимось,  виявлення  чогось,  спосіб  сте-
ження за додержанням установленого порядку чи правил, 
а також перевірка законності дій чи діяльності.

На наше переконання, під час здійснення нагляду дер-
жавними органами у сфері охорони природи пріоритетни-
ми  формами  мають  бути  прогнозування,  попередження, 
припинення, щоб не допустити настання шкоди (шкідли-
вих наслідків),  а відтак – можливе застосування санкцій 
для загальної та індивідуальної превенції правопорушень 
у майбутньому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Конституція України: чинне законодавство станом на 15 грудня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.

gov.ua 
2. Гаврильців М.Т. Адміністративно-правові засади діяльності органів виконавчої влади у сфері забезпечення природоохоронної 

функції держави: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / М.Т. Гаврильців; Львівський державний 
університет внутрішніх справ. – Львів, 2011. – 20 с.

3. Шем’яков О.П. Зміст управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища в Україні /  
О.П. Шем’яков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2013. – Вип. 1. – С. 313–323.

4. Анісімова Г.В. Екологічне законодавство України: проблеми кодифікації / Г.В. Анісімова // Проблеми законності: Респ. міжвідом. 
наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008 – Вип. 97. – 273 с. – С. 108–118.

5. Довгань О.І. Реалізація правоохоронної функції в діяльності Національної поліції України // Правоохоронна функція держави: тео-
ретико– методологічні та історико-правові проблеми: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУВС, 2015. – 
352 с. – С. 88–90.

6. Тюн В.М. Адміністративно-правові засади наглядової діяльності правоохоронних органів України у сфері охорони природи: Дис. на 
здобуття наук. ступеня канд.. юридичних наук / В.М. Тюн. – Львів, 2016. – 234 с. 

7. Юшкевич О.Г. Новації та недоліки законодавства України у сфері діяльності патрульної поліції // Правоохоронна функція держави: 
теоретико– методологічні матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУВС, 2015. – 352 с. – С. 337–340.

8. Управління з виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів національної поліції України: про підрозділ // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1815210.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 2 січня 2016 р. : [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.



170

№ 5 2016
♦

УДК 349.6(477)

СКЛАДи ЗБРОЮ – ЗБЕРЕЖи ЧиСТЕ МАЙБУТНЄ

LAy DOwN yOur ArMS – KEEP A CLEAN fuTurE

Межевська Л.В.,
старший викладач кафедри цивільного права та процесу

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Лонська Є.В.,

курсант факультету № 3
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Стаття присвячена дослідженню проблемних екологічних питань, які існують на сьогодні в районі проведення антитерористичної 
операції на сході України. Проаналізовано сферу, яку охоплюють відповідні питання; проблеми, причини, наслідки та способи відновлен-
ня порушеної екосистеми. Досліджено типи діяльності, яка є джерелом підвищеної екологічної небезпеки. Здійснено аналіз, вивчення 
й визначення існуючих суперечностей між державами, що спричинили ті зміни діяльності людства, котрі охопили всі сфери існування. 
У статті представлені поняття екологічної катастрофи та бойових дій, які характеризують стан екології України. Розглянуто рівень за-
брудненості території та рівень загрози здоров’ю людей протягом короткого чи тривалого терміну; загрози для флори і фауни; ризик для 
показника використання конкретної ділянки місцевості, що обмежує його екологічну цінність; ризик для земельних ресурсів, наприклад, 
для ґрунтових вод; ризик для екосистеми в цілому.

Ключові слова: екологічна катастрофа, екосистема, екоцид, екологічний збиток, війна, бойові дії, антитерористична операція, 
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Статья посвящена исследованию экологических проблем, которые сегодня существуют в районе проведения антитеррористической 
операции на востоке Украины. Проанализированы сферы, которые охватывают соответствующие вопросы; проблемы, причины, послед-
ствия и способы восстановления нарушенной экосистемы. Исследованы типы деятельности, которая является источником повышенной 
экологической опасности. Проводится анализ, изучение и определение существующих противоречий между государствами, которые по-
влекли изменения деятельности человечества, затронувшие все сферы существования. В статье представлены понятия экологической 
катастрофы и боевых действий, которые характеризуют состояние экологии Украины. Рассмотрен уровень загрязненности территории 
и уровень угрозы здоровью людей на протяжении короткого или длительного срока; угрозы для флоры и фауны; риск для показателя 
использования конкретного участка местности, ограничивающий его экологическую ценность; риск для земельных ресурсов, например, 
для грунтовых вод; риск для экосистемы в целом.

Ключевые слова: экологическая катастрофа, экосистема, экоцид, экологический ущерб, война, боевые действия, антитеррористи-
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The article is dedicated to the problematic environmental issues that exist nowadays in the area of the anti-terrorist operation at the east of 
Ukraine. The sphere which is covering relevant issues was analyzed; problems, causes, consequences and ways to restore the affected ecosys-
tems were also analyzed. The types of operation which is a source of environmental hazards were examined. Analysis, study and determination 
of existing contradictions between the countries that caused the changes of future humanity that touched all aspects of a successful life. The 
article presents the concept of ecological disaster and fighting, describing the contemporary state of ecology in Ukraine. The level of contamina-
tion of the area and the level of threat to the health of people for a short or long term were studied; threat to flora and fauna; risk to the utilization 
of land areas, limiting its ecological value; risk for Land Resources, for example, to groundwater; risk to the ecosystem as a whole were analyzed.

Key words: ecological disaster, ecosystem, ecocide, environmental damage, war, fighting, anti-terrorist operation, armed conflict, natural 
environment, flora, fauna.

Постановка проблеми. На сьогодні актуальним є пи-
тання, пов’язане з дослідженням екологічних збитків на 
території Донбасу. Також необхідно визначити  сутність 
та значення поняття екоциду саме в тій обстановці, яка 
склалася.  Важливо  з’ясувати  суть  проблеми,  яка  наразі 
постала  перед  українцями,  та  виявити шляхи  адаптації 
до відповідних змін, котрі люди самі вносять у своє жит-
тя  і  цим  завдають шкоди  не  лише  собі,  а  й  наступним 
поколінням. 

Стан  опрацювання.  Питанням  масового  екологіч-
ного  лиха  та  аналізом  відомостей  займалися: Д. Аверін,  
М. Денісов, С. Зібцева, В. Вінтоняка. Також не можна за-
лишити буз уваги праці таких науковців, як А. Герасимчук,  
Н. Магура, Г.Білявський, Р.Фурдуй, які досліджували су-
часні екологічні катастрофи.

Мета статті – визначення та усунення причин екоци-
ду як цілеспрямованого негативного впливу на природне 
середовище,  що  виявляється  в  масовому  знищенні  рос-
линного й тваринного світу та інших протиправних діях, 
які можуть призвести до екологічної катастрофи, в тому 
числі й під час бойових дій на території України під час 
збройних конфліктів.

Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких за-
вдань:

– профілактика на недопущення екоциду в Україні;

– припинення  збройних конфліктів  задля  збереження 
навколишнього середовища;

– отримання досвіду, навичок та вмінь щодо догляду та 
відновлення пошкоджених територій;

– формування дбайливого, позитивного та безкорисли-
вого ставлення до природи.

Виклад основного матеріалу. Останні події в Україні, 
пов’язані з відповідними природними й техногенними ка-
таклізмами, вимагають більшої уваги як з боку державних, 
так і наукових структур до причин таких явищ. Наприклад, 
у селищі Кодима, що на Донеччині, може статися екологіч-
на катастрофа, про що заявила  заступник голови Бахмут-
ської райдержадміністрації Лариса Герасимова. Нещодавно 
у колектор, де зберігаються відходи однієї з місцевих аграр-
них фірм, що вирощує свиней, влучила міна. Через пошко-
дження екскременти потрапили у річку Кодимка.

Сам колектор  знаходиться  в  районі  обстрілу  бойови-
ків. Українська сторона вже звернулася до спільного цен-
тру координації та контролю, щоб надати можливість ре-
монтній  бригаді  усунути  пошкодження. Наразі  відповіді 
немає. Допоки питання узгоджується, у селі Кодима вже 
зафіксовано отруєння рогатої худоби. Спеціалісти ствер-
джують, що через деякий час відходи можуть потрапити і 
в колодязі з питною водою та в річку Бахмут. Тоді це може 
коштувати й людських жертв [1].
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Ця історія, в якій безпосередньо представлена одна з 
причин екологічної катастрофи, породжена та розвиваєть-
ся не тільки внаслідок збройного конфлікту, а й через ха-
латність співробітників центру координації та контролю й 
неналежне ставлення органів державної влади та місцево-
го самоврядування до відповідних ситуацій та до їхнього 
вирішення.

З початком  збройного  конфлікту життя  українців по-
гіршилося не тільки в  економічному,  а й в  екологічному 
плані. Лише за період з 2013 по 2015 р. сталися такі тех-
ногенні  катастрофи,  як  пожежа  на  Вуглегірській  ТЕС  у 
Світлодарську Донецької області у березні 2013 р., викид 
аміаку на хімічному підприємстві «Стирол» у Горлівці До-
нецької області у серпні 2013 р.; наприкінці квітня 2015 р. у 
лісі поблизу Чорнобиля сталася пожежа, а 8 червня 2015 р.  
розгорілася  масштабна  пожежа  на  нафтобазі  «БРСМ-
нафта» під Києвом у селі Крячки. Вони залишили свій від-
биток в історії України та не зникнуть безслідно, адже, на 
жаль, під час ліквідації цих трагедій загинули люди.

Ці події – приклад екологічних катастроф, які спричи-
няють екологічну кризу. Можна зауважити, що подібні ка-
тастрофи виникають не просто так, а внаслідок людської 
діяльності:  через  ту ж вирубку лісів у Карпатах  (яка, на 
наш  погляд,  не  є  шкідливою)  значно  почастішали  ката-
строфічні повені, селі, снігові лавини, зсуви. Перелік та-
ких  легковажних  дій  людини  на  цьому  не  закінчується, 
громадяни України навіть не можуть собі уявити, настіль-
ки він масштабний. Проте звернемося до проблем інших 
держав у різні роки, щоб порівняти та зіставити ці пробле-
ми із ситуацією в Україні.

Систематичне  порушення  законів  і  правил  природи, 
що діють незалежно від волі людей, призвело до того, що 
Україна  (а  особливо Донбас)  стала  регіоном Європи,  де 
склалася досить напружена, а місцями катастрофічна еко-
логічна ситуація. Не бралися до уваги:

–  закон  бумеранга  (Б.  Коммонера),  або  зворотного 
зв’язку у взаєминах людей  і  біосфери, коли втручання в 
природні системи призводить, як правило, до несподіва-
них і небажаних змін;

– закон синергізму (Е. Мітчерліха): взаємодія спільних 
факторів у системі посилюється порівняно з незалежним 
впливом кожного фактору окремо;

–  закон  обмеженої  експлуатації  природних  систем, 
вихід  за межі якого призводить до екологічних та соці-
ально-економічних втрат, тобто діяльність людини не по-
винна призводити до порушення динамічної рівноваги в 
природі;

–  золоте  праксеологічне  правило  Т.  Котарбінського: 
кожна  добра  справа,  яка  починається  в  межах  порочної 
системи, рано чи пізно нейтралізується цією системою.

У  XX  ст.,  як  і  зараз,  виникнення  більшості  надзви-
чайних  екологічних  ситуацій  і  катастроф було пов’язане 
з людською діяльністю. Умовно ці ситуації поділяють на 
катастрофи  хімічного,  фізичного,  інженерно-геологічно-
го, мілітаристичного та комплексного характеру.

Перше  місце  серед  них  належить  катастрофам, 
пов’язаним  із військовою діяльністю, війнами, масштаб-
ними  випробуваннями  ядерної  зброї  та  військовими  на-
вчаннями,  випробуваннями  хімічної  й  бактеріологічної 
зброї.  Війни  за  всіх  часів  завдавали  величезної  шкоди 
довкіллю, сучасні ж війни – це справжні екологічні ката-
строфи. На відміну від будь-яких звірів, людина здатна з 
неймовірною жорстокістю вбивати подібних до себе. Сві-
това термоядерна війна може за лічені секунди знищити 
все людство й більшість живих істот планети. Підрахова-
но:  накопичених  ядерними  державами  боєголовок,  кіль-
кість яких перевищує 60 тис., а сумарна потужність ста-
новить 20 000 мегатонн, достатньо для того, щоб 70 разів 
поспіль знищити всі великі й малі міста планети!

Війни  –  це  не  лише  геноцид,  а  й  екоцид,  прикладів 
чого в історії людства дуже багато, ось деякі з них:

– войовничі походи хеттів і гунів, які жорстоко знищу-
вали не тільки людей, а й досягнення їхньої цивілізації та 
природу Близького Сходу й Римської імперії;

– грабіжницькі походи жорстокої орди Чингізхана, яка 
планомірно  знищувала  все  на  своєму шляху:  спалювала 
врожаї, засипала колодязі, винищувала худобу, вирубувала 
сади, витоптувала поля. У Месопотамії було зруйновано 
зрошувальну систему, яка будувалася й діяла там протягом 
тисячоліть і була життєдайною для цілого регіону. Після 
цього родючі землі перетворилися на пустелю, і землероб-
ство в долині річок Тигру та Євфрату відтоді так і не від-
новилося;

– «освоєння» європейцями Америки, яке супроводжу-
валося  не  лише  винищенням  місцевого  населення,  а  й 
безглуздим відстрілом мільйонних стад бізонів, іншої зві-
рини, випалюванням тисяч гектарів лісів,  спустошенням 
земель;

– Перша та Друга світові війни, що принесли незлічен-
ні людські жертви й завдали величезної шкоди природі;

– війни у В’єтнамі, Кореї, Афганістані, Кувейті, Чечні, 
Югославії, в яких загинули й були покалічені сотні тисяч 
людей, а збитки від цих конфліктів обчислюються триль-
йонами доларів.

Війни – це ще й абсолютно безглузді  витрати еконо-
мічних  і  природних  ресурсів,  деструкція  екосистем. Ве-
личезних  збитків  людству  й  природі  завдають  не  лише 
самі  воєнні дії,  а й підготовка до них: утримання  армій, 
техніки, полігонів, військових об’єктів і заводів, проведен-
ня регулярних навчань, маневрів, поховання небезпечних 
відходів військової діяльності.

Наприклад, у Балтійському морі після закінчення Дру-
гої світової війни союзники затопили тисячі тонн німець-
ких  хімічних  снарядів  та  авіабомб. На  дно Атлантично-
го й Тихого океанів, Карського й Охотського морів було 
скинуто багато відпрацьованих ядерних реакторів  із під-
водних човнів і контейнерів із радіоактивними відходами. 
Через десятиліття вони знову почали загрожувати природі 
та людству: корозія матеріалу спричинила «розповзання» 
шкідливих речовин у довкіллі й отруєння всього живого 
[2, с. 39].

Тож слід зазначити, що аналогічні ситуації складалися 
в інших країнах у минулому та в сучасності. Такі події по-
різному впливали на природу  та  людей  і мали певні на-
слідки  –  економічні,  політичні,  екологічні,  хімічні  та  ін. 
Наслідки та причини екоциду безпосередньо залежать від 
ставлення народу до проблеми, а також від зусиль, які на-
род докладає для вирішення екологічних порушень та від-
новлення початкового стану навколишнього середовища.

Дивлячись на перелік чинників, що спричиняють еко-
логічні катастрофи, хочеться звернутися до уроків давньої 
історії. Критичний стан біосфери планети є проявом ак-
тивної життєдіяльності ще з давніх-давен, у зв’язку з чим 
і  відбувається  забруднення  навколишнього  природного 
середовища та безповоротне знищення природного багат-
ства. Екологічні проблеми з’явилися не вчора й не сьогод-
ні.  Збереженням природи й виданням розпоряджень про 
охорону лісів, трав’яного покриву степів, водних ресурсів 
займався, зі свідчень стародавніх літописів, вавилонський 
цар Хаммурапі приблизно 4 тис. років тому, а після нього 
цими питаннями почали цікавитися китайські й монголь-
ські імператори та європейські монархи, що було важли-
вим прикладом для наступних поколінь. Безпосередньо за 
часів козацтва, незважаючи на багатство природних ресур-
сів, видавалися накази й інші документи щодо збереження 
навколишнього середовища й охорони лісів та тварин.

Державне  підприємство  «Східноукраїнський  екологіч-
ний інститут» Міністерства екології та природних ресурсів 
України  є  провідною  компанією  в  сфері  екології,  еколо-
гічного проектування, охорони довкілля та природокорис-
тування.  Провідні  фахівці  підприємства  також  займалися 
питанням війни на сході України (бойових дій та екологіч-
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них наслідків) та підсумували свої дослідження у статтях 
та діаграмах. Працівники досліджували не тільки стан до-
вкілля загалом, а й окремо землі й ландшафти, рослинність, 
поверхневі й підземні води, забрудненість повітря.

Крім згаданих негативних впливів збройного конфлік-
ту, варто також звернути увагу на забруднення природного 
середовища  при  аварійному  порушенні  роботи  великих 
промислових  підприємств.  У  результаті  нанесення  пря-
мого  збитку  виробничій  інфраструктурі  й  обладнанню, 
аварійних зупинок підприємств через пошкодження й від-
сутність сировини, енергоносіїв та електроенергії значно 
зростають ризики негативного впливу на природне серед-
овище. В одних випадках це призводить до аварійних ви-
кидів шкідливих речовин, в  інших – до більш тривалого 
впливу на довкілля внаслідок зниження ефективності очи-
щення або використання для виробництва низькоякісної, 
часто нестандартної сировини [3].

Тому слід звернути увагу на виконання відповідними 
уповноваженими  особами  обов’язку  дотримуватися  на-
лежного та законного функціонування підприємств, орга-
нізацій, установ, приділяти увагу належному екологічно-
му стану в зоні розташування таких підприємств.

Також наголосимо на ситуаціях, пов’язаних із забруднен-
ням повітря і ґрунтів унаслідок масштабного розливу, згорян-
ня паливно-мастильних матеріалів (що нерідко трапляється 
на полі бою) та великої кількості боєприпасів при безпосе-
редньому веденні бойових дій. Але, як зазначають науковці, 
з думкою яких ми не згодні, це явище не є шкідливим.

Зіставлення  результатів  екологічних  та  хімічних  до-
сліджень  району  Донецька  за  ступенем  захворюваності 
населення  виявили  спричинення  таких  захворювань  на-
самперед ксенобіотиками в повітряному просторі регіону. 
У  низці  промислових  міст  Донбасу  (Донецьк, Макіївка, 
Горлівка  та  ін.)  рівень  проблем  зі  здоров’ям,  захворю-
вання  органів  кровоносної  системи,  системи  травлен-
ня,  органів  дихання  та  онкологічних  хвороб  збільшився  
в 1,5–2 рази, а щодо масштабів інсультів та інфарктів, то 
вони перевищують показники Данії та Норвегії в десять 
разів.  За  наслідками  екологічних  проблем  наступником 
Одеси може стати Донецьк; якщо ситуація не покращить-
ся, то кількість населення може скоротитися до показника 
менше 1 млн чоловік.

Загальними причинами зростання смертності є збіль-
шення проблем як з організмом в цілому, так і з окремими 
його системами та органами. Актуалізацію питань щодо 
охорони  й  оздоровлення  навколишнього  природного  се-
редовища Донбасу  спричинила  несприятлива  екологічна 
ситуація  в  регіоні.  Одним  із  етапів  вирішення  типових 
проблем можна вважати підписання в червні 1998 р. в Да-
нії (м. Орхус) конвенції «Про доступ до інформації, участь 
громадськості  в  процесі  прийняття  рішень  та  доступ  до 
правосуддя  з  питань, що  стосуються  навколишнього  се-
редовища».  Також  вважаємо  доцільним  і  важливим  за-
позичити  звичаї  на  норми  міжнародного  гуманітарного 
права  задля  захисту,  охорони  й  забезпечення  належного 
дотримання прав і свобод людини як у мирний час, так і 
під час збройних конфліктів. Вступ до ЄС є не настільки 
важливим і реальним для України, як ратифікація цієї кон-
венції та її практичне застосування. Відповідно до вище-
зазначеної конвенції обов’язком кожного жителя є актив-
не співробітництво з різноманітними організаціями задля 
практичного застосування заходів  із забезпечення охоро-
ни навколишнього природного середовища незалежно від 
екологічного стану біосфери. 

Не можна залишити без уваги факт підвищеної поже-
жонебезпечної  ситуації, причиною якої  залишається вій-
ськове протистояння, хоча від посушливої літньої погоди 
вигорала  набагато  більша  територія.  Але  добре  було  б 
уникнути таких підпалів, адже й без того вже були випале-
ні великі площі. Тому внаслідок припинення військового 
конфлікту ця ситуація змінилася б на краще.

Від бойових дій постраждали не лише поверхневі вод-
ні об’єкти, а й  інженерні споруди, призначені для подачі 
населенню питної води. Так, руйнування торкнулися інф-
раструктури каналу Сіверський Донець – Донбас, який за-
безпечує  водою більшу частину Донецької  області,  були 
пошкоджені деякі насосні станції, зруйновані магістраль-
ні та розподільні мережі.

Відновлення  водоводів  і  ліній  електропередачі  в  ра-
йонах бойових дій часто проводиться з великими затрим-
ками, це призводить до значного зниження якості питної 
води, про що можна судити за непрямими ознаками.

Так,  у  місцях  руйнування  інженерних  мереж  трубо-
проводами часто подається неочищена технічна вода. При 
подачі води на окуповані території не проводиться  її де-
зінфекція, оскільки використовувати активний хлор у міс-
цях ведення бойових дій занадто небезпечно. Недостатньо 
очищена питна вода, що надходить споживачам, містить 
патогенні  віруси  й  бактерії,  які  можуть  стати  причиною 
виникнення кишкових інфекцій, особливо влітку [3].

Проаналізувавши  можливі  випадки  екологічної  ка-
тастрофи,  можна  дійти  висновку,  що  найбільшу  загрозу 
становить  забруднення питної  води й повітря,  які  є пер-
шими  природними  потребами  людства.  У  зв’язку  з  цим 
їжа автоматично стає зараженою. Перш за все особливої 
охорони потребує рослинний світ, адже він є джерелом чи-
стого повітря. Регулювання лісокористування та сприяння 
відновленню лісів ще раз підтверджує важливе значення 
лісових ресурсів для повноцінного життя людини. Заходи 
щодо лісовідновлення та  збереження лісів  здійснюються 
шляхом  створення  національних  парків  (Карпатський, 
Шацький та ін.).

Проблема охорони  тварин випливає  зі  стану  того  се-
редовища,  де  вони  перебувають,  тобто  на  Донбасі,  де  є 
порушення екології рослинного світу, водойм та повітря, 
присутні  прямі  негативні  фактори  впливу  на  тваринний 
світ, адже природа – середовище існування тварин. Унаслі-
док цього відбувається ланцюгова реакція: вплив збройно-
го конфлікту на повітря, воду та рослини, від якого вони 
забруднюються,  і таким чином тварини потрапляють під 
вплив забруднень.

Можна  сказати,  що  відносини  між  природою  й  люд-
ством  напружилися  у  зв’язку  з  науково-технічними  про-
гресом,  швидким  збільшенням  населення  і  відповідним 
зменшенням  екологічно  чистих  площ  для  нормального  й 
повноцінного  функціонування  людей.  На  сьогодні  людей 
можна назвати крадіями, крадіями у своїх нащадків, адже 
відбувається  некероване  та  безсоромне  явище  масового 
пошкодження й знищення природи без фактичного віднов-
лення чи хоча б належного, регульованого та нормованого 
використання. Страшним фактом є те, що нереальним зда-
валися голод, отруєне атмосферне повітря й вода, загублені 
ліси, загиблі види тварин та рослин, виснажені ґрунти, але 
все це зараз відбувається поряд із нами. Для України це не 
просто катастрофа, це подвійні втрати, адже природні тра-
гедії призводять до масштабного знищення народу. 

Висновки. Проаналізувавши, на нашу думку, найголо-
вніші моменти, можна сказати, що жоден українець влас-
норуч не зможе зупинити тієї трагедії, яка розповзається 
по  території  України,  але  якщо  згуртуватися,  то  можна 
мінімізувати ризик масштабних людських втрат та еколо-
гічних руйнувань. Прогнозувати подальший розвиток по-
дій також ризиковано та дуже складно, залишається тільки 
мати надію та вірити в мирне майбутнє.

Щоб  повернути  колишні  позиції,  держава  повинна 
вирішити безліч проблем, потрібна буде міжнародна до-
помога  сусідніх  держав,  а  також  залучення  значних  ма-
теріальних та технічних ресурсів, які нелегко дістаються 
Україні. Але  невеликий  плюс  цієї  ситуації  полягатиме  в 
тому,  що  внаслідок  технічного  прогресу  на  просторах 
України  застаріле  обладнання  нарешті  буде  замінене  на 
модернізоване.
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ПІДСТАВи ТА УМОВи ПРАВОВОЇ ОхОРОНи ЗЕМЕЛь 
ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНиМи РЕЧОВиНАМи В УКРАЇНІ

ThE grOuNDS AND ThE CONDITIONS fOr ThE LEgAL PrOTECTION Of LAND 
frOM POLLuTION By hAZArDOuS SuBSTANCES IN uKrAINE
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аспірант кафедри аграрного, земельного та екологічного права

Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті визначаються і з’ясовуються підстави та умови правової охорони земель від забруднення небезпечними речовинами в Укра-
їні. Визначна роль цих підстав і умов правової охорони земель полягає у тому, що вони визначають соціальну цінність землі. 

Ключові слова: підстави та умови правової охорони земель, правова охорона земель, принципи правової охорони земель, небез-
печні речовини. 

В статье раскрываются и определяются основания и условия правовой охраны земель от загрязнения опасными веществами в 
Украине. Особая роль этих оснований и условий правовой охраны земель заключается в том, что они определяют социальную ценность 
земель.

Ключевые слова: основания и условия правовой охраны земель, правовая охрана земель, принципы правовой охраны земель, 
опасные вещества. 

This article is defined grounds and conditions for the legal protection of land from pollution by hazardous substances in Ukraine. Special role 
of these grounds and conditions of legal protection of land is that they are defining the social value of land. 

Key words: grounds and conditions for the legal protection of land, legal protection of land, principles of legal protection of land, hazardous 
substances. 

Постановка проблеми. Дослідження  правової  охо-
рони земель потребує, насамперед, визначення підстав та 
умов здійснення такої охорони. Розгляд цього питання має 
з’ясувати, чому землі потребують саме правової охорони, 
якими засобами вона повинна здійснюватися, та, безпере-
чно, допоможе визначити компетенцію органів державної 
влади у цій сфері. 

Стан опрацювання. Окремими  питаннями  цієї 
тематики  займалися  такі  вчені,  як  О.А.  Вівчаренко,  
В.І.  Андрейцев,  В.Л.  Мунтян,  Т.К.  Оверковська,  
М.В.  Шульга,  А.М.  Шульга,  Ю.Г.  Жариков,  Г.І.  Балюк,  
І.І. Титова та інші. Їхні фундаментальні дослідницькі пра-
ці були покладені в основу цієї статті. 

Мета статті полягає у визначенні і з’ясуванні підстав 
та умов правової охорони земель від забруднення небез-
печними речовинами в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Важливою  підставою 
правової охорони землі є висока цінність цього об’єкта  . 
Це, на нашу думку, одна із найголовніших підстав засто-
сування  до  земель  правових  заходів  охорони,  зокрема  й 
від забруднення небезпечними речовинами, оскільки саме 
нею  оперує  суспільна  думка,  визначаючи  те,  чи  можна 
піддати під правову охорону відповідний об’єкт, іноді на-
віть раніше, ніж це зробить законодавець. Із цього ми ро-
бимо висновок, що соціальна  зумовленість  застосування 
заходів правової охорони земель визначається соціальною 
цінністю суспільних відносин, економічними факторами, 
об’єктивними закономірностями життя суспільства. 

Визначення соціальної цінності землі, як і будь-якого 
іншого  об’єкта  охорони,  здійснюється  у  двох  аспектах: 
законодавчому та правозастосовному. Законодавча оцінка 
соціальної цінності проявляється тоді, коли законодавець 

визначає, які заходи правової охорони слід застосовувати 
до такої соціальної цінності, як земля, а правозастосовна 
оцінка  суспільної цінності  здійснюється правозастосува-
чем у процесі того чи іншого заходу охорони. 

Соціальна  цінність  визначається  важливістю  значен-
ня землі як об’єкта правової охорони. Як підкреслюється 
у  коментарі  до  ст.  148  Господарського  кодексу  України, 
конституційно-правова  модель,  реалізована  в  Земель-
ному  кодексі  України,  за  якою  земля  є  основним  націо-
нальним багатством, підкреслює  її  специфіку  як об’єкта 
права власності, що належить до надбання нації, а отже, 
всього українського народу, реальне присвоєння корисних 
властивостей якої спрямоване, логічно, на задоволення за-
гальнонародного, суспільного і водночас індивідуального 
інтересу кожної людини [1, с. 33]. 

З  огляду  на  викладені  положення  особлива  охорона 
державою земель вказує на їх специфічний правовий ре-
жим як територіально-просторової та матеріальної основи 
існування  держави  у межах  кордону України, що  харак-
теризується цілісністю і недоторканністю і відображає  її 
суверенітет  як  основний  принцип функціонування  неза-
лежної держави. Адже Конституція України невипадково 
носієм  суверенітету  і  єдиним  джерелом  влади  в Україні 
визначає народ, який безпосередньо або через уповнова-
жені органи державної влади та місцевого самоврядуван-
ня реалізує цю владу, в тому числі стосовно недоторканос-
ті землі як просторової основи функціонування держави, 
зокрема  вирішення  питань  щодо  змін  меж  її  території. 
Це виключне право народу як носія суверенітету, а тому 
Конституція України покладає на державу обов’язок щодо 
особливої охорони основного національного багатства. У 
цьому плані особлива охорона держави щодо земель може 
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диференціюватися  з  урахуванням  їх  ціннісних  характе-
ристик та функціонального призначення [2, c. 166]. 

Таким чином, земля як основне національне багатство 
містить будь-які категорії земель у межах території Украї-
ни, в тому числі землі та земельні ділянки, на яких знахо-
дяться об’єкти особливої охорони – об’єкти природно-за-
повідного фонду, курортні та оздоровчі зони, рекреаційні 
зони, земельні ділянки лісового фонду з відповідним ре-
жимом захищеності, інші унікальні природні ландшафти. 
Функції  контролю  за  охороною  та  ефективним  викорис-
танням земель належать до основних пріоритетних напря-
мів загальних засад та земельної політики держави.

Соціальна цінність земель визначається тим, що захо-
ди правової охорони спрямовані на збереження та віднов-
лення нормального та природного якісного стану землі як 
необхідної умови збереження екологічної рівноваги. 

Як обґрунтування цінності земель слід зазначити, що 
земля – продукт самої природи, вона виникла й існує неза-
лежно від волі та свідомості людини. Пошкодження ґрун-
тового покриву як у результаті природних процесів, так і 
внаслідок неправильної господарської діяльності спричи-
няє антропогенне і техногенне навантаження, що обумов-
лює  порушення  біологічних  зв’язків,  які  сформувалися 
протягом тривалого часу, а також знижує продуктивність 
ґрунтів і придатність землі для використання з метою за-
доволення потреб суспільства. 

Для того щоб піддати правовій охороні ті чи інші від-
носини,  необхідно  визначити,  що  ступінь  їх  суспільної 
цінності  настільки  високий,  що  вони  не  можуть  підпа-
дати під дію  інших соціальних норм (норм моралі, релі-
гійних норм, корпоративних норм), а повинні приводити 
до застосування заходів правової охорони. Суспільна со-
ціальна  цінність  є  важливим  критерієм,  який  визначає 
необхідність правової охорони земель від забруднення не-
безпечними речовинами. 

Важливим фактором визначення того, які відносини у 
сфері використання землі повинні підпадати під правову 
охорону, слід вважати можливу шкоду, яка може бути за-
вдана землям унаслідок недотримання відповідних право-
вих вимог. Так,  якщо під час розробки охоронної норми 
буде  встановлено,  що  внаслідок  її  порушення  землі  та 
земельні відносини в цілому не зазнають істотної шкоди 
чи ймовірність виникнення такого порушення буде неве-
ликою, то й необхідність такої норми відпадає. Крім того, 
на ступінь соціальної цінності земельних відносин також 
впливає стан суспільної думки щодо шкідливості того чи 
іншого правопорушення. Так, якщо суспільна думка щодо 
порушення певних вимог норм та щодо наслідків такого 
порушення  є  негативною,  то  відповідні  вимоги  повинні 
стати правовими [3, c. 65].

Отже,  правова  охорона  земель  визначається  соціаль-
ною  цінністю,  оскільки  вона  забезпечує  екологічну  без-
пеку суспільства. У кінцевому результаті шкода може за-
вдаватися життю, здоров’ю людини та  іншим елементам 
навколишнього природного середовища: рослинному, тва-
ринному світу, водним об’єктам, атмосферному повітрю, 
земельним ресурсам та надрам. Значний ступінь суспіль-
ної цінності земель визначається також і тим, що створен-
ня реальної загрози заподіяння шкоди землі призводить до 
заподіяння шкоди іншим багатьом об’єктам правової охо-
рони,  в  тому  числі  національній  безпеці України,  відно-
синам власності, нормальному порядку здійснення певної 
господарської діяльності, громадській безпеці. 

Таким чином, суспільна цінність землі, її ступінь та ха-
рактер залежить від особливостей землі як елемента еко-
логічної безпеки та об’єкта  земельних правовідносин.  Із 
досліджуваного і проаналізованого матеріалу можна зро-
бити висновок, що суспільна цінність земель має цілком 
достатній рівень для здійснення охорони цієї цінності. 

Для того щоб той чи інший об’єкт став об’єктом пра-
вової  охорони,  необхідно, щоб  відповідні  відносини,  які 

пов’язані із зазначеним об’єктом, були постійними та три-
валими,  тобто  правовій  охороні  земель  від  забруднення 
небезпечними речовинами слід піддавати не всі відноси-
ни, а тільки ті, які реально мають місце у житті суспіль-
ства. У дослідженні, що описується, слід виділити верхню 
та нижню межі правової  охорони та  сформулювати пра-
вило,  відповідно  до  якого  правовій  охороні  підлягають 
тільки  ті  об’єкти,  відносини щодо яких  знаходяться між 
верхньою та нижньою межами визначення підстав право-
вої охорони. 

Ступінь нижньої межі полягає у тому, що відносини, 
щодо  яких  вживаються  заходи  правової  охорони,  мають 
бути відносно поширеними. Разом із тим, під час визна-
чення  заходів  правової  охорони  земель  від  забруднення 
небезпечними речовинами слід також враховувати і верх-
ню  межу,  сутність  якої  зводиться  до  того,  що  зазначені 
відносини  не  можуть  бути  надто  загальнопоширеними, 
оскільки не  є  доцільним піддавати правовій  охороні  все 
те, що  стало  поширеним. Це  загрожує  зарегульованістю 
відповідних земельних відносин. 

Враховуючи вищевикладене, цілком природно виникає 
питання щодо визначення критеріїв верхньої та нижньої 
межі правової охорони земель від забруднення небезпеч-
ними речовинами в Україні. Зокрема, як уже було зазначе-
но,  відповідні  відносини,  негативні  наслідки  порушення 
відповідних норм та ставлення до них можуть бути різни-
ми в залежності від рівня небезпеки та суспільної думки. 
Слід зазначити, що у сучасних умовах значно загострили-
ся негативні екологічні наслідки техногенного і антропо-
генного характеру, пов’язані із досягненнями у сфері на-
уково-технічного прогресу, що призвело до інтенсивного 
росту використання землі. 

Таким  чином,  правовій  охороні  слід  піддавати  ті  зе-
мельні відносини, які знаходяться між верхньою та ниж-
ньою  межами  правової  охорони  земель,  тобто,  з  одного 
боку, не є надто поширеними, а з іншого – виникають та 
існують у суспільстві постійно. Відповідні критерії верх-
ньої та нижньої межі правової охорони земель є змінними 
та залежать від виду та рівня небезпеки загроз земельним 
ресурсам.

Важливою  причиною  визначення  підстави  застосу-
вання  правових  заходів  охорони  земель  є  неможливість 
відновлення  чи  захисту  зазначеного природного  ресурсу 
без  застосування  правових  заходів.  Адже,  якщо  було  б 
можливим протидіяти протиправним діянням неправови-
ми заходами, то слід було б відмовитись від застосування 
правових  заходів  охорони  земель,  у  тому числі й  від  за-
бруднення небезпечними речовинами. Забезпечуючи охо-
рону правовими засобами земель від суспільно небезпеч-
них негативних діянь, право дає різко негативну оцінку з 
боку суспільства. Одним із запобіжників вказаної ситуації 
можна вважати кримінально-правову заборону таких про-
типравних  дій,  як  забруднення,  псування  земель,  їх  за-
смічення та ін. Крім того, застосування правових заходів 
охорони земель не дає можливості перетворювати охоро-
ну зазначеного природного ресурсу на боротьбу за нього. 

Суспільна думка в Україні щодо нетерпимості  та не-
припустимості  пошкодження  земель  сформувалася  до-
сить недавно. Послідовно приходить масове усвідомлення 
того, що землі потребують охорони. Відповідні положен-
ня знайшли своє закріплення у ст. 14 Конституції України, 
яка віднесла землю до основного національного багатства, 
що перебуває під особливою охороною держави. 

У радянські часи ставлення до  землі було споживаць-
ким, оскільки вона розглядалася лише як об’єкт господарю-
вання. На той час держава, будучи монопольним власником 
землі,  чітко  регулювала  відносини щодо  використання  та 
охорони земель як об’єкта господарювання та закріплювала 
положення про те, що земля може належати лише державі. 
Посягання на заборони та приписи, встановлені державою 
щодо належності землі, визнавалися суспільно небезпечни-
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ми, тобто злочинними. Споживацьке ставлення як до при-
роди в цілому,  так  і  до окремих  її  елементів виражається 
в екстенсивних формах природокористування у поєднанні 
із  чинниками  інтенсивного  зламу  усталених  моральних 
цінностей та з ідеями «суспільства споживачів». Саме такі 
підходи  заклали  підвалини  глобальної  екологічної  кризи, 
що  спіткала  людство  останніми  десятиріччями.  Правові 
проблеми охорони земель стали привертати увагу та поча-
ли набувати загального характеру ще в середині ХХ ст. Це 
пов’язано із невпинним зростанням інтенсивності викорис-
тання землі і загостренням негативних екологічних наслід-
ків техногенного характеру [4, с. 23]. 

Ще однією важливою підставою застосування право-
вих заходів охорони земель є необхідність правової гаран-
тії охорони конституційних прав та свобод. Така охорона 
належить до числа правових гарантій реального здійснен-
ня цих прав поряд із екологічними, соціальними, організа-
ційними та іншими гарантіями. 

Зауважимо той факт, що ст. 50 Конституції України за-
кріплює право громадян на безпечне для життя та здоров’я 
довкілля і на відшкодування шкоди, яка заподіюється по-
рушенням цього права. Земля, як відомо, є одним із осно-
вних елементів довкілля, і від її якісного природного ста-
ну  залежить  безпека  всього  довкілля.  Заподіяння шкоди 
земельним ресурсам порушує право громадян на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля, право вільного використан-
ня природних ресурсів, у тому числі й землі [5]. 

 На нашу думку, не лише юридичне закріплення право-
вих гарантій охорони прав громадян на безпечне довкілля, 
але  й  наявність  механізму  реалізації  цих  гарантій  пови-
нні стати запорукою забезпечення глобальної екологічної 
безпеки.  Так,  небезпека  –  це  потенційна  загроза  виник-
нення збитку або іншої форми реалізації ризику (забруд-
нення,  пошкодження,  псування)  земельних  ресурсів,  що 
зумовлена  специфікою останнього,  а  також  загрозливою 
ситуацією  і  природою  збитку.  Небезпека  є  стрижневою 
характеристикою загрози, без неї  загроза неможлива. Ця 
характеристика відображає взаємодію двох основних еле-
ментів:1) носія загрози, яким є земельна ділянка як об’єкт, 
який зазнає зниження своєї цінності внаслідок реалізації 
такої потенційної загрози, та суб’єкт – власника або земле-
користувача земельної ділянки – як особи, яка безпосеред-
ньо зазнає шкоди (збитку) внаслідок такого пошкодження; 
2) навколишнього середовища, в якому функціонують як 
об’єкт, так і суб’єкт ризику, тобто носії загроз, які можуть 
провокувати її реалізацію. У цьому випадку під навколиш-
нім середовищем слід розуміти не тільки довкілля – при-
родне середовище, яке також може бути джерелом загроз 
внаслідок  виникнення  тих  чи  інших  природних  ката-
строф,  а  й  соціальне  середовище, що,  зокрема,  охоплює 
собою  його  техногенні,  урбаністичні  складники,  які  та-
кож є загрозоутворювальними чинниками для земельних 
ресурсів.  Законодавець  при  визначенні  правових  заходів 
охорони земель повинен враховувати відповідність носія 
загрози навколишньому середовищу, в якому функціонує 
такий носій. Це необхідно для того, щоб правильно визна-
чити правовий режим поводження із окремими об’єктами 
(речовинами), які можуть заподіяти шкоду земельним ре-
сурсам. Такими об’єктами для земельних ресурсів, зокре-
ма,  є  пестициди  і  агрохімікати  як  речовини, що  найчас-
тіше  контактують  із  земельними  ділянками  та  водночас 
є  потенційним  джерелом  безпеки.  Потреба  у  правовому 
регулюванні  відносин,  пов’язаних  із  забезпеченням  еко-
логічної  безпеки,  зумовлена  тим, що  природа  не  визнає 
державних кордонів. Забруднення водних ресурсів, атмос-
ферного  повітря  та  пов’язане  з  ним  забруднення  земель 
має  транскордонний  характер,  тому  довкілля  в  цілому  і 
окремі об’єкти природи підлягають особливій охороні, зо-
крема і засобами правового характеру. Охорона довкілля 
на міжнародному рівні здійснюється на підставі принци-
пів, котрі були сформульовані у Статуті ООН [6], у Декла-

рації про принципи міжнародного права, що стосуються 
дружніх відносин і співробітництва між державами, схва-
лені 25-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН: 1) право лю-
дей на життя у сприятливому навколишньому природному 
середовищі та відповідальність за охорону і покращення 
навколишнього природного середовища на благо теперіш-
нім  і  майбутнім  поколінням;  2)  суверенне  право  держав 
розробляти свої природні ресурси і  їх відповідальність у 
рамках  національної  юрисдикції  не  заподіювати  шкоди 
навколишньому середовищу інших держав; 3) міжнарод-
не  співробітництво  держав  у  сфері  охорони  довкілля  на 
основі рівноправ’я; 5) попередження забруднення навко-
лишнього природного середовища [7, c. 65–73]. 

Для  правильного  застосування  правових  заходів  ре-
гулювання суспільного життя необхідно поряд  із підста-
вами враховувати і умови застосування правових заходів 
охорони  земель.  За  наявності  розглянутих  вище  підстав 
застосування правових заходів охорони перед законодав-
цем постає проблема остаточного з’ясування необхідності 
цього  кроку  та  використання напрацьованих наукою ме-
ханізмів якісної розробки необхідної правової норми. Для 
розв’язання  таких  проблем  слід  використовувати  умови 
застосування  правових  засобів  охорони,  під  якими  слід 
розуміти ті обставини, від котрих залежать будь-які яви-
ща. Умови правової охорони земель уявно поділяються на 
три  групи:  юридичні,  соціально-економічні,  соціально-
психологічні. 

Так,  до  юридичної  умови  правової  охорони  земель 
слід віднести можливість впливу на суспільні відносини 
у  галузі  землекористування  за  допомогою  правових  за-
ходів. Правові заходи слід застосовувати у тих випадках, 
коли  бажаного  впливу  на  суспільні  відносини  не можна 
досягнути  за  допомогою  інших  соціальних  регуляторів 
поведінки,  тобто нормами моралі, релігійними нормами, 
корпоративними нормами. Так, мета застосування заходів 
правової охорони земель спрямована на забезпечення існу-
вання належного стану землі, протидії погіршення їхнього 
стану. Визначена мета може бути досягнута за допомогою 
тільки правових заходів, оскільки саме такі заходи мають 
найвищий рівень  забезпечення у нашому суспільстві; це 
забезпечення державним примусом, заходами переконан-
ня та  заохочення. Сьогодні  вже не викликає  сумніву, що 
норми моралі та релігійні норми, які протягом тривалого 
часу визначали правила поведінки людини стосовно зем-
лі, не виконують свого призначення відповідно до стану 
земельних ресурсів. Це зумовлено тим, що зростає інтен-
сифікація виробничої діяльності, що, у свою чергу, приво-
дить до необхідності застосування більш серйозних соці-
альних регуляторів поведінки людини, ніж норми моралі, 
звичаї та традиції. 

Ще  однією  юридичною  умовою  правової  охорони 
земель  є  можливість  її  реалізації.  ЇЇ  сутність  полягає  у 
тому, що правова норма буде практично функціональною 
і достатньо ефективною лише тоді, коли існує об’єктивна 
можливість її реалізації, тобто втілення дії правових норм 
у правомірній поведінці суб’єктів права, в  їх практичній 
діяльності [8, c. 386]. Будь-яка охоронна норма щодо зем-
лі  повинна  бути  сформульована  таким  чином, щоб факт 
її  існування та порушення у більшості випадків міг бути 
виявленим та доведеним: 1) із достатнім ступенем досто-
вірності; 2) законними та доступними діями; 3) без шкоди 
для моралі та соціально позитивних міжособових зв’язків 
людей [9, c. 35].

Важливою  умовою  застосування  заходів  охорони  зе-
мель  є  відповідність  зазначених  заходів  потенційним  чи 
реальним загрозам земельних ресурсів. Зокрема, необхід-
но, щоб загрози, зазначені у нормативно-правових актах, 
насправді мали місце чи була ймовірність їх виникнення 
за певних умов.

Аналізуючи  чинне  законодавство щодо  встановлення 
правових заходів охорони земель, можна виокремити такі 
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форми реалізації загрози, які мають місце щодо земельних 
ресурсів, як господарська діяльність, меліорація, викорис-
тання осадів стічних вод, застосування пестицидів та агро-
хімікатів, здійснення господарської діяльності, пов’язаної 
із зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, 
знешкодженням і захороненням відходів, містобудівна ді-
яльність, застосування нових технічних засобів і техноло-
гій, радіоактивне забруднення [10]. 

Наступною  групою  умов  застосування  правових  за-
ходів земель вважаються соціально-економічні умови, до 
яких відносять також настання спричиненої суттєвої ма-
теріальної  та  моральної шкоди. Правовій  охороні  підля-
гають  тільки  ті  об’єкти,  діяння щодо  яких  спричиняють 
або можуть спричинити матеріальну чи моральну шкоду 
суспільству. Зауважимо, що вихідними положеннями для 
визначення сутності та характеру шкоди земельним ресур-
сам, насамперед, слід вважати відповідні норми Консти-
туції України, зокрема, ст. 3 цього нормативно-правового 
акту закріплює, що людина, її життя та здоров’я, честь та 
гідність,  недоторканність  та  безпека  визнаються  в Укра-
їні  найвищою  соціальною  цінністю.  У  юридичній  науці 
поряд  із  екологічною шкодою виділяють  також  і матері-
альну шкоду, яка може бути заподіна земельним ресурсам. 
Матеріальна шкода пов’язана, насамперед,  зі  зниженням 
продуктивної здатності землі, її грошової оцінки, що від-
бувається внаслідок заподіяння їй шкоди. 

Специфіка землі полягає у тому, що вона визнана не-
рухомістю, яка зумовлюється можливістю її участі у ци-
вільно-правовому  обігу.  Зауважимо,  що  земля  не  має 
споживчої вартості, хоча і є найважливішою цінністю на-
роду України і задовольняє різноманітні потреби як усього 
суспільства в цілому, так і окремих його суб’єктів. У ре-
зультаті забруднення землі їй може завдаватися шкода як 
економічній категорії. Природне, екологічне та економіч-
не різноманіття властивостей та функцій, які притаманні 
землям, потребує особливого підходу до них як до об’єкта 
правової охорони. 

Земля виступає обов’язковою умовою та основою гос-
подарської діяльності людини. Економічна функція землі 
пов’язана  із  визнанням  її  об’єктом  господарювання.  Від 
якісного стану землі залежить не тільки її ціна, а й май-
бутні доходи власника земельної ділянки чи землекорис-
тувача,  тому  правова  охорона  земель  від  протиправних 
діянь, що погіршують їх якісні характеристики, є одним із 
чинників, що підвищують вартість землі на ринку земель-
ної нерухомості. Землі в межах України є неоднорідними 
за своєю якістю, природними, біологічними, хімічними та 
іншими показниками. Крім того, окремі категорії  земель 
характеризуються певними особливостями і можуть вико-
ристовуватися з різною метою. Одні використовуються як 
засіб  виробництва  у  сільському  і  лісовому  господарстві, 
інші – як територіальна просторова база для розміщення 
різних об’єктів або як охоронні зони. Зазначені обставини 
функціонують разом, тому  їх необхідно враховувати при 
встановлені  заходів  правової  охорони  земель,  а Держав-
ний стандарт 26640-85 «Земля. Терміни і визначення» ви-
значає поняття «земля» як найважливішу частину навко-
лишнього  природного  середовища,  що  характеризується 
простором, рельєфом, ґрунтовим покривом, рослинністю, 
надрами, водами і головним засобом виробництва у сіль-
ському  господарстві,  а  також просторовою базою  розмі-
щення галузей національного господарства. 

Проведені  дослідження  засвідчують,  що  категорія 
«земля»  тлумачиться  за  різними  ознаками,  але  сутність 
визначення землі як елемента природного середовища, що 
знаходиться у нерозривному зв’язку з  іншими об’єктами 
природи та виконує головну екологічну функцію природ-
ного ресурсу, не розкрито. Виходячи з екологічних ознак, 
пропонуємо розглядати поняття «земля» як природний ре-
сурс та найважливіший складник навколишнього природ-
ного середовища, поверхню суші в межах держави, у тому 

числі  з  ґрунтовим  покривом,  відповідною  рослинністю, 
що може бути  засобом виробництва  та просторовою ба-
зою для розміщення. У юридичній літературі ця проблема 
вже досліджувалась. Так, Ю.Г. Жариков першим дослідив 
ґрунт  як  самостійний  об’єкт  правової  охорони,  саме  він 
відзначив, якщо говорити про родючість, що земля і ґрунт 
ідентичні. Різниця полягає лише у тому, що земля є більш 
загальним поняттям, а ґрунт пов’язується із конкретними 
уявленнями про якість землі і її придатність для викорис-
тання у сільському господарстві [11, c. 3]. 

Усі землі України, незалежно від напряму їх залучен-
ня у користування та обсягу виконуваних ними функцій, 
відносять до  земельних ресурсів, що становлять  земель-
ний фонд і мають певний потенціал, тому земельний по-
тенціал пропонуємо розглядати як сукупність доступної і 
прихованої продуктивності землі та здатності її як ресур-
су задовольняти потреби суспільства. Варто зазначити, що 
не всі землі можуть бути залучені в господарський обіг та 
використовуватися  як  ресурс.  Крім  цього,  тривале  вико-
ристання залучених у користування земель як вичерпного 
природного  відновлювального  ресурсу  здатне  змінювати 
величину  земельного потенціалу  як позитивно,  так  і  не-
гативно. 

Ще однією групою умов охорони  земель виступають 
соціально-психологічні умови. Тому правова охорона є ви-
правданою лише тоді, коли правосвідомістю той чи інший 
різновид неправомірної поведінки сприймається як такий, 
що потребує вжиття заходів правової охорони. У багатьох 
випадках  чинне  законодавство  завдяки ціннісно-орієнта-
ційній  та  оціночній  функції  формує  вплив  на  суспільну 
правосвідомість. Водночас, як підкреслюється в літерату-
рі, і сама суспільна правосвідомість часто є стимулом для 
встановлення правової заборони. Це, зокрема, проявилося 
у встановленні заходів охорони земель від забруднення не-
безпечними речовинами. Спочатку суспільна думка сфор-
мувала своє негативне ставлення до дій, пов’язаних із по-
шкодженням земель, які засуджувалися у засобах масової 
інформації, обговорювалися на семінарах, конференціях, 
зустрічах на міжнародному рівні; це і стало стимулом для 
доповнення  чинного  законодавства  відповідними норма-
ми,  якими  встановлено  відповідальність  за  вказані  про-
типравні  діяння. Тим  самим  тепер  законодавство  втілює 
негативну оцінку зазначених дій у суспільну думку. У на-
шому випадку можна констатувати збіг загальнолюдсько-
го уявлення про справедливість із кримінально-правовою 
забороною забруднення земель, у тому числі і небезпечни-
ми речовинами, в Україні. 

Таким чином, на сучасному рівні розвитку суспільної 
правосвідомості в Україні кримінально-правова заборона 
забруднення земель є не тільки обґрунтованою, але й со-
ціально необхідною.

Заключною  умовою  встановлення  заходів  правової 
охорони  земель  вважається  наявність  історичних  тради-
цій. У зв’язку із цим слід зазначити, що становлення кри-
мінально-правової заборони злочинних посягань на землю 
має свою історію. Так, на всіх етапах еволюційного розви-
тку суспільства земля була основним джерелом існування 
людини і завжди була предметом жорстокої боротьби між 
людьми: всі війни в минулі часи відбувалися для заволо-
діння землею. Первісні капітали накопичувалися виключ-
но завдяки землі. Держава завжди намагалася забезпечити 
належну правову охорону землі та прав на неї. Самостійне 
закріплення отримала, наприклад, недоторканність права 
власності на землю. Пізніше за допомогою правових при-
писів була закріплена юридична відповідальність за пору-
шення правил користування землею, прав  землекористу-
вачів  та  ін.  За  допомогою  таких норм держава  прагнула 
стабілізувати  земельний  лад  та  забезпечити  відповідний 
правопорядок. У цьому випадку йдеться про регламента-
цію суспільних відносин щодо належності та використан-
ня землі. На всіх етапах  історичного розвитку держави  і 
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права земля охоронялася лише як об’єкт права власності 
та об’єкт господарювання. Такий підхід до землі обумов-
люється тим, що рівень соціально-економічних відносин 
на той час не становив загрози для неї як об’єкта природи. 
Проблема охорони землі формувалася протягом тривалого 
часу, а в сучасних умовах це пов’язано із значним антро-
погенним навантаженням на землю, яке в багатьох випад-
ках має суспільно небезпечний характер [4, c. 38–39]. 

Висновки. Таким чином, необхідність охорони земель 
від  забруднення  небезпечними  речовинами,  а  також  ін-

шого  погіршення  їх  якісного  стану  правовими  заходами 
набула актуальності поряд із історичним розвитком нашої 
держави. Розвиток суспільства,  технічний прогрес,  ство-
рення нових технологій, які поліпшують умови життя лю-
дини, певною мірою негативно впливають на довкілля. У 
зв’язку із цим охорона земель правовими та іншими захо-
дами повинна сприяти збереженню їх основних функцій 
як  важливого  екологічного  ресурсу,  а  також  виконувати 
превентивну  роль  для  запобігання  вчиненню  щодо  них 
протиправних дій. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. В.І. Андрейцев. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики. /  

Андрейцев В.І. – Д. : Національний гірничий університет, 2011. – 372 с.
2. В.І. Андрейцев Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Андрейцев В.І. –  

К. : Знання, 2007. – 445 с.
3. Хом’яченко С. Поняття і види земельних правопорушень / С. Хом’яченко // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. –  

№ 8. – С. 65–71.
4. Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.  

наук: 12.00.08 / А.М. Шульга; Нац. Ун-т внутрішніх справ МВС України. – Х., 2004. – 211 с. 
5. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к /96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
6. Статут Організації Об’єднаних Націй від 26 червня 1945 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

main.gi?nreg=995_010
7. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно 

до Статуту Організації Об’єднаних Націй від 24 жовтня 1970 р. // Действующее международное право. –М. : Московский независимый  
ин-т международного права, 1996. – Т. 1. – С. 65–73. 

8. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підруч. / О.Ф. Скакун; пер з рос. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.
9. Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций (аксиологические аспекты) /  

П.П. Осипов. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. – 135 с. 
10. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. № 962-ІV // Відомості Верховоної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.
11. Жариков Ю.Г. Охрана почв – обязанность землепользователей / Жариков Ю.Г. – М. : Юрид. лит., 1965. – 76 c. 

УДК 349.2:631.164.23

ПРО ВиЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТиЦІЇ У СОЦІАЛьНиЙ РОЗВиТОК СЕЛА»

Of DEfINITION Of “INVESTMENT IN SOCIAL DEVELOPMENT Of VILLAgE”

Сащенко І.С.,
кандидат юридичних наук, заступник голови

Апеляційного суду Харківської області 

Здійснено аналіз наукових підходів і законодавчого закріплення поняття «інвестиції у соціальний розвиток села», на основі якого 
сформульовано авторську дефініцію зазначеного поняття. Визначено його особливості та фактори, що впливають на розвиток.

Ключові слова: інвестиції, соціальний розвиток селі, суспільна аграрна політика, сільське господарство, підприємницька діяльність.

Осуществлен анализ научных подходов и законодательного закрепления понятия «инвестиции в социальное развитие села», на ос-
нове которого сформулирована авторская дефиниция этого понятия. Определены его особенности и факторы, влияющие на развитие. 

Ключевые слова: инвестиции, социальное развитие села, общественная аграрная политика, сельское хозяйство, предпринима-
тельская деятельность.

The scientific approaches and legislative consolidation of the concept of ‘investment in social development of village” are analyzed. The 
author’s definition of this concept is formulated. The characteristics and factors that influencing of its development are determined. 

Key words: investment, social development of rural areas, public agricultural policies, agriculture, entrepreneurial activity.

Постановка проблеми. Перехід  до  ринкової  еконо-
міки  зумовив  структурні  зміни в усіх  галузях народного 
господарства, в тому числі і в сільському господарстві, яке 
зіткнулося  з  труднощами  через  нескоординованість  дер-
жавної політики у цій сфері. 

Стан опрацювання.  Сьогодні  серед  вітчизняних  та 
російських  представників  економічної  теорії  досліджен-
ням інвестицій займаються такі вчені, як А.В. Антонова, 
П.І.  Багрій,  А.Б.  Борисов,  Ф.Ф.  Бутинець,  Г.Л.  Вознюк,  
Т.І. Вуколова, В.М. Гриньова, І.І. Дахно, М.П. Денисенко, 
К.Г. Денисова, Й.С. Завадський, А.А. Зайцев, А.Г. Івасен-
ко, Л.В. Копорулина, М.І. Куліков, Т.І. Лепейко, Л.М. Ло-
зовський,  І.А. Мінаков, С.З. Мошенський, Я.І. Ніконова, 

В.Г. Одегов, О.В. Олійник, О.С. Передрій, С.Ф Покропив-
ний, О.М.  Сліпушко,  Е.Б.  Стародубцев,  В.Г. Федоренко, 
О.О. Юркевич та ін.

Мета статті – здійснити аналіз наукових підходів і за-
конодавчого закріплення поняття «інвестиції у соціальний 
розвиток села», на основі якого сформулювати авторську 
дефініцію зазначеного поняття. 

Виклад основного матеріалу. Етимологічне значення 
слова «інвестиція» походить від латинського «invest», що 
означає  вкладення  коштів. Ширше це поняття  розкрива-
ється у довідковій літературі. 

Зокрема, в економічному словнику інвестиції визнача-
ються як сукупність затрат, які реалізуються у формі дов-
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гострокових вкладень приватного чи державного капіталу 
в різні галузі національної чи іноземної економіки з метою 
отримання прибутку [1, c. 259].

Відповідно до банківської енциклопедії інвестиції – це 
сукупність витрат, що реалізуються у формі довгостроко-
вих вкладень капіталу в різні  галузі економіки. Мета  ін-
вестицій – одержання підприємницького доходу, прибут-
ку, процента [2, c. 112].

Інвестиції  –  всі  види  майнових  та  інтелектуальних 
цінностей,  що  вкладаються  в  об’єкти  підприємницької 
та  інших видів діяльності, в результаті якої утворюється 
прибуток чи досягається соціальний ефект, як визначено 
у словнику закордонних і нормативних термінів [3, c. 111].

У юридичній енциклопедії інвестиції визначаються як 
грошові кошти, цільові банківські внески, паї, акції та інші 
цінні папери, технології, машини, обладнання, ліцензії, ін-
телектуальні цінності, що вкладаються в об’єкти підпри-
ємницької діяльності з метою одержання прибутку та до-
сягнення позитивного суспільного ефекту [4, c. 194–195].

Очевидно, що довідникова література з різних аспектів 
визначає поняття інвестицій, а тому не надає йому загаль-
не уявлення. Між тим, і в науковій літературі погляди на 
досліджуване явище різняться. Оскільки поняття «інвес-
тиції»  є  економічною  категорією,  вважається  доцільним 
проаналізувати підходи до його розуміння вчених-еконо-
містів. 

В економічній теорії поняття «інвестиції» детально по-
чало досліджуватись у 50–60-х роках ХХ століття. Пере-
думовою цього стали напрацювання М. Марковіца, який 
розробив теорію інвестиційного портфеля. У подальшому 
на основі цих ідей В. Шарп заклав модель оцінки капіталь-
них активів та визначив, що в найширшому сенсі «інвес-
тувати»  означає  «попрощатися  з  грошима  сьогодні, щоб 
отримати більшу їх суму в майбутньому». Два фактори за-
звичай пов’язані із цим процесом – час і ризик. Віддавати 
гроші доводиться зараз  і у визначеній кількості. Винаго-
рода ж буде пізніше,  якщо буде взагалі,  і  її  кількість  за-
здалегідь невідома, як зазначає вчений. У деяких випадках 
важливим фактором буде час (наприклад, для державних 
облігацій). В інших ситуаціях головним є ризик (зокрема, 
для опціонів на купівлю звичайних акцій). У деяких ви-
падках важливими є одночасно два фактори – час і ризик 
(наприклад, для звичайних акцій) [5, c. 1].

Аналіз  наукових  позицій  вчених-економістів  дає  під-
стави стверджувати, що при визначенні сутності інвести-
цій в основу покладаються різні критерії, що приводить до 
великої кількості наукових підходів при визначенні цього 
поняття. Тому видається доцільним узагальнити ці позиції 
з метою їх системного аналізу.

Так, відповідно до першого підходу інвестиції визна-
чаються  як  грошові  кошти,  цінні  папери,  інше майно,  в 
тому числі майнові права, інші права, що мають грошову 
оцінку, які вкладаються в об’єкти підприємницької діяль-
ності  і  (чи)  іншої діяльності з метою отримання прибут-
ку  і  (чи) досягнення  іншого корисного  ефекту  [6,  c.  71]. 
Такої позиції дотримуються А.В. Антонова, Т.І. Вуколова,  
І.І. Дахно, К.Г Денисова, Л.В Копорулина та ін.

За іншим підходом, інвестиціями є вкладення капіталу 
у всіх його формах у різні об’єкти (інструменти) господар-
ської діяльності з метою отримання прибутку [7, c. 166]. 
Такий підхід представлений М.І. Куліковим, І.А. Мінако-
вим, С.Ф. Покропивним та ін.

Дещо відмінною є позиція науковців, зокрема А.Г. Іва-
сенка, Л.М Лозовського, Я.І. Ніконової, С.З Мошенсько-
го, В.Г Одегова, Е.Б. Стародубцева  та  ін.,  відповідно до 
якої інвестиції розглядаються як витрати, що реалізуються 
у формі довгострокових вкладень капіталу в різні  галузі 
економіки з метою одержання доходу [8, c. 98]. 

Комплексний підхід до поняття інвестицій запропону-
вали М.П. Денисенко та В.Г. Федоренко, які наголошують 
на доцільності розглядати інвестиції з фінансової та з еко-

номічної точки зору. У першому випадку  інвестиції – це 
система  економічних  та  інших  відносин  із  приводу  кру-
гообігу  капіталу,  який  авансований  у  вигляді  грошових, 
майнових,  інноваційних  та  інтелектуальних  цінностей  в 
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з ме-
тою отримання вигоди від  забезпечення процесу розши-
реного відтворення. З економічної точки зору інвестиції – 
це видатки на створення, розширення, реконструкцію та 
технічне  переозброєння  основного  капіталу,  а  також  не 
пов’язані з цим зміни оборотного капіталу [9, c. 15]. 

Аналіз наведених дефініцій дає підстави стверджува-
ти, що сьогодні в економічній науці не сформовано єдино-
го підходу до розуміння інвестицій.

Очевидно,  що  і  серед  правників  також  не  склалося 
єдиного підходу до розуміння інвестицій. Варто зазначи-
ти, що дослідженню інвестицій за радянської доби майже 
не приділялося належної уваги, оскільки доктрина адмі-
ністративно-командної системи єдиним інвестором визна-
вала державу, яка здійснювала фінансування у всіх сферах 
господарської діяльності, а поняття «інвестиції» визнава-
лося як таке, що суперечить укладу планової економіки.

Між тим, це поняття не залишилося осторонь науков-
ців. Уперше це визначення у радянській правовій літера-
турі було надано Н.М. Вознесенською, яка запропонувала 
під інвестиціями розуміти таке надання коштів іноземним 
інвестором, при якому обов’язковою є економічна актив-
ність.  Виробнича  діяльність  іноземного  елемента  спря-
мована на узгоджене цільове використання цих коштів за 
умови, що така діяльність (за участю або без участі місце-
вого капіталу) приведе до створення виробничого об’єкта, 
що  сприяє  розвитку  економіки  молодої  держави,  підви-
щенню її економічного потенціалу [10, c. 32]. 

Проте  таке визначення  інвестицій  сьогодні  вже втра-
тило свою актуальність, оскільки ототожнення інвестицій 
лише з грошовими коштами створює обмежений підхід до 
їх застосування. 

Аналіз сучасного законодавства України дає підстави 
стверджувати, що єдиної, як вже зазначалося, позиції сто-
совно визначення інвестицій сьогодні не сформовано. 

Так, в Законі України від 18 вересня 1991 р. «Про ін-
вестиційну діяльність» під  інвестиціями розуміються всі 
види майнових та інтелектуальних цінностей, що вклада-
ються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльнос-
ті, в результаті якої створюється прибуток або досягається 
соціальний ефект [11].

Відповідно  до  Закону  України  від  16  квітня  1991  р. 
«Про зовнішньоекономічну діяльність» іноземні інвести-
ції визначаються як всі види майнових та інтелектуальних 
цінностей, що вкладаються іноземними суб’єктами госпо-
дарської діяльності в Україні, в результаті чого утворюєть-
ся прибуток або досягається соціальний ефект [12]. 

Таке формулювання є некоректним, оскільки не уточ-
нюється об’єкт інвестування, а просто констатується факт 
вкладення цінностей  в Україні. Тоді  постає питання,  які 
види  діяльності  можуть  інвестуватися:  лише  підприєм-
ницької чи також іншої? 

У Законі України від 19 березня 1996 р. «Про режим 
іноземного  інвестування»  деталізується  визначення  іно-
земних  інвестицій,  відповідно  до  якого  це  цінності,  які 
вкладаються  іноземними  інвесторами  в  об’єкти  інвести-
ційної  діяльності  відповідно  до  законодавства України  з 
метою  отримання  прибутку  або  досягнення  соціального 
ефекту [13].

Вказаний нормативний акт ототожнює інвестиції з усі-
ма  цінностями.  Таке  формулювання  також  не  є  вдалим, 
оскільки не всі цінності можуть бути інвестиціями, зокрема 
моральні, духовні, загальнолюдські. Очевидно, що в цьому 
випадку мову потрібно вести про цінності, які мають пев-
ний грошовий вираз, є об’єктом цивільного обороту.

У Податковому кодексі закладено якісно новий підхід, 
відповідно до якого інвестиції визначаються як господар-



179

Порівняльно-аналітичне право
♦

ські операції, які передбачають придбання основних засо-
бів,  нематеріальних  активів,  корпоративних  прав  та/або 
цінних паперів в обмін на кошти або майно [14]. 

Такий  підхід  також  варто  піддати  критиці,  оскіль-
ки  інвестиції  визначаються  через  господарські  операції, 
пов’язані  із  придбанням  певних  об’єктів,  перелік  яких 
надається виключний: це нематеріальні активи, корпора-
тивні права та/ або цінні папери. Причому така діяльність 
провадиться  не  з метою отримання  прибутку  або  досяг-
нення соціального ефекту, а в обмін на кошти чи майно. 

Таким  чином,  аналізуючи  вищенаведене,  варто  зазна-
чити,  що  у  національному  законодавстві  не  сформовано 
єдиного підходу навіть до розуміння загальної сутності ін-
вестицій, оскільки визначення надається або через узагаль-
нюючу категорію цінності, або як господарських операцій. 

Доцільно наголосити, що серед вчених-юристів також 
не склалося одностайної позиції з цього приводу.

Зокрема, О.Е. Сімсон  пропонує  під  інвестиціями  ро-
зуміти майно, майнові права та  інші цінності, які мають 
ринкову вартість, довгостроково і з ризиком вкладаються 
інвестором в об’єкти підприємницької діяльності з метою 
отримання прибутку [15, c. 11].

Така позиція є не досить зрозумілою, оскільки науко-
вець  під  інвестиціями  розуміє  майно,  майнові  права  та 
інші  цінності.  Очевидно,  науковець  спробувала  надати 
визначення  інвестиціям через поєднання підходів до ро-
зуміння майна з позицій Цивільного кодексу (далі – ЦК) 
та Господарського кодексу (далі – ГК), які не збігаються, 
оскільки,  як  зазначає  професор  І.В.  Спасибо-Фатєєва, 
до майна як об’єкта права власності згідно зі ст. 190 ЦК 
України  входять  окрема  річ,  сукупність  речей,  а  також 
майнові  права  та  обов’язки,  а  Господарським  кодексом 
України (ч. 1 ст. ст. 139, 143, 145) цим поняттям охоплю-
ється  сукупність  речей  та  інших  цінностей.  Розбіжності 
у визначенні майна між ЦК та ГК полягають у тому, що в 
ГК: а) використано ширший за значенням у порівнянні з 
«майном»  термін «цінності»;  б)  встановлено  їх  критерії, 
зокрема вказівкою на їхній вартісний характер; в) поняття 
майна (цінностей) поєднано з їх обліком; г) відповідно до 
цього  введено  поняття майнового  стану  (ст.  145);  д)  пе-
редбачено різні правові режими цього майна (крім права 
власності та інших речових прав, урегульованих у ЦК, у 
ГК  передбачаються  ще  й  правa  повного  господарського 
відання, оперативного управління та оперативного вико-
ристання – ст. ст. 134, 136, 138). Таким чином, як зазначає 
науковець,  вже  зіставлення  регулювання  майнових  прав 
цими кодексами свідчить про розбіжності в їх розумінні. 
При розширенні сфери застосування майнових прав оче-
видними стають різні підходи законодавця щодо їх визна-
чення. Останнє  впливає на численні права  як  власників, 
так  і  суб’єктів  тих чи  інших майнових відносин  (корпо-
ративних та  зобов’язальних, відносин з реалізації  інших 
речових прав) [16, c. 9].

О.Р.  Кібенко,  досліджуючи  іноземні  інвестиції,  вва-
жає доцільним конструювати це поняття як таке, що роз-
падається на два рівнозначних елементи – предмет  іно-
земних інвестицій та інвестиційний титул (інвестиційні 
права).  При  цьому  до  предмета  науковець  відносить  ті 
цінності, які вкладені іноземним інвестором та викорис-
товуються у господарській діяльності на території Укра-
їни [17, c. 166].

В.В. Поєдинок інвестиції пропонує розуміти як двох-
аспектну категорію, що об’єднує розуміння інвестиції як: 
1) майнових цінностей, що становлять внесок суб’єкта у 
господарську діяльність (майновий аспект інвестицій від-
повідає  меті  захисту  капіталовкладень,  а  також  традиції 
юридичної науки, яка вбачає категорію майна зі спеціаль-
ним правовим режимом); 2) дій (операцій) цього суб’єкта, 
що  визначають  спосіб  здійснення  зазначеного  внеску 
(операційний  аспект  інвестицій  відповідає  меті  регулю-
вання руху капіталів, а також традиції економічної науки, 
яка вбачає в інвестиціях зміни у капіталі, що відбувають-
ся протягом певного періоду в часі). При цьому, на думку 
науковця,  головною  правовою  характеристикою  інвес-
тицій як операцій інвестора є їх належність до операцій, 
пов’язаних із рухом капіталів [18, c. 416].

Така позиція науковця покликана об’єднати два якісно 
різних підходи (економічний та правовий) в одній право-
вій площині. Проте вважається доречним під інвестиціями 
розуміти не майнові цінності, а саме майно як узагальню-
ючу категорію, яка відповідає усталеним нормам цивіліс-
тичної науки.  Звичайно,  варто погодитися  з науковцем  з 
приводу  того, що правовою характеристикою  інвестицій 
будуть певні дії (операції), оскільки просто констатація ін-
вестицій як майна є неповною та не дозволяє розмежувати 
ці дві категорії. Проте такі дії (операції) будуть пов’язані 
не з капіталом як економічною категорією, а з майном як 
правовою категорією, а також варто зазначити, що правову 
площину інвестиції набувають саме в інвестиційних пра-
вовідносинах. 

Досліджуючи інвестиційні відносини у сфері сільсько-
го господарства, професор В.Ю. Уркевич зазначає, що це 
такі відносини, які виникають з приводу майнових та ін-
телектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти під-
приємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток (доход) або досягається соціальний 
ефект, складаються у різних сферах економіки України, не 
виключенням чому є й сільське господарство [19, c. 111].

Висновки.  Таким  чином,  виокремленні  точки  зору 
дають  підстави  надати  власне  визначення:  інвестиції  в 
соціальний  розвиток  села  –  це майно, що  вкладається  в 
об’єкти соціальної сфери села (соціальну інфраструктуру 
та розвиток соціальних стандартів сільського населення) 
фізичними, юридичними особами,  територіальними  гро-
мадами, державами з метою отримання прибутку та (або) 
досягнення соціального ефекту.
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МЕТОД МІГРАЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЯК ЕЛЕМЕНТ МІГРАЦІЙНОГО РЕЖиМУ УКРАЇНи

METhOD MIgrATION rEguLATION 
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Баламуш М.А.,
старший викладач кафедри адміністративного та господарського права
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Наукова стаття присвячена визначенню змісту поняття «метод міграційно-правового регулювання». Розкриваються три його скла-
дові, серед яких виділяються загальний метод, способи та типи правового регулювання. Обґрунтовується доцільність розгляду методу 
міграційно-правового регулювання як елементу міграційного режиму України. 

Ключові слова: міграційний режим, міграційні відносини, міграційне законодавство, метод міграційно-правового регулювання.

Научная статья посвящена определению содержания понятия «метод миграционно-правового регулирования». Раскрываются три 
его составляющие, среди которых выделяются общий метод, способы и типы правового регулирования. Обосновывается целесообраз-
ность рассмотрения метода миграционно-правового регулирования как элемента миграционного режима Украины.

Ключевые слова: миграционный режим, миграционные отношения, миграционное законодательство, метод миграционно- 
правового регулирования.

The scientific article is devoted to the definition of what constitutes «method immigration and legal regulation». Revealed its three compo-
nents, among which are the general methods, techniques and types of regulation. Consider the expediency of the method of migration regulation 
as part of the migration regime Ukraine.

Key words: migration regime, migration relations, migration law, migration and method of legal regulation.
 
Постановка проблеми. Кожен елемент системи пра-

ва,  окрім  норми  права,  завжди  характеризується  через 
предмет і метод правового регулювання. Специфіка галузі 
права, підгалузі та правового інституту проявляється саме 
в суспільних відносинах, які ними регулюються, а також 
у  сукупності  правових  засобів  і  способів,  за  допомогою 
яких  галузь  права,  підгалузь  чи  правовий  інститут  здій-
снюють вплив на суспільні відносини. 

Визначення і предмету, і методу правового регулюван-
ня галузі права, підгалузі та правового  інституту завжди 
були проблемними питаннями в юридичній науці. Сьогод-
ні  метод  правового  регулювання  в  основному  розгляда-
ється та характеризується в спеціальній літературі у двох 
іпостасях  –  як  один  із  критеріїв  диференціації  права  на 
галузі та як один із елементів правового режиму. 

Ці два підходи до визначення методу правового регу-
лювання  особливо  яскраво  проявляються  у  сфері  мігра-
ційного права, адже є намагання науковців, з одного боку, 
через  визначення  методу  міграційно-правового  регулю-
вання  обґрунтувати  необхідність  створення  самостійної 
галузі права в  системі права України – «міграційне пра-
во», а з другого, через характеристику методу міграційно-
правового  регулювання  як  елементу  міграційного  режи-
му України показати, що він є відображенням специфіки 
суспільних відносин у міграційній сфері. Тобто суспільні 
відносини в міграційній сфері визначають набір правових 
засобів та способів, які складають зміст методу міграцій-
но-правового  регулювання,  а  не  навпаки.  Це  важливий 
висновок, який, на жаль, ігнорується під час висвітлення 
питання про співвідношення предмету і методу правово-
го регулювання. До того ж, державна міграційна політика 
теж формується з огляду на  існуючі суспільні відносини 
в міграційній сфері. Якщо така політика буде ігнорувати 
специфіку  існуючих  суспільних  відносин  у  міграційній 
сфері, то одразу можна зробити висновок, що вона є лише 
декларацією, яка віддалена від своєї реальної реалізації в 
життя. 

Разом  із  тим  слід  визнати,  що  іноді  не  тільки  різні 
сфери суспільних відносин вимагають різного сполучен-
ня  способів,  методів,  типів  правового  регулювання,  а  й 
зміна  такого  сполучення  способів,  методів,  типів  право-
вого  регулювання,  навіть незначна,  призводить  до  зміни 
об’єму суспільних відносин, на які такий правовий вплив 
здійснюється. Тобто  держава  через  право може  визнача-
ти об’єм суспільних відносин у міграційній сфері, які по-
требують правового регулювання. Відбувається взаємний 
вплив: суспільні відносини в міграційній зумовлюють на-
бір правових засобів, за допомогою яких право організує 
та упорядковує ці суспільні відносини; у свою чергу, пра-
вові засоби впливають на зміст та обсяг регульованих від-
носин у міграційній сфері. 

Отже,  вибір  сучасних,  ефективних  і  демократичних 
правових засобів, способів та методів правового регулю-
вання суспільних відносин у міграційній сфері є нагаль-
ним питанням, що потребує свого вирішення в Україні як 
державі, яка є суб’єктом міжнародного права та відстоює і 
захищає свої національні інтереси. 

Стан дослідження. Загальнотеоретичні  питання  мі-
граційного права та міграційного режиму досліджувались 
у працях В. Жук, С. Константінова, О. Кузьменко, А. Мо-
золь, Т. Мінка, І. Сєрова, В. Олефіра та інших науковців. 
Слід відзначити, що дослідження методу міграційно-пра-
вового регулювання ускладнюється невизначеністю місця 
міграційного права в системі права України, що зменшує 
прогностичні  властивості  міграційного  права  як  одного 
з  напрямів  юридичної  науки.  Неможливо  прогнозувати 
міграційні процеси в Україні та у світі, а також розвиток 
міграційного законодавства, якщо немає чіткого уявлення 
про сукупність прийомів, способів і засобів, які викорис-
товуються під час правового регулювання суспільних від-
носин у міграційній сфері. 

Метою статті є  характеристика  змісту  методу  мі-
граційно-правового  регулювання  як  одного  з  елементів 
структури міграційного режиму України. 
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Виклад основного матеріалу. Під час характеристики 
методу міграційно-правового регулювання слід  звернути 
увагу на два питання.

По-перше, переконані,  що  визначення  методу  мігра-
ційно-правового регулювання буде мати більше практич-
но-прикладне значення, коли науковці  звернуть на нього 
увагу як на елемент міграційного режиму України і пере-
стануть спекулювати ним як критерієм, на підставі якого 
можна  виділити  в  системі  права України  самостійну  га-
лузь права – «міграційне право». 

Послідовну позицію із цього питання займає С. Алек-
сєєв. Він підкреслює, що в теорії права все більше входить 
у науково-практичне вживання термін «правовий режим». 
Цим терміном визначається специфіка юридичного регу-
лювання певної сфери суспільних відносин за допомогою 
різних  юридичних  засобів  і  способів.  Як  правило,  різні 
сфери суспільних відносин вимагають різного сполучен-
ня способів, методів, типів правового регулювання. Сво-
єрідність правових режимів спостерігається як усередині 
кожної галузі, так і в правовій системі в цілому. Правовий 
режим може включати всі способи, методи, типи, але в різ-
ному їхньому сполученні, за умови домінуючої ролі одних 
і допоміжній ролі інших [1, с. 223–227].

Схожу позицію висловлює О. Миколенко, який зазна-
чає:  «Розглядаючи  правовий  режим  як  складне юридич-
не утворення, яке складається з цілей і принципів права, 
предмету  і  методу  правого  регулювання,  юридичного 
положення суб’єктів, правових гарантій та правового по-
ложення,  ми  зможемо  розкрити  не  тільки  особливості 
системи права України, а й пояснити її структуру та роз-
крити процес формування галузей права України. Тільки 
в комплексі вищеперелічені  елементи правового режиму 
дають нам повне уявлення про регульовані відносини та 
дозволяють  законодавцю  здійснити  оптимальний  вибір 
правових  засобів  для  регулювання  суспільних  відносин, 
а правозастосовному органу – обрати правильну правову 
позицію під час реалізації права» [2, с. 274]. 

Таким чином, переконані, що міграційний режим слід 
розглядати,  по-перше,  як  один  із  видів  адміністратив-
но-правових режимів, по-друге,  –  як особливий порядок 
правового регулювання, який виникає в результаті специ-
фічного єднання елементів, що входять до структури та-
кого режиму. До таких елементів, на нашу думку, повинні 
відноситись:  1)  цілі  міграційно-правового  регулювання;  
2)  принципи  права,  що  характеризують  міграційний  ре-
жим;  3)  предмет  міграційно-правового  регулювання;  
4) статус суб’єктів міграційного режиму; 5) метод мігра-
ційно-правового регулювання 6) правові гарантії, що пе-
редбачені та реалізуються в межах міграційного режиму; 
7)  правовий  стан,  який  склався  на  сьогодні  в  Україні  в 
результаті міграційно-правового регулювання. Цей набір 
елементів, вважаємо, можна було б взяти за основу і під 
час розробки кодифікованого нормативно-правового акту 
у сфері міграції та міграційної політики держави. 

По-друге, метод  міграційно-правового  регулювання 
визначається  як  сукупність  засобів  і  способів  правового 
впливу на суспільні відносини. Тобто виникає потреба в 
уточненні «засобів» і «способів», які притаманні сьогодні 
міграційно-правовому регулюванню. 

На жаль, у спеціальній літературі конкретизація зміс-
ту методу міграційно-правового регулювання не відбува-
ється. Вчені лише підкреслюють, що цей метод має дуже 
тісний зв’язок із методами адміністративно-правового ре-
гулювання, а тому уникають його детальної характеристи-
ки. Наприклад, Д. Голобородько зазначає, що під час ха-
рактеристики методу міграційного права досить  яскраво 
проявляється  вплив  адміністративно-правової  галузі  на 
становлення  міграційного  права.  На  думку  вченого,  ме-
тодом міграційного права є сукупність окремих правових 
способів,  за  допомогою  яких  держава  здійснює  правове 
регулювання міграційних відносин [3, с. 222]. 

Як правило, на рівні теорії права дослідження методу 
правового регулювання обмежуються лише характеристи-
кою двох методів  –  імперативного  і  диспозитивного. На 
рівні ж галузевих наук дослідження зосереджені в осно-
вному  на  способах  і  типах  правового  регулювання  кон-
кретної галузі права. 

Не погоджуючись із таким станом речей, В. Сорокін за-
пропонував виділяти єдиний предмет і єдиний метод пра-
вового регулювання, які в цілому характеризують систему 
права держави. Так, на його думку, єдиний метод право-
вого регулювання як системне явище органічно об’єднує 
в єдине ціле три способи правового регулювання – дозвіл, 
припис і заборону [4, с. 43–45]. Не принижуючи ролі спо-
собів правового регулювання під  час  визначення методу 
правового  регулювання,  що  запропонував  В.  Сорокін, 
вважаємо,  що  метод  міграційно-правового  регулювання 
слід  розглядати  шляхом  характеристики  трьох  понять, 
які складають його зміст  і в той же час потребують сво-
го  змістовного уточнення:  1)  загальний метод правового 
регулювання (імперативний і диспозитивний); 2) способи 
правового регулювання; 3) типи правового регулювання. 

Незважаючи на визнання вченими того факту, що кож-
на  галузь  права  має  свій  метод  правового  регулювання, 
у  вітчизняній  теорії  держави й права прийнято виділяти 
два  первинні  методи  правового  регулювання  –  імпера-
тивний і диспозитивний. Імперативний метод – це метод 
централізованого регулювання, що базується на відноси-
нах субординації між учасниками суспільних відносин, а 
диспозитивний метод – це метод децентралізованого регу-
лювання, що ґрунтується на координації мети і  інтересів 
сторін у суспільних відносинах [5, с. 520]. Хоча в мігра-
ційному  праві  превалює  імперативний  метод  правового 
регулювання,  слід  зазначити,  що  диспозитивний  метод  
(у зв’язку з тим, що сьогодні в юридичній науці його зміст 
піддається трансформації) теж набуває свого прояву в мі-
граційній сфері. 

З  імперативним  і  диспозитивним  методом  правового 
регулювання  тісно  пов’язані  способи  правового  регулю-
вання, які зумовлюють їх специфіку. Зазвичай виділяють 
три способи правового регулювання: дозвіл, зобов’язання, 
заборону. Дозвіл характеризується тим, що держава, здій-
снюючи правове регулювання,  дозволяє  суб’єктам права 
робити ті  або  інші дії,  для чого наділяє  їх  відповідними 
юридичними  правами.  При  цьому  держава  не  вимагає, 
щоб  дані  дії  обов’язково  відбувалися. Маючи  юридичні 
права, суб’єкти права самі вирішують, здійснювати їм ці 
права  або  не  здійснювати,  робити  дозволені  законом  дії 
або не робити.

Зобов’язання  (деякі  вчені  називають  цей  спосіб  при-
писом) характеризується тим, що держава пропонує учас-
никам  суспільних  відносин  певний  варіант  поведінки, 
зобов’язуючи їх зробити ті або інші дії. Тут держава вже 
не  дозволяє,  а жадає  від  суб’єктів  права  здійснення  дій, 
запропонованих законом.

Нарешті, заборона характеризується тим, що держава 
пропонує суб’єктам права утриматися від здійснення пев-
них дій. Тут держава вимагає, щоб дії, заборонені законом, 
суб’єктами права не здійснювалися.

У вітчизняній теорії права поряд із методами і спосо-
бами  правового  регулювання  розглядаються  також  типи 
правового регулювання. Тип правового регулювання – це 
загальна спрямованість, загальний порядок регулювання, 
характерний для тієї або іншої області суспільних відно-
син. Залежно від об’єднання дозволів і заборон, які вико-
ристовуються  в  процесі  регулювання  суспільних  відно-
син, прийнято виділяти три типи правового регулювання: 
загально-дозвільний,  спеціально-дозвільний  і  дозвільно-
зобов’язуючий. 

В основі загально-дозвільного типу правового регулю-
вання лежать загальний дозвіл і приватні заборони. Пра-
вове регулювання суспільних відносин будується за прин-
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ципом «Дозволено все, крім того, що прямо заборонено». 
Тобто  держава,  використовуючи  даний  тип  регулювання 
суспільних  відносин,  дозволяє  їхнім  учасникам  робити 
будь-які дії,  крім прямо  заборонених  законом. Спеціаль-
но-дозвільний тип правового регулювання є прямо проти-
лежним загально-дозвільному. У його основі вже лежать 
загальна заборона  і приватні дозволи, а правове регулю-
вання будується за принципом «Заборонено все, крім того, 
що прямо дозволено». Це значить, що суб’єкти права мо-
жуть робити тільки ті дії, які прямо дозволені законом. Усі 
інші  дії  їм  робити  забороняється.  Даний  тип  правового 
регулювання зв’язаний переважно з державним управлін-
ням (у широкому розумінні)  і має найбільше поширення 
в публічному праві. Спеціально-дозвільний тип правово-
го регулювання використовується і в межах міграційного 
режиму. Усі учасники міграційних відносин можуть здій-
снювати лише ті дії, які передбачені чинним міграційним 
законодавством. 

Дозвільно-зобов’язуючий  тип  правового  регулювання 
здійснюється виключно стосовно державних органів  і бу-
дується за принципом «Дозволено тільки те, що записано в 
законі, оскільки право державним органам надається лише 
в  тому  обсязі,  який  необхідний  для  виконання  ними  сво-
їх обов’язків» [6, с. 343–345]. Так, міграційні органи та їх 
посадові особи як суб’єкти, що наділені владними повно-
важеннями, можуть здійснювати свою діяльність тільки в 
межах  наданої  їм  компетенції,  тобто  того,  що  дозволено 
законом. Усе, що перебуває за межами їхньої компетенції, 
їм заборонено. При цьому права міграційних органів та їх 
обов’язки складають одне ціле. З одного боку, вони впра-
ві здійснити за певних обставин відповідні дії, а з другого, 
зобов’язані  їх  вчинити у випадку настання цих обставин. 
Дозвільно-зобов’язуючий тип правового регулювання теж 
є розповсюдженим у межах міграційного режиму. 

Висновки. Отже,  характеризуючи  метод  міграційно-
правового регулювання, слід зазначити таке:

1) міграційний режим синтезує в собі централізоване 
регулювання,  що  базується  на  відносинах  субординації 

між учасниками суспільних відносин, і децентралізоване 
регулювання, що базується на координації мети і інтересів 
сторін. Таким чином, метод міграційно-правового регулю-
вання є імперативно-диспозитивним;

2) міграційний режим використовує всі  способи пра-
вового  регулювання,  що  притаманні  загальному  методу 
правового  регулювання  (заборони,  приписи  та  дозволи). 
Заборони  широко  використовуються  в  межах  адміні-
стративної  відповідальності  та  передбачаються  Кодек-
сом  України  про  адміністративні  правопорушення  (далі  
КУпАП).  Наприклад,  ст.  203  КУпАП  забороняє  інозем-
цям  та  особам  без  громадянства  порушувати  правила 
перебування в Україні  і  транзитного проїзду через  тери-
торію  України.  Приписи  широко  використовуються  під 
час  визначення  повноважень  міграційних  органів  Укра-
їни.  Наприклад,  ст.  6  Закону  України  «Про  імміграцію» 
закріплює, що  центральний  орган  виконавчої  влади, що 
реалізує державну політику у сфері імміграції, забезпечує 
ведення обліку осіб, які подали заяви про надання дозволу 
на імміграцію, та осіб, яким надано такий дозвіл [7]. До-
зволи в основному використовуються у випадку визначен-
ня статусу фізичних осіб у міграційних правовідносинах. 
Наприклад, ст. 15 Закону України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту» за-
кріплює, що особа, яка набула статусу біженця, має право 
на звернення за  захистом своїх прав до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини [8];

3)  метод  міграційно-правового  регулювання  поєднує 
в собі два типи правового регулювання – спеціально-до-
звільний та дозвільно-зобов’язуючий. 

Отже,  метод  міграційно-правового  регулювання  –  це 
органічно поєднана сукупність прийомів, способів та за-
собів, що закріплені міграційним законодавством, які ви-
користовуються для регулювання відносин, що виникають 
між органом владних повноважень, їх посадовими особа-
ми, з одного боку, та фізичними особами, – з іншого, з ме-
тою визнання, реалізації і захисту прав і законних інтер-
есів особи та держави у сфері міграційних відносин. 
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У статті досліджується поділ повноважень на власні і делеговані в процесі здійснення органами місцевого самоврядування України 
та Польщі публічної діяльності. Встановлено, що польський законодавець більшість завдань місцевого самоврядування визначив як 
власні, передбачивши можливість делегування завдань самоврядним територіальним одиницям на підставі окремих законів або шляхом 
укладення договорів. Перелік делегованих повноважень у вітчизняному законодавстві про місцеве самоврядування перевищує кількість 
власних, що зовсім не узгоджується з процесом децентралізації державної влади.

Ключові слова: власні і делеговані владні повноваження, публічна діяльність, органи місцевого (територіального) самоврядування.

В статье исследуется разделение полномочий на собственные и делегированные в процессе осуществления органами местного 
самоуправления Украины и Польши публичной деятельности. Установлено, что польский законодатель большинство задач местного 
самоуправления определил как собственные, предусмотрев возможность делегирования заданий самоуправляемым территориальным 
единицам на основании отдельных законов или путем заключения договоров. Перечень делегированных полномочий в отечественном 
законодательстве о местном самоуправлении превышает количество собственных, что совершенно не согласуется с процессом децен-
трализации государственной власти.

Ключевые слова: собственные и делегированные властные полномочия, публичная деятельность, органы местного (территори-
ального) самоуправления.

The article researches the distribution of authorities into internal and delegated in the process of execution of public activity by local govern-
ments of Ukraine and Poland. It is determined that Polish legislator defined the majority of tasks of local governments as internal, setting forth the 
possibility of delegation of tasks to self-governed local units on the basis of separated laws or by conclusion of agreements. The list of delegated 
authorities in Ukrainian legislation on local governments exceeds the number of internal which fails to comply to the process of decentralization 
of power.

Key words: internal and delegated authorities, public activity, local governments.

Постановка проблеми. Основоположним принципом 
місцевого самоврядування, як зазначено в Преамбулі Єв-
ропейської хартії місцевого самоврядування, є право гро-
мадян на  участь  в  управлінні  державними  справами. На 
місцевому рівні  це право  реалізується  за  допомогою де-
мократично обраних органів, які наділяються реальними 
функціями для  забезпечення  ефективного  і  близького до 
громадянина управління.

Мета статті –  проаналізувати  українське  і  польське 
законодавство  щодо  власних  і  делегованих  владних  по-
вноважень органам місцевого самоврядування України та 
Польщі в процесі  здійснення ними публічної діяльності. 
Завданням  є  з’ясувати  особливості  делегування  владних 
повноважень органам місцевого самоврядування України 
та Польщі.

Виклад основного матеріалу. Законодавець  наділяє 
органи місцевого самоврядування владними повноважен-
нями з метою реалізації ними публічних завдань, які ста-
новлять категорію власних завдань. Проте в процесі здій-
снення публічної діяльності може виникати необхідність 
передати  органам  місцевого  самоврядування  виконання 
інших завдань, ніж ті, які визначені в базових законах про 
місцеве самоврядування. Ці завдання мають характер де-
легованих.

Відмінність  між  власними  і  делегованими  повнова-
женнями полягає в тому, що власні завдання виконуються 
органами  місцевого  самоврядування  самостійно,  відпо-
відно до закону, без втручання органів державної влади, за 
винятком нагляду, в разі вчинення дій, що суперечать зако-
ну. Натомість під час виконання делегованих повноважень 
відбувається контроль за їх виконанням із боку суб’єкта, 
який здійснив таке делегування. 

Польський  дослідник  Б.  Дольницький  зазначає,  що 
виразом самоврядної влади, яку отримали самоврядні те-
риторіальні  одиниці,  є  право  на  самостійну  організацію 

своїх справ і управління ними. Істотною рисою публічних 
завдань є те, що деякі виникають безпосередньо з колек-
тивних потреб місцевих громад, а деякі делегуються дер-
жавою [1, с. 275]. 

Українські науковці у своїх дослідженнях значну ува-
гу  приділяють  делегованим  повноваженням.  Зокрема,  
Т.О. Коломоєць вважає делегування проявом децентралі-
зації публічної адміністрації, активним залученням до ви-
конавчих процесів територіальних громад, населення, по-
єднання організаційного впливу з боку держави та участі 
громадян [2, с. 111]. П.М. Любченко розглядає делеговані 
повноваження  як  сукупність  повноважень  уповноваже-
ного суб’єкта, які за принципом доцільності та швидкого 
одержання соціального ефекту у визначених сферах сус-
пільних  відносин  тимчасово  передаються  для  реалізації 
іншому органу [3, с. 388].

Український  законодавець  на  конституційному  рівні 
закріпив загальну норму, відповідно до якої місцеве само-
врядування  є  правом  територіальної  громади  –  жителів 
села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жи-
телів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати 
питання місцевого значення в межах Конституції і законів 
України [4, ст. 140]. Держава наділяє місцеве самовряду-
вання власними повноваженнями, і вони мають становити 
значну кількість, що в кінцевому результаті має забезпечи-
ти основні життєві потреби територіальних громад. 

Окрім власних завдань, на органи місцевого самовря-
дування  можуть  покладатись  делеговані  завдання.  Так, 
Конституцією України в ч. ч. 3 і 4 ст. 143 визначено, що 
органам місцевого самоврядування «…можуть надаватись 
законом окремі повноваження органів виконавчої влади» 
[4].  Згідно  з  даною  правовою  нормою,  по-перше,  немає 
обов’язку передавати органам місцевого самоврядування 
повноваження органів виконавчої влади; по-друге, переда-
ватись повинні лише «окремі» повноваження органів ви-
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конавчої влади. Повноваження, які передаються органам 
місцевого  самоврядування  державою,  повинні  фінансу-
ватись у повному обсязі за рахунок Державного бюджету 
України,  або  шляхом  віднесення  до  місцевого  бюджету 
у  встановленому  законом порядку  окремих  загальнодер-
жавних податків, або шляхом передачі органам місцевого 
самоврядування відповідних об’єктів державної власнос-
ті. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення 
наданих повноважень органів виконавчої влади підконтр-
ольні відповідним органам виконавчої влади.

Польський законодавець у ч. 1 ст. 166 Конституції Поль-
щі  закріпив  положення,  відповідно  до  якого  самоврядні 
територіальні одиниці покликані виконувати публічні за-
вдання, спрямовані на задоволення потреб територіальної 
громади, як свої власні. У польському основному законі, а 
саме в ч. 2 ст. 166 Конституції Польщі закріплено норму, 
згідно  з  якою  «…якщо  виникає  з  обґрунтованих  потреб 
держави, закон може доручити самоврядним територіаль-
ним одиницям виконання  інших публічних  завдань»  [5]. 
Польський вчений Б. Дольницький вважає, що в законах, 
на підставі яких відбувається делегування завдань, пови-
нно мати місце  обґрунтування необхідності  делегування 
завдань територіальному самоврядуванню для кожної ін-
дивідуальної категорії справ, а також обов’язково має за-
значатись, що така передача завдань виникає з «обґрунто-
ваних потреб держави» [1, с. 284]. 

Отже, конституційні норми двох держав закріплюють 
положення,  на  підставі  яких  значна  частина  публічних 
справ повинна вирішуватись органами місцевого самовря-
дування як власні, натомість делегування публічних справ 
є можливим, але обов’язку делегування немає. Зрозуміло, 
що  конституційні  норми  про  делегування  повноважень 
більшою мірою конкретизується в законах, які регулюють 
діяльність місцевого самоврядування двох держав.

У польських законах про територіальне самоврядуван-
ня самоврядні територіальні одиниці (гміна, повіт, воєвод-
ство)  покликані  виконувати  публічні  завдання  від  свого 
імені і під власну відповідальність [6, ст. 2]. Фактично всі 
завдання,  які  здійснюють  самоврядні  територіальні  оди-
ниці в Польщі, є власними, оскільки в законах про окремі 
рівні  територіального  самоврядування  не  існує  жодного 
поділу  повноважень  на  власні  і  делеговані. Однак  як  на 
конституційному,  так  і  на  законодавчому  рівні  передба-
чена  можливість  делегування  державою  своїх  завдань 
самоврядним територіальним одиницям (гміна, повіт, во-
єводство), що відбувається на підставі окремих законів  і 
договорів  (наприклад, підготовка  і  проведення  загально-
державних  виборів  та  референдумів).  Однак  воєводству 
виконання державних завдань може делегуватись виключ-
но  на  підставі  закону,  тому  не  допускається  укладення 
адміністративних угод у справі делегування завдань між 
воєводою, який очолює державну адміністрацію,  і  само-
врядуванням воєводства. Натомість повітові і гмінні дер-
жавні завдання можуть делегуватись як на підставі закону, 
так і відповідно до угоди між самоврядними одиницями та 
органами державної влади [1, с. 287].

Відповідно  до  польських  законів  про  територіальне 
самоврядування делегуватись можуть не тільки державні, 
але й самоврядні завдання, зокрема органи територіально-
го самоврядування вищого територіального рівня можуть 
на підставі договору передавати виконання завдань орга-
нам нижчого територіального рівня (воєводство – повіт і 
гміна, повіт – гміна) [4].

Варто звернути увагу, що польський законодавець у за-
конах про територіальне самоврядування встановив гіпо-
тетичну можливість делегування завдань територіальному 
самоврядуванню на підставі законів або шляхом укладен-
ня договорів, що цілком узгоджується з польськими кон-
ституційними нормами.  І така позиція, на нашу думку, є 
слушною. З урахуванням принципу субсидіарності значна 
частина публічних  справ повинна передаватись  в  управ-

ління органам місцевого самоврядування, і завдання ці по-
винні мати характер власних. Ті ж справи, які знаходились 
у  компетенції  держави,  але  в  ході  здійснення  публічної 
діяльності стало зрозумілим, що їх виконання буде більш 
ефективним за умов передачі місцевому самоврядуванню, 
можна  вважати делегованими. Отже,  під  час  визначення 
повноважень як делегованих можна застосувати критерій 
ефективності і доцільності такої передачі органам місце-
вого  самоврядування  (наприклад,  держава  може  делегу-
вати органам місцевого самоврядування управління авто-
шляхами місцевого значення).

Український  законодавець  конституційну  норму  про 
можливість делегування повноважень органам місцевого 
самоврядування прийняв як обов’язкову і в Законі Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні», який, по-суті, 
мав би визначати тільки власні завдання місцевого само-
врядування,  визначив  одночасно  делеговані  державою 
повноваження органам місцевого самоврядування. Більш 
того,  обсяг  делегованих  повноважень  виконавчих  орга-
нів місцевих рад перевищує  їх  власні повноваження  [7]. 
Втім, необхідно підкреслити, що основне призначення ви-
конавчих органів місцевих рад – це управління публічни-
ми справами на місцевому рівні від імені територіальної 
громади, а не органів державної влади. Вважаємо, що де-
легування має бути радше винятком, ніж закономірністю. 
Підтвердженням цього є положення ч. 5 ст. 4 ЄХМС, де 
зазначено:  «…якщо  повноваження  делегуються  органам 
місцевого самоврядування центральним чи регіональним 
органом»  [8].  Тому  незрозуміло,  чому  український  зако-
нодавець визнав положення про делегування повноважень 
органам місцевого самоврядування як обов’язкове. 

Польський науковець Б. Дольницький вважає, що з ме-
тою запевнення переваги управління публічними справа-
ми самоврядними територіальними одиницями і уникнен-
ня компетенційних спорів між державою і територіальним 
самоврядуванням у ч. 1 ст. 4 ЄХМС встановлено, що голо-
вні  повноваження  самоврядних  територіальних  одиниць 
визначаються конституцією або законом. На його думку, 
під  поняттям  «головні  повноваження»  необхідно  розу-
міти  власні  завдання  територіального  самоврядування.  
У другому ж реченні цієї статті: «…однак це положення 
не перешкоджає наділенню органів місцевого самовряду-
вання повноваженнями і функціями для спеціальних цілей 
відповідно до закону». Фактично йдеться про делеговані 
завдання територіального самоврядування. Таким чином, 
має місце, відповідно до принципу субсидіарності, поділ 
завдань між державою  і  самоврядними територіальними 
одиницями. Державні завдання у випадку їх делегування 
набувають характер самоврядних завдань [1, с. 284]. 

У цьому контексті варто звернути увагу на ч. 4 ст. 4 Єв-
ропейської  хартії  місцевого  самоврядування,  відповідно 
до якої повноваження (на нашу думку, мова йде про власні 
повноваження),  якими наділяються органи місцевого са-
моврядування, мають бути повними і виключними [8].

Існуючий  в  Україні  розподіл  повноважень  між  орга-
нами  місцевого  самоврядування  та  місцевими  органами 
виконавчої влади, коли значна частина повноважень міс-
цевого  самоврядування  отримала  статус  «делегованих», 
на думку Ю.М. Кириченко  і А.Р. Крусян, призвів до ви-
никнення  «конкуренції  компетенції».  Шлях  розв’язання 
зазначеної  проблеми  вбачається  в  трансформації  ряду 
повноважень  із  «делегованих»  у  «власні»  повноваження 
органів  місцевого  самоврядування,  а  також  закріпленні 
на  законодавчому рівні положення,  згідно з яким повно-
важення можуть бути делеговані виключно на основі від-
повідного акта органу місцевої влади (наприклад, рішен-
ня обласної ради про делегування повноважень районній 
раді) [9, с. 11 ; 10, с. 11]

Окрім  делегування  повноважень  органів  виконавчої 
влади  на  користь  органів  місцевого  самоврядування,  за-
конодавчими актами передбачена можливість районних і 
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обласних рад делегувати свої повноваження відповідним 
місцевим державним адміністраціям. Так, ст. 118 Консти-
туції  України,  ст.ст.  44,  72  ЗУ  «Про  місцеве  самовряду-
вання в Україні» та ст.ст. 15, 34 ЗУ «Про місцеві держав-
ні  адміністрації»  [11]  виразно вказують на підзвітність  і 
підконтрольність місцевих державних адміністрацій щодо 
делегованих  їм повноважень районними  і обласними ра-
дами. 

На нашу думку, передача районними і обласними ра-
дами  повноважень  місцевим  державним  адміністраціям 
породжує ряд дискусійних питань. По-перше, чи така пе-
редача повноважень взагалі є делегуванням, адже ради на 
рівні району і області не мають своїх виконавчих органів, 
тому, по суті, єдиними виконавцями їх рішень є державні 
адміністрації. 

По-друге, чи взагалі можливим є делегування від ор-
ганів  самоврядування  до  органів  державної  влади,  адже 
ЄХМС вказує на можливість центральних і регіональних 
органів  делегувати  повноваження  органам місцевого  са-
моврядування, а не навпаки. Юридична природа цих ор-
ганів є відміною (державні органи призначаються, мають 
ієрархічну  структуру  і  реалізують  загальнодержавний 
інтерес,  тоді  як  органи  місцевого  самоврядування  оби-
раються  територіальною  громадою,  вирішують  публіч-
ні  справи  локального  характеру,  не  мають  вертикальної 
структури) [12, с. 22]. 

Висновки.  Отже,  дослідивши  нормативно-правову 
базу і доктринальні аспекти власних і делегованих повно-
важень органів місцевого самоврядування України і Поль-
щі, необхідно визначити подальші шляхи вдосконалення 
українського  законодавства,  що  особливо  є  важливим  у 
контексті децентралізації державного управління.

По-перше, вважаємо, що поділ у ЗУ «Про місцеве само-
врядування в Україні» повноважень на власні і делеговані 
веде до подальшого розмежування  справ на державні  (до 
речі, вони переважають) і місцеві, що виникають із колек-
тивних потреб  територіальних  громад,  а це не  сприяє  за-
кріпленню  принципу  децентралізації,  який  є  підставою 
функціонування  місцевого  самоврядування.  До  того  ж,  в 
ЄХМС чітко зазначено про регулювання й управління пу-
блічними справами, тому такий надмірний поділ на влас-
ні  (самоврядні)  і  делеговані  (державні)  повноваження  не 
узгоджується з положеннями цього нормативно-правового 
акта. Тому в контексті перспективного реформування міс-
цевого самоврядування в Україні делеговані повноваження 
виконавчої влади повинні трансформуватися в самоврядні 
повноваження територіальних колективів, тобто власні по-
вноваження місцевого самоврядування [13, с. 245]. 

По-друге, на наш погляд, неприпустимим є одночасне 
закріплення  власних  і  делегованих  повноважень  органів 
місцевого самоврядування, адже останні повинні виника-
ти в ході реалізації ними публічних завдань. 

По-третє, якщо делеговані повноваження фінансують-
ся державою, а  їх є більшість, тоді як бути з принципом 
матеріально-фінансової самостійності місцевого самовря-
дування? І взагалі, чи держава спроможна буде профінан-
сувати таку велику кількість повноважень органів місце-
вого самоврядування. 

По-четверте, якщо більшість повноважень виконавчих ор-
ганів місцевих рад є делегованими, а їх здійснення контролю-
ється органами державної влади, фактично це призводить до 
контролю з боку держави діяльності місцевого самоврядуван-
ня, що по своїй суті суперечить поняттю місцевого самовряду-
вання, яке є формою децентралізації державного управління.
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Статтю присвячено проблемам систематизації інвестиційного законодавства в Україні на сучасному етапі. Проаналізовано та визна-
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Статья посвящена проблемам систематизации инвестиционного законодательства в Украине на современном этапе. Проанализи-
рованы и определены такие понятия, как «систематизация», «инвестиционное законодательство». Сделан вывод об инвестиционной 
политике и формировании эффективной системы регулирования инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: систематизация, инвестиционное законодательство, реформа, нормативно-правовые акты, кодификация.

The article focuses on the problems of systematization of investment legislation in Ukraine for today. It was analyzed and defined the basic 
concept of «systematization», «investment law» and made their research. In conclusions it is talking about the investment policy and formation 
of effective regulation of investment activity.
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Постановка проблеми. На сьогодні держава не в змозі 
розвивати ефективно свою економіку без належного вико-
ристання інвестицій. Адже інвестиції не тільки допомага-
ють у формуванні  інвестиційного ринку, але й впливають 
на швидкість продажу товарів та послуг. Актуальність теми 
зумовлена тим, що в даний час у нашій країні відбуваєть-
ся стрімкими темпами рух економічних перетворень, але, 
на жаль, питання щодо вдосконалення розвитку діяльності 
інвестиційних суб’єктів та бюджетів усіх рівнів вивчено не 
на достатньому рівні. Також потрібно вдосконалити інвес-
тиційну політику, спрямовану на реформування інвестицій-
ної діяльності. Одним із напрямком реформ, таких як «Нова 
енергія», «Олімпійська надія – 2022», «Нова інфраструкту-
ра», «Нова якість життя», є реалізація національних проек-
тів щодо забезпечення сприятливих умов для життя.

Стан дослідження. На сучасному етапі виникає необ-
хідність систематизувати нормативно-правові акти, що ре-
гулюють  інвестиційну  діяльність. Актуальність  проблеми 
систематизації  інвестиційного  законодавства  пояснюється 
низкою наукових публікацій, метою яких є обґрунтування 
доцільності  прийняття  Інвестиційного  Кодексу  України. 
Серед основних праць можна виділити праці В. Поєдинок, 
В.  Нагребельного  та  інших.  Значний  вклад  у  теоретичні 
дослідження  процесів  інвестування  також  здійснили  вче-
ні-економісти: Ю. Бажал, П. Бєлєнький, А. Гойко, М. До-
лішний, М. Денисенко, М. Крупка, О. Лапко, С. Онишко,  
В. Опарін, В. Федоренко; а також вчені-юристи: Л. Вороно-
ва, М. Кучерявенко, А. Нечай, П. Пацурківський та ін.

У працях перелічених вчених в основному сформовано 
теоретико-методологічні  засади  теорії  систематизації  за-
конодавства, визначено поняття, ознаки, цілі та принципи 
цього різновиду юридичної діяльності, змістовно охаракте-
ризовано  основні  форми  упорядкування  нормативно-пра-
вових актів тощо.

Мета статті – розглянути проблеми систематизації ін-
вестиційного законодавства в Україні на сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу. Погіршення  розвитку 
нормативних  актів,  що  регулюють  інвестиційні  відноси-
ни України,  залежить від об’єктивних чинників,  таких як 
різноманітність  видів  та форм  інвестицій  та  необхідність 
правової  регламентації  інвестиційних  відносин  в України 

[1,  с.  21].  Систематизація  –  це  діяльність,  спрямована  на 
обробку, систематизування, приведення сукупності норма-
тивно-правових актів в єдину систему. Інвестиційне законо-
давство – комплексна галузь права, до складу якої входять 
норми правових актів різних галузей права, що регулюють 
інвестиції [2]. Існує багато визначень цього поняття. Зокре-
ма, тлумачний словник під «інвестицією» (нім. investition – 
одягаю) розуміє, по-перше, дію зі значенням «інвестувати», 
по-друге,  –  довгострокове  вкладення  капіталу  (коштів)  у 
різні галузі економіки (в межах країни або за кордоном) для 
отримання прибутку (інноваційні інвестиції) [3, с. 360].

Не беручи до уваги значну кількість правових актів, що 
регулюють інвестиційну діяльність, не можна сказати про 
цілісність і взаємоузгодженість системи законодавства в цій 
галузі. Недоліки  законодавства  призводять  до  їх  заповне-
ння адміністративними засобами державного регулювання. 
Так, вони активізують регіональну нормотворчість та при-
зводять до бюрократизації інвестиційних відносин.

Відповідно  до  процесів,  що  відбуваються  під  час  ін-
вестиційної діяльності, доцільно виділити такі структурні 
рівні  правового  регулювання  інвестиційного  законодав-
ства: міжнародний (правові акти міжнародних інституцій, 
міжнародні угоди), національний (правові акти органів дер-
жавної влади), регіональний (правові акти, що регулюють 
інвестиційну діяльність на рівні регіонів), локальний, міс-
цевий (правові акти місцевих органів державної виконавчої 
влади та акти органів місцевого самоврядування).

Очевидно,  що  предметом  регулювання  міжнародного 
інвестиційного права є  специфічний комплекс суспільних 
відносин, учасниками яких є держави й інші суб’єкти між-
народного  права,  спеціалізовані  міжнародні  інвестиційні, 
транснаціональні  корпорації,  деякі  міжнародні  неурядові 
організації, міжнародні фінансові й економічні організації 
й інші іноземні інвестори зі статусом юридичних і фізичних 
осіб.

Законом  України  «Про  інвестиційну  діяльність»  від  
1 липня 2010 року № 2404-VI встановлено загальні право-
ві,  економічні  та  соціальні  умови  інвестиційної  діяльнос-
ті на території України  [5]. Законом України «Про захист 
іноземних  інвестицій  на Україні»  [7]  та  Законом України 
«Про  режим  іноземного  інвестування»  [6]  визначаються 
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особливості режиму іноземного інвестування на території 
України, врегульовують відносини, зокрема, щодо держав-
них гарантій захисту  іноземних  інвестицій. Заслуговує на 
увагу  прийнятий  Закон України  «Про  державно-приватне 
партнерство» [10] від 24.05.2016, № 40, ст. 524. Зокрема, це 
нормативно-правовий  акт,  який  став  базою  для  стимулю-
вання розвитку співробітництва між державним та приват-
ними секторами з метою підвищення конкурентоздатності 
економіки країни та залучення інвестицій в її економіку, а 
також започаткував реформування інвестиційної сфери [8]. 

Так, відповідно до Закону України «Про державно-при-
ватне партнерство» основні принципи державно-приватно-
го партнерства – це [10]: 

1)  узгодженість  інтересів  державного  та  приватного 
партнерів із метою реалізації діяльності в рамках державно 
приватного партнерства та досягнення взаємної вигоди;

2) рівність перед законом державних та приватних парт-
нерів під  час провадження діяльності  в межах державно-
приватного партнерства;

3) обмеженість прав приватних партнерів, крім випадків, 
передбачених законом, та заборона будь-якої дискримінації;

4) справедливість розподілу ризиків, пов’язаних  із ви-
конанням договорів, укладених у межах державно-приват-
ного партнерства.

Значимість  інвестиційного  законодавства  полягає  в 
тому, що окремі аспекти в інвестиційній сфері, окрім норма-
тивно-правових актів, регулюються також нормами подат-
кового, цивільного, банківського, господарського, валютно-
го, фінансового, земельного й митного законодавства.

На сьогодні в Україні існує велика кількість норматив-
но-правових  актів,  що  регулюють  відносини  в  інвести-
ційній  сфері,  та  загалом  створено  правове  підгрунтя  для 
здійснення інвестиційної діяльності. Виникає потреба сис-
тематизації, підсумками якої мало б стати прийняття інвес-
тиційного кодексу України.

На початок 2015 року обсяг прямих іноземних інвести-
цій (акціонерного капіталу) в економіку України на 1 липня 
2015 р.  становив 42851,3 млн. дол. США, а в розрахунку 
на одну особу населення – 1000,5 дол.  Іноземними  інвес-
торами в економіку України вкладено 1042,4 млн. дол. та 
вилучено 351,3 млн. дол. прямих інвестицій (акціонерного 
капіталу).  Загалом,  інвестиції  надходили  зі  133  країн  сві-
ту. На початок року із країн ЄС було внесено 33154,9 млн. 
дол. інвестицій, з інших країн світу – 9696,4 млн. дол. При-
близно десяток основних країн-інвесторів, на які припадає 
більше 83% загального обсягу прямих  інвестицій: Кіпр – 
12274,1 млн. дол., Німеччина – 5489,0 млн. дол., Нідерлан-
ди – 5108,0 млн. дол., Російська Федерація – 2685,6 млн. 
дол., Австрія – 2354,3 млн. дол., Велика Британія – 1953,9 
млн. дол., Британські Віргінські Острови – 1872,6 млн. дол., 
Франція – 1539,2 млн. дол., Швейцарія – 1371,2 млн. дол. та 
Італія – 966,6 млн. дол.

Так, кількість прямих інвестицій в економіку країн світу 
з України становив 6254,4 млн. дол., у т.ч. в країни ЄС – 
6015,4 млн. дол.  (96,2% загального обсягу), в  інші країни 
світу – 239,0 млн. дол.  (3,8%). З України прямі  інвестиції 
здійснювались до 46 країн світу, більшість яких була спря-
мована до Кіпру (93,0%) [13]. 

Систематизація  інвестиційного  законодавства  України 
повинна здійснюватись у формі його інкорпорації з визна-
ченням  першочергових  та  перспективних  законів,  інших 
нормативно-правових актів та кодифікації. 

Обгрунтування  необхідності  будь-якої  систематизації 
законодавства у сфері господарських правовідносин перед-
бачає встановлення її політичних, економічних та техніко-
юридичних завдань [11, с. 39]. До політичних завдань коди-
фікації інвестиційного законодавства належить входження 
національного  правового  інвестиційного  порядку  до між-
народної системи функціонування інвестиційного ринку та 
його правове регулювання з максимальним забезпеченням 
національних інтересів в інвестиційній сфері [12]. 

До економічних завдань кодифікації інвестиційного за-
конодавства  належить:  формування  дієвого,  законодавчо 
закріпленого  механізму  реалізації  інвестиційної  політики 
держави, стимулювання інвестиційних процесів із боку на-
ціональних та іноземних учасників інвестиційної діяльнос-
ті шляхом закріплення та стабілізації правового інвестицій-
ного порядку на модернізованій законодавчій основі.

До техніко-юридичних завдань кодифікації інвестицій-
ного  законодавства  України  належить:  усунення  застарі-
лих положень, подолання колізій, повторень, встановлення 
єдиних  універсальних  принципів  правового  регулювання 
інвестиційних відносин та гарантій, що надаються їх учас-
никам;  урахування  особливостей  системно-структурного 
співвідношення підгалузевої кодифікації інвестиційного за-
конодавства, що пропонується, з існуючими джерелами за-
конодавства України, що має відбуватися через визначення 
місця  такої  кодифікації  у форматі  вертикальних,  горизон-
тальних та діагональних «взаємин» між цими джерелами. 
У міжнародній практиці є приклади прийняття інвестицій-
ного кодексу. Серед країн, які першими прийняли інвести-
ційний кодекс, були Алжир, Габон, Гвінея, Марокко, Нігер, 
Сомалі, Сенегал тощо.

Раціональна інвестиційна політика на сьогодні повинна 
бути перспективною, а не одномоментною й ситуаційною, 
відповідати  деяким  вимогам  комплексності.  Отже,  серед 
основних заходів  із  гарантування  інвестиційної безпеки в 
Україні, які потребують термінового впровадження, потріб-
но здійснити таке:

1)  оформити  систематичний перелік  галузей,  в  які  за-
боронено іноземне інвестування;

2) кодифікувати галузі й напрями, доступ іноземних ін-
весторів в які обмежений, із визначенням рівня та прозорих 
умов  впровадження  цих  обмежень  (наприклад,  принцип 
«золотої акції»);

3) опрацювати комплексні стандарти інвестиційної без-
пеки, які включатимуть ключові положення та ідентифіка-
тори, й систематизувати їх у національному законодавстві; 

4) установити національні принципи інвестиційної по-
літики для посилення  іноземного  інвестування з одночас-
ним захистом національних інтересів;

5) сформувати регіональні й галузеві ідентифікатори ін-
вестиційної безпеки.

Ці заходи повинні бути реалізовані в рамках «Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020», мають довершити по-
ложення  про  «вектор  безпеки»  і  можуть  стати  частиною 
«Програми заохочення інвестицій», створюючи основу для 
кодифікації  українського  інвестиційного  законодавства. 
Тому процес здійснюватиметься за наступними векторами: 
вектор відповідальності, вектор розвитку, вектор гордості.

Неоціненну  допомогу  в  процесі  кодифікації  інвести-
ційного законодавства України повинен надати зарубіжний 
досвід. Наприклад, якщо взяти до уваги країни, які систе-
матизували своє  законодавство,  то побачимо, що багато  з 
них  (Африка, Південно-Східна Азія, Латинська Америка) 
мають інвестиційні кодекси. Їх ціль – систематизувати ін-
вестиційні відносини, що впливають на інвестиційний клі-
мат країни [4, с. 27].

Висновки. Таким чином, на сьогодні одним із потребу-
ючого увагу питання є покращення інвестиційної політики 
та  формування  ефективної  системи  регулювання  інвес-
тиційної діяльності,  а українське  законодавство, що регу-
лює  інвестиційну  діяльність,  потребує  модернізації.  Так, 
підтримка  державою  інвестиційних  процесів  є  головною 
умовою структурної перебудови. Тому потрібно вести ро-
боту щодо систематизації інвестиційного законодавства на 
основі комплексної роботи щодо його покращення, а саме: 
створити умови для зацікавлення в наданні коштів інозем-
ними інвесторами за допомогою зниження ставки податку 
та розвитку державно-приватного співробітництва, а також 
підвищити  рівень  освіти  населення  за  допомогою профе-
сійної підготовки.
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ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА МЕхАНІЗМУ АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ У СФЕРІ ОСВІТи

CONCEPT AND STruCTurE MEChANISM Of ADMINISTrATIVE rEguLATION 
Of gOVErNMENT OrDEr IN ThE SPhErE Of EDuCATION

Детюк А.М.,
аспірант кафедри адміністративного та фінансового права 

Національного університету біоресурсів та природокористування України

Стаття присвячена дослідженню сутнісних характеристик механізму адміністративно-правового регулювання державного замовлен-
ня у сфері освіти. Сформульовано авторську дефініцію даного механізму правового регулювання. Відстоюється позиція ієрархічної 
системи елементів, що становлять структуру досліджуваного механізму. Виділено обов’язкові та допоміжні його елементи.

Ключові слова: державне замовлення, механізм адміністративно-правового регулювання, сфера освіти, акти позитивного право-
застосування, акти адміністративного примусу.

Статья посвящена исследованию сущностных характеристик механизма административно-правового регулирования государствен-
ного заказа в сфере образования. Сформулирована авторская дефиниция данного механизма правового регулирования. Отстаивается 
позиция иерархической системы элементов, составляющих структуру исследуемого механизма. Выделяются обязательные и вспомо-
гательные его элементы.

Ключевые слова: государственный заказ, механизм административно-правового регулирования, сфера образования, акты пози-
тивного правоприменения, акты административного принуждения.

The article investigates the essential characteristics of the mechanism of administrative and legal regulation of public order in the field of edu-
cation. Author ‘s definition of the mechanism of legal regulation. Position advocated a hierarchical system of elements that make up the structure 
of the studied mechanism. Highlight the required and supporting its elements.

Key words: government order, mechanism of administrative regulation, sphere of education, positive enforcement acts, acts of administra-
tive coercion.

Постановка проблеми.  В  умовах  формування  но-
вітніх підходів до осучаснення державного регулюван-
ня сфери освітніх послуг, пріоритетом якої залишається 
державне замовлення, найбільшу складність й водночас 
цінність  складають  наукові  дослідження,  що  спрямо-
вані  на  вирішення  практичних  завдань. Один  із  таких 
напрямів, необхідність вивчення якого не пов’язується 
з «даниною моді»,  а  є об’єктивною потребою кожного 
етапу  розвитку  громадянського  суспільства,  –  це  про-
блеми адміністративно-правового регулювання держав-
ного  замовлення у  сфері освіти  загалом,  та його  скла-
дової частини, механізму, зокрема. Ґрунтовне вивчення 
цього правового поняття сприятиме не лише вдоскона-
ленню національного законодавства, що регулює сферу 

державного замовлення в освітній галузі, а й усуненню 
правових та організаційних недоліків у даній сфері.

Стан дослідження. Аналіз юридичної  доктрини  за-
свідчує,  що  в  новітній  правовій  науці  наявні  численні 
дослідження  питань  адміністративно-правового  регу-
лювання різних сфер. І хоча базові концепції переважно 
викладені  в  останніх  академічних  виданнях,  динамічну 
цінність  нині  складають  нові  наукові  розробки,  серед 
яких можна виділити роботи І. Грицай, яка вивчала меха-
нізм адміністративно-правового регулювання діяльності 
неурядових організацій (2014), Л. Шапенко, яка розкри-
ла  поняття  та  зміст  адміністративно-правового  регулю-
вання  страхування  у  сфері  інноваційно-інвестиційної 
діяльності  (2015), О. Даценко  (дослідження адміністра-
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тивно-правового регулювання нафтогазового  комплексу 
(2015)),  І. Городецької (сутність адміністративно-право-
вого регулювання суспільних відносин у галузі охорони 
та використання і відтворення тваринного світу (2016)), 
А. Кечі  (ґрунтовне дослідження адміністративно-право-
вого  регулювання  державної  реєстрації  речових  прав 
на нерухоме майно (2016) та ін. У той же час загальний 
огляд вказаних та багатьох інших робіт дає підстави для 
зауваження  про  відсутність  у  теорії  адміністративного 
права єдиного розуміння поняття механізму адміністра-
тивно-правового регулювання й недостатню дослідниць-
ку увагу щодо сфери державного замовлення в освітній 
галузі, що додатково актуалізує підняту нами проблему.

Мета статті – формулювання поняття механізму ад-
міністративно-правового  регулювання  державного  за-
мовлення у сфері освіти та визначення його структури.

Виклад основного матеріалу.  Попередній  аналіз 
літературних  джерел  із  предмету  нашого  дослідження 
засвідчує,  що  визначальними  сутнісними  характерис-
тиками  механізму  адміністративно-правового  регулю-
вання  є  його  мета  та  структура,  представлена  певною 
сукупністю взаємопов’язаних складових елементів.

Для виконання завдання нашої роботи методологіч-
ною  базою  дослідження  слугуватимуть,  зокрема,  такі 
основні  доктринальні  положення  щодо  сутності  ме-
ханізму  адміністративно-правового  регулювання:  по-
перше, це визнаний у правовій науці спосіб трактування 
поняття правового регулювання через поняття «право-
вий вплив»  (вузьке значення), що поширюється на по-
ведінку та діяльність усіх суб’єктів механізму держав-
ного  замовлення  у  сфері  освіти,  включаючи  суб’єктів 
охорони та захисту прав й інтересів сторін державного 
контракту;  по-друге,  притаманність  адміністративно-
правовому  регулюванню  такої  процесуальної  власти-
вості,  як стадійність. Остання розкриває чотири стадії 
здійснення  адміністративно-правового  впливу  в  дослі-
джуваній  сфері,  вказуючи  на  увесь  спектр  суспільних 
відносин,  з  якими  пов’язано  виникнення,  розвиток  та 
припинення  інституту  державного  замовлення  у  сфе-
рі  освіти.  Такими  стадіями  є  [1,  с.  26;  2,  с.  154–155]:  
1) формування юридичних  норм  і  їх  загальна  дія  (для 
цієї  стадії  характерним  є  введення  в  правову  систему 
адміністративно-правових  норм,  що  регламентують 
і  спрямовують  поведінку  учасників  суспільних  від-
носин  у  досліджуваній  сфері,  встановлюють  для  них 
специфічний правовий режим); 2)  виникнення прав  та 
обов’язків  суб’єктів  адміністративних  правовідносин 
(на  даній  стадії  в  конкретних  учасників  адміністра-
тивних правовідносин виникають суб’єктивні права та 
обов’язки на підставі настання визначених адміністра-
тивно-правовими нормами юридичних фактів);  3)  ста-
дія реалізації прав та обов’язків, коли правила поведін-
ки, які відображенні в конкретних юридичних нормах, 
втілюються в реальній (фактичній) поведінці суб’єктів 
адміністративних правовідносин; 4) стадія застосуван-
ня права, що передбачає видання компетентним органом 
владного індивідуального правового акту, забезпечуючи 
в  цілому  ефективність  адміністративно-правового  ре-
гулювання.  Разом  із  тим  вказану  властивість  процесу 
адміністративно-правового  регулювання  державного 
замовлення у сфері освіти варто уточнити розвинутою 
в науці адміністративного права й підтримуваною нами 
позицією щодо системності адміністративно-правового 
регулювання.  Така  системність  представлена  трьома 
основними  видами  правової  діяльності,  що  відповіда-
ють стадіям адміністративно-правового регулювання, а 
саме: 1) підзаконної адміністративної правотворчості – 
видання  суб’єктами  публічної  адміністрації  підзакон-
них адміністративно-правових норм щодо їх загального 
впливу  на  суспільні  відносини  в  досліджуваній  сфері 
(наприклад,  наказом Національного  агентства України 

з питань державної служби від 12 серпня 2016 року № 
163  затверджено примірні  державні  контракти про на-
дання  послуг  із  підготовки магістрів  за  спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування», підвищення 
кваліфікації  державних  службовців  та  посадових  осіб 
місцевого самоврядування, примірні додаткові угоди до 
державних  контрактів,  примірні  акти  наданих  послуг 
[3]); 2) адміністративної правореалізації, тобто реаліза-
ції  адміністративно-правових  норм,  втілюючи  останні 
в  життя,  забезпечуючи  суб’єктивні  публічні  права  та 
юридичні обов’язки суб’єктів адміністративного права; 
3) правоохоронної діяльності суб’єктів публічної адмі-
ністрації, що включає засоби адміністративного впливу 
до  порушників  прав,  свобод  та  законних  інтересів  фі-
зичних і юридичних осіб [4, c. 323].

Орієнтуючись на викладені положення та класичне 
розуміння  правового  регулювання  [5,  с.  220],  вважає-
мо, що в широкому розумінні головну мету механізму 
адміністративно-правового регулювання державного 
замовлення у сфері освіти  становить  реалізація  пози-
тивного  права  в  указаній  сфері;  у  вузькому  –  забезпе-
чення послідовного безперешкодного позитивного,  а у 
випадках  виникнення  противаг  –  примусового  досяг-
нення  ефективних  результатів  адміністративно-право-
вого впливу в досліджуваній сфері.

Очевидно  й  загальновизнано  в  правовій  науці,  що 
досягнення такої мети здійснюється за допомогою засо-
бів, які за своїм призначенням і природою можуть бути 
виключно правовими й становлять певну взаємодопов-
нюючу систему елементів. Саме такі елементи й визна-
чають структуру механізму адміністративно-правового 
регулювання.  При  цьому  кожен  з  елементів  має  своє 
функціональне  призначення  на  певній  стадії  «роботи» 
цього правового механізму.

Існування  в  науці  адміністративного  права  різно-
манітних підходів до визначення переліку структурних 
елементів  механізму  правового  регулювання,  з  одного 
боку,  засвідчує  відсутність  єдності  серед  дослідників, 
з іншого, – вимагає означення власної наукової позиції. 
Не вдаючись до відтворювання наявних наукових ана-
лізів, що зводяться переважно до перерахування близь-
ких за змістом позицій [6; 7], зазначимо про свою при-
хильність до концепції ієрархічної системи елементів. 
Близькою  за  змістом  до  цієї  можна  навести  найбільш 
застосовувану  в  сучасних наукових дослідженнях  сис-
тему,  запропоновану  вченими  Т.О.  Коломоєць  [8],  
С.Г. Стеценком  [9],  І.М. Шопіною  [10]  та  ін.,  з  окрес-
ленням органічних та функціональних елементів меха-
нізму адміністративно-правового регулювання.

Разом із тим, вважаючи сам механізм адміністратив-
но-правового регулювання вже функціональною части-
ною такого регулювання (що збігається з думкою пере-
важаючої більшості вчених), ми впевнені в доцільності 
виокремлення  обов’язкових й допоміжних елементів 
замість  органічних  й функціональних. До  першої  гру-
пи  елементів  відносимо:  а) норми адміністративного 
права; б) юридичні факти (фактичний склад, фактич-
на система); в) адміністративно-правові відносини;  
г) акти реалізації норм адміністративного права. 
Переконані,  що  саме  цей  набір  правових  засобів  в  їх 
поєднанні  є  мінімально  достатнім  і  необхідним  для 
функціонування  механізму  адміністративно-правового 
регулювання в досліджуваній сфері, за допомогою яко-
го  адміністративно-правове  регулювання  державного 
замовлення  у  сфері  освіти  набуває  динаміки,  відбува-
ється фактичний позитивний правовий вплив на пове-
дінку  та  діяльність  суб’єктів  адміністративного  права 
через скерування їх у визначеному таким правовим ре-
гулюванням напрямку задля досягнення головної мети. 

До  другої групи  (допоміжних)  правових  засобів  у 
даному механізмі пропонуємо відносити елементи, що 
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перебувають у «стані очікування» своєї активації, коли 
досягнення  головної  мети  адміністративно-правового 
регулювання державного замовлення у сфері освіти не 
може бути забезпечене набором обов’язкових елементів 
позитивного  правового  впливу.  Попередньо  віднесемо 
до них такі елементи: а) спеціальний адміністративно-
правовий режим; б) акти тлумачення норм адміністра-
тивного права.

Крім  того,  маємо  виділити  правовий  засіб,  який,  з 
одного  боку,  безперечно  входить  до  складу  механізму 
адміністративно-правового  регулювання  державного 
замовлення  у  сфері  освіти,  проте,  з  іншого  боку,  по-
требує уточнення свого місця в означеній вище ієрархії 
елементів. Таким засобом є акти застосування норм ад-
міністративного права.

Вирішенню  вказаної  задачі  сприятиме  застосуван-
ня методу класифікаційної  ідентифікації. Необхідність 
його застосування щодо вказаного виду правових актів 
зумовлена,  на наше переконання,  позицією, популяри-
зованою  окремими  вченими,  згідно  з  якою  в  системі 
правових  заходів,  що  становлять  механізм  правового 
регулювання, акти застосування норм права відмежову-
ються від актів реалізації норм права, зокрема, шляхом 
віднесення  їх  до  різних  класифікаційних  груп  (напри-
клад, акти реалізації норм права – до органічних право-
вих  засобів,  а  акти  застосування  –  до функціональних 
[9, с. 33]). 

Щодо зазначеного відмітимо нашу прихильність до 
класичного сприйняття процесу реалізації норм права, 
що передбачає охоплення цим процесом усіх чотирьох 
форм  його  здійснення:  дотримання,  виконання,  вико-
ристання  та  застосування  [11,  с.  388;  12,  с.  296].  Від-
повідно,  за  типологією  акти  всіх  перерахованих  форм 
є  різновидами  одного  класу  –  актів  реалізації  норм 
права,  а  тому  виокремлення  одного  з  видів  (у  даному 
випадку  –  актів  застосування  норм  права)  видається 
методологічно  неправильним,  що  призводить  до  виді-
лення хибних напрямків наукового пошуку. Виходячи із 
цього, в нашому випадку група актів застосування норм 
адміністративного права має належати до обов’язкових 
елементів  механізму  адміністративно-правового  регу-
лювання державного замовлення, а саме до складу актів 
реалізації норм адміністративного права. З метою пере-
вірки  достовірності  нашої  гіпотези  розглянемо  основі 
види актів застосування норм адміністративного права 
в досліджуваному механізмі.

Як відомо, в теорії права вчені використовують до-
статньо широкий  перелік  критеріїв  поділу  видів  актів 
застосування норм права [13, с. 414–416; 14, с. 111–113].  
Проте, виходячи з предмету нашого дослідження, най-
більш репрезентативною видається класифікація цих ін-
дивідуальних актів за ознакою їх функціонального при-
значення в механізмі правового регулювання [12, с. 303]  
на  регулятивні  та  охоронні.  Якщо  ж  акти  першо-
го  різновиду  служать  конкретизації  (персоніфікації) 
суб’єктивних  прав  і  юридичних  обов’язків,  опосеред-
ковуючи  позитивну  діяльність  суб’єктів  державного 
замовлення  у  сфері  освіти,  то  роль  других  полягає  в 
охороні встановлених адміністративних правових норм 
від можливих порушень. Як слушно відмічає дослідник  
К.І.  Бриль  [15,  с.  75],  призначення  правозастосовних 
актів  як  засобу  індивідуального  правового  регламен-
тування  суспільних  відносин  і  правової  форми  управ-
ління суспільством полягає як в організації діяльності 
в різних сферах суспільного життя, так і в охороні прав 
і  свобод  громадян  (зокрема,  шляхом  попередження, 
припинення адміністративних правопорушень, а також 
притягнення до адміністративної відповідальності).

Вказаному  поділу  відповідає  також  розмежування 
позитивного  (неюрисдикційного,  неконфліктного)  та 
юрисдикційного  (конфліктного)  правозастосування 

[16, с. 267]. Підсумковим результатом правозастосовної 
неюрисдикційної  діяльності  є  індивідуальні  акти,  не 
пов’язані з фактами адміністративних правопорушень 
й  адміністративно-правових  спорів  у  сфері  реалізації 
державного  замовлення  в  освітній  галузі.  У  порядку 
позитивного  адміністративного  правозастосування 
здійснюється,  зокрема,  затвердження  уповноваженим 
органом переліку виконавців державного замовлення, 
визначаються  умови  його  виконання,  застосовуються 
заходи  заохочення,  позитивного  стимулювання  тощо. 
Тоді як акти юрисдикційного правозастосування в до-
сліджуваній сфері спрямовані на вирішення індивіду-
альних  справ щодо  адміністративних  правопорушень 
та  інших правових спорів, тобто справ, в основі яких 
лежать  порушення  норм  прав,  виникає  конфлікт  між 
суб’єктами  відповідних  правовідносин  (у  тому  чис-
лі  з  приводу  виконання  державного  контракту).  Тоб-
то  акти  позитивного  правозастосування  притаманні 
всьому  процесу  адміністративно-правового  регулю-
вання  державного  замовлення  у  сфері  освіти  (як  на 
стадії  правотворчості,  так  і  на  стадії  реалізації  норм 
адміністративного права), а акти юрисдикційного пра-
возастосування  виникають  лише  в  разі  необхідності 
попередити,  припинити  порушення  адміністративно-
правової  норми  або  застосувати  адміністративну  від-
повідальність.

Порівняльний  аналіз  наукових  концепцій  дозволив 
дійти висновку, що сукупність завдань, для вирішення 
яких  покликані  акти  юрисдикційного  правозастосу-
вання, відповідає  існуючій в адміністративно-правовій 
науці концепції виділення актів адміністративного при-
мусу [17; 18], основними функціями яких є: попереджу-
вальна; функція  адміністративного  припинення; функ-
ція адміністративно-примусового виконання обов’язку.

Отже,  наведені  характеристики  основних  видів 
правозастосовних  актів  доводять  правильність  нашої 
гіпотези  про  необхідність  виділення  в  складі  актів  за-
стосування  норм  адміністративного  права  двох  ви-
дів  правозастосовних  актів:  1)  актів,  що  належать  до 
обов’язкових правових  засобів  (акти позитивного пра-
возастосування) та 2) актів – факультативних правових 
засобів у механізмі адміністративно-правового регулю-
вання державного замовлення у сфері освіти (акти адмі-
ністративного примусу). Це дає підстави для уточнення 
викладеної нами вище системи факультативних право-
вих засобів. Пропонуємо таку редакцію: а) спеціальний 
адміністративно-правовий режим; б) акти тлумачен-
ня норм адміністративного права; в) акти адміністра-
тивного примусу.

Висновки.  Підсумовуючи  викладене,  пропонуємо 
визначати поняття механізму адміністративно-правово-
го регулювання державного замовлення у сфері освіти 
як систему обов’язкових та допоміжних адміністратив-
но-правових  засобів,  що  слугують  забезпеченню  по-
слідовного безперешкодного позитивного, а у випадках 
виникнення перешкод протиправного характеру – при-
мусового,  досягнення  ефективних  результатів  адміні-
стративно-правового впливу на поведінку та діяльність 
суб’єктів у досліджуваній сфері. 

Розглядаючи  механізм  адміністративно-правового 
регулювання державного замовлення у сфері освіти як 
функціональну  частину  цього  регулювання,  вбачаєть-
ся  доцільним  виділяти  дві  групи  структурних  елемен-
тів  даного  механізму:  1)  обов’язкові  елементи:  норми 
адміністративного  права;  юридичні  факти  (фактичний 
склад, фактична система); адміністративно-правові від-
носини;  акти  реалізації  норм  адміністративного  пра-
ва  (включаючи  акти  позитивного  правозастосування);  
2)  додаткові  елементи:  спеціальний  адміністративно-
правовий режим; акти тлумачення норм адміністратив-
ного права; акти адміністративного примусу.
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ОСОБЛиВОСТІ АДМІНІСТРАТиВНОЇ ВІДПОВІДАЛьНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ 
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МиТНОЇ СПРАВи

fEATurES Of ThE ADMINISTrATIVE rESPONSIBILITy fOr VIOLATIONS 
IN ThE SPhErE Of STATE CuSTOMS SErVICE

Джурик О.Р.,
аспірант 

Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті розкриті особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері державної митної справи. Здійснено по-
рівняльний аналіз цієї відповідальності з адміністративною відповідальністю за правопорушення в інших сферах. Автор надає пропозиції 
щодо вдосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері державної митної справи.

Ключові слова: адміністративне правопорушення, державна митна справа, адміністративна відповідальність, адміністративне стяг-
нення, органи доходів і зборів. 

В статье раскрыты особенности административной ответственности за правонарушения в сфере государственного таможенного 
дела. Осуществлен сравнительный анализ этой ответственности с административной ответственностью за правонарушения в других 
сферах. Автором представлены предложения по совершенствованию административной ответственности за правонарушения в сфере 
государственного таможенного дела.

Ключевые слова: административное правонарушение, государственное таможенная дело, административная ответственность, 
административное взыскание, органы доходов и сборов.

The article deals with the features of the administrative responsibility for violations in the sphere of State Customs Service. The comparative 
analysis between this responsibility and the administrative liability for violations in other spheres is carried out. The author gives suggestions for 
the improvement of the administrative responsibility for violations in the sphere of State Customs Service. 

Key words: administrative offence, State Customs Service, administrative responsibility, administrative penalty, incomes and fees bodies.

Постановка проблеми. Застосування  адміністратив-
ної відповідальності за правопорушення у сфері держав-
ної митної справи, а відтак і зміцнення митного кордону, 
завжди  відносилося  до  пріоритетних  завдань  будь-якої 
держави.  Адже  неодноразово  доведено,  що  існує  пряма 
залежність між  станом  захищеності  митного  кордону  та 
реалізацією  державою  своєї  фіскальної  функції.  Лише 

за 2015 рік митниці України забезпечили надходжень до 
Державного бюджету України на суму 202,3 млрд. грн. [1].

Подолання проблеми контрабанди товарів  є одним  із 
напрямків  співробітництва України  з  країнами Європей-
ського Союзу в боротьбі  з  кримінальною та незаконною 
організованою чи  іншою діяльністю, а також  із метою  її 
попередження (стаття 22 Угоди про асоціацію між Укра-
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їною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європей-
ським Співтовариством з атомної енергії і їхніми держава-
ми-членами, з іншого [2]). 

Стан дослідження. Адміністративна відповідальність 
за правопорушення у сфері державної митної справи нео-
дноразово  була  предметом  наукових  досліджень  таких 
учених-адміністративістів, як В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк,  
В.К. Колпаков, О.В. Константа, М.О. Кравець, О.М. Ме- 
льник,  В.В.  Нижникова,  О.І.  Остапенко,  А.І.  Педешко,  
Д.В. Приймаченко, С.В. Продайко, І.М. Романенко та ряду 
інших  науковців.  Разом  із  тим  адміністративна  відпові-
дальність  за  правопорушення  у  сфері  державної  митної 
справи, передбачена Митним кодексом України в редакції 
від 13 березня 2012 року, є малодослідженою.

Метою статті є висвітлення особливостей адміністра-
тивної відповідальності  за правопорушення у сфері дер-
жавної митної справи. 

Виклад основного матеріалу. Як  ми  вже  наголо-
сили,  боротьба  з  порушеннями митних  правил  завжди  є 
пріоритетним  завданням  будь-якої  держави. Не  є  винят-
ком  і України. Наша  держава максимально  вживає  захо-
дів для протидії порушенню митних правил. Відповідно 
до рішення Ради національної безпеки й оборони України 
«Про заходи щодо посилення боротьби зі  злочинністю в 
Україні» від 6 травня 2015 року, введеного в дію Указом 
Президента України від 16 червня 2015 року [3], головна 
увага в боротьбі зі злочинністю зосереджена, в тому числі, 
на виявленні і ліквідації каналів контрабанди. Відповідно 
до Інформації про проведення заходів митницями Держав-
ної фіскальної служби України із запобігання та протидії 
контрабанді, боротьби з митними правопорушеннями [4], 
розміщеної  на  офіційному  сайті  Державної  фіскальної 
служби України (надалі – ДФС), упродовж 2015 року мит-
ницями ДФС порушено 17808 справ про порушення мит-
них правил на  суму  1787,19 млн.  грн. Митницями ДФС 
розглянуто 7004 справи про порушення митних правил та 
застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу 
на суму понад 615,63 млн. грн. На розгляд до суду митни-
цями ДФС передано  9767  справ  про порушення митних 
правил на суму понад 1772,88 млн. грн. За результатами 
розгляду справ судом прийнято рішення про конфіскацію 
безпосередніх  предметів  правопорушень  на  суму  понад 
901,07 млн. грн. Також накладено штрафів на суму понад 
832,66 млн. грн. Цифри говорять самі за себе.

Які ж  особливості  адміністративної  відповідальності 
за правопорушення у сфері державної митної справи?

Перша особливість полягає в тому, що адміністратив-
на відповідальність за правопорушення у сфері державної 
митної  справи,  на  відміну  від  адміністративної  відпові-
дальності  за  правопорушення,  вчинені  в  інших  галузях, 
регулюється не нормами Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, а спеціальних актом – Митним ко-
дексом України. Зокрема, це розділ ХVII «Запобігання та 
протидія контрабанді», розділ ХVІІІ «Порушення митних 
правил  та  відповідальність  за них»  та розділ ХІХ «Про-
вадження у справах про порушення митних правил» Мит-
ного кодексу України в редакції від 13 березня 2012 року 
[5]. Щоб зняти будь-які питання щодо полеміки про засто-
сування норм Кодексу України про адміністративні право-
порушення чи норм Митного кодексу України в  справах 
про правопорушення у сфері державної митної справи, за-
конодавець у частині 1 статті 459 Митного кодексу Украї-
ни чітко зазначив, що адміністративна відповідальність за 
порушення митних правил встановлюється саме Митним 
кодексом.

Якщо порівняти  з  першою редакцією Митного  кодек-
су України від 12 грудня 1991 року, то кількість норм, які 
регулюють  адміністративну  відповідальність  за  правопо-
рушення  у  сфері  державної митної  справи,  в  останньому 
Митному кодексі України значно збільшилася. Так, у Мит-
ному кодексі України в редакції від 12 грудня 1991 року [6] 

законодавець передбачив лише один розділ, який безпосе-
редньо регулює таку відповідальність – розділ VІІІ «Пору-
шення митних правил. Провадження в  справах про пору-
шення митних правил». У другій редакції Митного кодексу 
України від 11 липня 2002 року [7] вже три розділи регулю-
вали адміністративну відповідальність за правопорушення 
у сфері державної митної справи: розділ ХVІІ «Запобігання 
контрабанді»,  розділ ХVІІІ  «Порушення митних  правил  і 
відповідальність за них. Відповідальність осіб, які беруть 
участь  у  провадженні  в  справах  про  порушення  митних 
правил»,  розділ  ХІХ  «Провадження  у  справах  про  пору-
шення митних правил». Однак у редакції Митного кодексу 
України від 13 березня 2012 року відбулися суттєві зміни, 
які  стосуються  як  самих складів  адміністративних право-
порушень, так  і процедури провадження в таких справах. 
Зазначене  свідчить  про  поступове  вдосконалення  різних 
аспектів  адміністративної  відповідальності  за  правопору-
шення  у  сфері  державної  митної  справи,  що,  безумовно, 
позитивно впливає на правозастосовну діяльність органів 
доходів і зборів, а також судових органів.

Щодо  того,  що  адміністративна  відповідальність  за 
правопорушення  у  сфері  державної  митної  справи  ре-
гулюється  окремим  актом,  є  різні  позиції  вчених.  Для 
прикладу, М.О. Кравець у своєму дисертаційному дослі-
дженні  на  тему  «Адміністративно-правова  кваліфікація 
порушень митних правил» відстоює точку зору про необ-
хідність включення норм, що регулюють адміністративну 
відповідальність  за  правопорушення  у  сфері  державної 
митної  справи,  до  єдиного  законодавчого  акта,  поклика-
ного  передбачати  адміністративну  відповідальність  за 
вчинення  будь-яких  адміністративних  правопорушень  
[8, с. 17]. Цієї точки зору дотримуємося і ми.

Наступною  особливістю  адміністративної  відпові-
дальності  за  правопорушення  у  сфері  державної  митної 
справи є застосування в Митному кодексі України не за-
гального  поняття  «адміністративне  правопорушення»,  а 
спеціального поняття «порушення митних правил». Якщо 
під  адміністративним  правопорушення  (проступком)  ви-
знається протиправна, винна (умисна або необережна) дія 
або  бездіяльність,  яка  посягає  на  громадських  порядок, 
власність,  права  і  свободи  громадян,  на  встановлений 
порядок  управління  і  за  яку  законом  передбачено  адмі-
ністративну відповідальність (частина 1 статті 9 Кодексу 
України  про  адміністративні  правопорушення  [9]),  то  в 
Митному кодексі України під порушенням митних правил 
розуміють адміністративне правопорушення, яке являє со-
бою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії 
чи бездіяльність, що посягають на встановлений цим Ко-
дексом та іншими актами законодавства України порядок 
переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення через митний кордон України, пред’явлення 
їх органам доходів і зборів для проведення митного контр-
олю та митного оформлення, а також здійснення операцій 
із товарами, що перебувають під митним контролем, або 
контроль  за  якими покладено на органи доходів  і  зборів 
цим Кодексом чи іншими законами України,  і за які цим 
Кодексом  передбачена  адміністративна  відповідальність 
(частина 1 статті 458 Митного кодексу України). 

Якщо  поняття  «адміністративного  правопорушення» 
передбачене в загальній частині Кодексу України про ад-
міністративні  правопорушення,  то  поняття  «порушення 
митних правил» відображене аж у ХVІІІ розділі Митного 
кодексу України.

Як  відповідно  до  норм  Кодексу  України  про  адміні-
стративні правопорушення, так відповідно і до норм Мит-
ного кодексу України адміністративна відповідальність за 
правопорушення,  передбачені  цими  кодексами,  настає  в 
разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримі-
нальну відповідальність (частина 2 статті 9 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення, частина 2 статті 
458 Митного кодексу України).



194

№ 5 2016
♦

Якщо здійснити аналіз правопорушень, які вчиняють-
ся у сфері державної митної справи, то слід відмітити, що 
порушення митних правил в основному є адміністратив-
ними  правопорушеннями.  Це  пов’язано  з  декриміналі-
зацією контрабанди в 2011 році, після чого кримінальна 
відповідальність залишилася лише за переміщення через 
митний кордон України поза митним контролем, або з при-
ховуванням від митного контролю культурних цінностей, 
отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактив-
них матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної 
мисливської зброї та бойових припасів до неї), спеціаль-
них  технічних  засобів  негласного  отримання  інформації 
(стаття 201 Кримінального кодексу України [10]), а також 
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,  їх  аналогів 
чи  прекурсорів  або  фальсифікованих  лікарських  засобів 
(стаття 305 Кримінального кодексу України [10]). 

До  особливостей  адміністративної  відповідальності 
за правопорушення у сфері державної митної справи на-
лежить також відмінність у видах адміністративних стяг-
нень, які застосовуються за порушення митних правил,  і 
які застосовуються за інші види правопорушень. Зокрема, 
відповідно  до  частини  1  статті  24  Кодексу  України  про 
адміністративні правопорушення за вчинення адміністра-
тивних  правопорушень  можуть  застосовуватися  такі  ад-
міністративні стягнення: попередження; штраф; штрафні 
бали; оплатне вилучення предмета, який став  знаряддям 
вчинення  або безпосереднім об’єктом адміністративного 
правопорушення;  конфіскація:  предмета,  який  став  зна-
ряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністра-
тивного  правопорушення;  грошей,  одержаних  внаслідок 
вчинення адміністративного правопорушення; позбавлен-
ня  спеціального  права,  наданого  даному  громадянинові 
(права  керування  транспортними  засобами,  права  полю-
вання); позбавлення права обіймати певні посади або за-
йматися певною діяльністю; громадські роботи; виправні 
роботи; адміністративний арешт; арешт з утриманням на 
гауптвахті. У статті 461 Митного кодексу України цей пе-
релік адміністративних стягнень є значно звужений. Так, 
за порушення митних правил можуть бути накладені лише 
такі  адміністративні  стягнення:  попередження;  штраф; 
конфіскація  товарів,  транспортних  засобів  комерційного 
призначення – безпосередніх предметів порушення мит-
них  правил,  товарів,  транспортних  засобів  із  спеціально 
виготовленими  сховищами  (тайниками),  що  використо-
вувалися для приховування товарів – безпосередніх пред-
метів  порушення  митних  правил  від  митного  контролю 
(крім  транспортних  засобів  комерційного  призначення, 
які використовуються виключно для перевезення пасажи-
рів і товарів через митний кордон України за визначеними 
маршрутами та рейсами, що здійснюються відповідно до 
розкладу руху на підставі міжнародних договорів, укладе-
них відповідно до закону), а також транспортних засобів, 
що використовувалися для переміщення товарів – безпо-
середніх предметів порушення митних правил через мит-
ний  кордон України  поза  місцем  розташування  митного 
органу.

Попередження і штраф можуть застосовуватися тільки 
як основні адміністративні стягнення за порушення мит-
них правил. Конфіскація товарів може застосовуватися як 
основне і як додаткове адміністративне стягнення (части-
ни  1,  2  статті  462 Митного  кодексу України). У Кодексі 
України  про  адміністративні  правопорушення  оплатне 
вилучення,  конфіскація  предметів  та  позбавлення  права 
керування транспортними засобами можуть застосовува-
тися як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; 
позбавлення права обіймати певні посади або  займатися 
певною  діяльністю  –  тільки  як  додаткове;  інші  адміні-
стративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 
цього Кодексу, можуть застосовуватися тільки як основні 
(стаття 25 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення). 

Окрім  цього,  в  Кодексі  України  про  адміністративні 
правопорушення встановлені окремі заходи впливу щодо 
неповнолітніх (стаття 24-1), а також щодо військовослуж-
бовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплі-
нарних статутів  (стаття 15). У Митному кодексі України 
такої диференціації немає. Згідно з частиною 2 статті 459 
Митного  кодексу  України  суб’єктами  адміністративної 
відповідальності  за  порушення  митних  правил  можуть 
бути будь-які  громадяни,  які на момент вчинення такого 
правопорушення досягли 16-річного віку, а в разі вчинен-
ня порушень митних правил підприємствами – посадові 
особи цих підприємств. 

Недоліком Митного кодексу України, на нашу думку, 
є відсутність у ньому норм, які би передбачали обстави-
ни,  що  пом’якшують  чи  обтяжують  відповідальність  за 
порушення  митних  правил.  За  загальним  правилом  під 
час накладення адміністративного стягнення враховуєть-
ся  характер  вчиненого  правопорушення,  особа  поруш-
ника,  ступінь  його  вини,  майновий  стан,  обставини, що 
пом’якшують  і  обтяжують  відповідальність  (частина  2 
статті  33 Кодексу України  про  адміністративні  правопо-
рушення). 

Ще однією особливістю адміністративної відповідаль-
ності за правопорушення у сфері державної митної спра-
ви є відмінність від Кодексу України про адміністративні 
правопорушення в строках накладення адміністративних 
стягнень,  які  застосовуються  за  порушення митних  пра-
вил. Так, відповідно до статті 38 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення адміністративне стягнення 
може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня 
вчинення правопорушення, а в разі триваючого правопо-
рушення – не пізніш як через два місяці з дня його вияв-
лення. Якщо справи про адміністративні правопорушення 
відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі 
суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як 
через три місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі 
триваючого правопорушення – не пізніш як через три мі-
сяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні 
правопорушення,  пов’язані  з  корупцією  та  передбачені 
статтями  164-14,  212-15,  212-21  цього  Кодексу  (адміні-
стративне стягнення може бути накладене не пізніше двох 
років із дня його вчинення).

У разі закриття кримінального провадження, але за на-
явності в діях порушника ознак адміністративного право-
порушення, адміністративне стягнення може бути накла-
дено не пізніш як через місяць із дня прийняття рішення 
про закриття кримінального провадження.

На  відміну  від  двомісячного  строку  притягнення  до 
адміністративної відповідальності, коли справу розглядає 
відповідний суб’єкт владних повноважень, і тримісячного 
строку, коли таку справу розглядає суд, у статті 467 Мит-
ного кодексу України передбачений лише один строк, не-
залежно  від  суб’єкта,  який  розглядає  справу  та  приймає 
по ній рішення. Це шестимісячний строк із дня вчинення 
правопорушення,  а під час розгляду  справ про  триваючі 
порушення митних правил – не пізніше ніж через шість 
місяців із дня виявлення цих правопорушень.

У разі закриття кримінального провадження, але за на-
явності в діях правопорушника ознак порушення митних 
правил адміністративне стягнення  за порушення митних 
правил може бути накладено не пізніше ніж через три мі-
сяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального 
провадження, але не пізніше ніж через два роки з дня вчи-
нення правопорушення.

Щодо юридичного  складу  порушень  митних  правил, 
особливість таких складів полягає в тому, що суб’єктивна 
сторона  характеризується  відсутністю  виключно  необе-
режної форми вини як основної ознаки та мотиву, як фа-
культативної ознаки в жодній  із диспозицій статей Мит-
ного кодексу України, які встановлюють адміністративну 
відповідальність [8, с.18].
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Слід  також  наголосити  на  запровадженні  «компромі-
су в справі про порушення митних правил» (М.М. Нові-
кова під юридичним компромісом розуміє організаційно-
правову форму взаємодії суб’єктів у механізмі правового 
регулювання,  що  забезпечується  стимулюючо-обмежую-
чими  прийомами,  способами  та  засобами  системно-ло-
гічного характеру з метою створення умов поступливості, 
неконфліктності,  добровільної  співпраці,  правомобіль-
ності  механізму  правового  регулювання,  економії  юри-
дичної  репресії  та  мінімізації  психологічної  напруги  в 
правовідносинах  [11, с. 5]). Стаття 521 Митного кодексу 
України  зазначає,  що  «…компроміс  у  справі  про  пору-
шення митних правил» полягає в укладенні мирової угоди 
між  особою,  яка  вчинила  порушення митних  правил,  та 
органом доходів  і  зборів, посадова особа якого здійснює 
провадження в справі, за умови, що в діях правопорушни-
ка відсутні ознаки кримінального правопорушення. Така 
можливість відсутня в Кодексі України про адміністратив-
ні правопорушення. 

Висновки.  Перш  за  все,  слід  зазначити,  що  є  певні 
особливості, пов’язані із застосуванням адміністративної 

відповідальності  за  правопорушення  у  сфері  державної 
митної  справи,  в  порівнянні  із  загальними  засадами  та-
кої  відповідальності,  передбаченими  Кодексом  України 
про  адміністративні  правопорушення.  Це  відмінності  у 
видах  адміністративних  стягнень,  які  можуть  бути  за-
стосовані  до  правопорушника,  в  строках  притягнення 
до адміністративної відповідальності, в наявності обста-
вин,  які  пом’якшують  чи  обтяжують  відповідальність,  у 
суб’єктивній  стороні  правопорушень,  у  запровадженні  в 
Митному кодексі України компромісу в праві про порушен-
ня митних правил. Чи позитивно впливають ці особливос-
ті  на  застосування  адміністративної  відповідальності  за 
правопорушення у сфері державної митної справи? Важко 
відповісти.  Вважаємо  за  необхідне  включення  норм, що 
регулюють  адміністративну  відповідальність  за  право-
порушення у сфері державної митної справи, до єдиного 
законодавчого акту, покликаного передбачати адміністра-
тивну відповідальність за вчинення будь-яких адміністра-
тивних правопорушень. Сподіваємося, розробники нового 
Кодексу України про адміністративні правопорушення так 
і зроблять.
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Стаття присвячена розгляду системи основних адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. Ми про-
аналізували критерії поділу адміністративно-правових режимів і дійшли висновку щодо системи основних адміністративно-правових 
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Статья посвящена рассмотрению системы основных административно-правовых режимов в сфере организации исполнения нака-
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tion criminal sanctions execution of Ukraine.
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Постановка проблеми. В  історії  розвитку  людства 
адміністративні правовідносини у сфері організації вико-
нання покарань завжди займали особливе місце в суспіль-
них  відносинах, що  пов’язано  з  особливостями  системи 
виконання кримінальних покарань. Сучасний етап станов-
лення  України  характеризується  проведенням  радикаль-
них реформ у всіх галузях держави й суспільства. Зміни, 
що відбуваються в економічному, політичному та суспіль-
ному житті країни, неминуче призводять до необхідності 
вдосконалення правового регулювання суспільних відно-
син, зокрема тих, що виникають в адміністративній діяль-
ності у сфері організації виконання покарань. 

Актуальність теми дослідження. Дослідження  про-
блеми  основних  адміністративно-правових  режимів  у 
сфері організації виконання покарань є однією з малодос-
ліджених проблем у  загальній  теорії права, науці  кримі-
нально-виконавчого  права,  а  також,  безперечно,  в  науці 
адміністративного права, оскільки на сьогодні адміністра-
тивно-правові режими у сфері організації виконання по-
карань глибоко не досліджувалися.

Стан опрацювання.  Слід  зазначити,  що  проблеми 
адміністративно-правових  режимів  досліджували  як  ві-
тчизняні,  так  і  зарубіжні  автори,  а  саме:  В. Авер’янов,  
О. Бандурка, Є. Бараш, В. Бєлєвцева, Ю. Битяк, О. Бра-
тель,  А.  Васильєв,  І.  Голосніченко,  В.  Зуй,  С.  Ківалов,  
Т.  Коломоєць,  В.  Комарницький,  А.  Комзюк,  С.  Куз-
ніченко,  С.  Могил,  Т.  Мінка,  В.  Настюк,  С.  Пєтков,  
В. Плішкін, М. Тищенко та інші. У дослідженні вказано-
го інституту стало в нагоді вивчення праць закордонних 
та радянських вчених: С. Алексєєва, Ф. Ардана, Д. Бах-
раха, Д. Власова, В. Григор’єва, Ж. Гримо, А. Грязнова, 
В. Гущіна, О. Дубовика, Р. Драго, А. Жалінського, О. Ко-
ренєва, Ю. Козлова, А. Ларіна, С. Лебедь, В. Лозбінева, 
І. Петрухіна, Б. Порфир’єва, С. Пчелінцева, В. Рушайло, 
С. Хазанова та інші.

Метою статті є  те, що  в  публікації  досліджено про-
блематику основних адміністративно-правових режимів у 
сфері  організації  виконання покарань  як  передумову  ре-
формування пенітенціарної системи України.

Виклад основного матеріалу. До основних (загальних) 
адміністративно-правових режимів у сфері організації ви-
конання покарань насамперед належать ті режими, які ді-
ють  під  час  звичайного  (нормального)  функціонування 
органів і установ виконання покарань та які можна класи-
фікувати, виходячи з таких критеріїв: залежно від напрям-
ку діяльності, залежно від суб’єкта діяльності, залежно від 
стадії проходження служби та від виду діяльності органів 
та установ виконання покарань.

Однією  з  підстав  класифікації  основних  адміністра-
тивно-правових  режимів  у  сфері  організації  виконання 
покарань визначено напрямок діяльності, тому адміністра-
тивно-правові режими поділяються на такі, що регулюють 
зовнішньосистемну та внутрішньосистемну діяльність. 

Сутність адміністративної діяльності охоплює як части-
ну зовнішнього управління, зовнішніх функцій установи, так 
і внутрішнє організаційне управління. Безумовно, більшою 
мірою  управлінська  природа  притаманна  саме  внутрішній 
адміністративній діяльності. Зовнішньосистемна адміністра-
тивна діяльність розглядається в рамках розмежування з та-
кими специфічними видами діяльності установи, як виховна, 
наглядова, охоронна, оперативно-розшукова тощо [1, с. 49].

В.  Пузирний,  заперечуючи  ефективність  спрощеного 
порядку  прийняття  управлінських  рішень шляхом  видан-
ня індивідуально-розпорядчих актів, спрямованих на упо-
рядкування  окремих  відносин  у  певній  сфері,  стверджує, 
що управління – це складний творчий процес, який харак-
теризується  різноманіттям  методів,  повинен  враховувати 
зовнішні та внутрішні фактори, динаміку розвитку опера-
тивної ситуації в тій чи іншій сфері, здатність впливати на 
об’єкт. На його думку, можна говорити про певне мистецтво 
прийняття управлінських рішень. У системі виконання по-
карань управлінські рішення приймаються в багатьох сфе-
рах функціонування цієї системи, їхнє прийняття потребує 
від відповідного суб’єкта комплексних знань про специфі-
ку пенітенціарної діяльності. Йдеться про те, що керуючий 
вплив здійснюється стосовно персоналу Державної кримі-
нально-виконавчої служби України (далі – ДКВС) нижчого 
рівня, який повинен трансформувати управлінські вказівки 
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в комплексний вплив на засуджених (у тому числі психоло-
го-педагогічний), а у випадку неможливості  їхнього спря-
мування  на  спецконтингент  –  визначити  найефективніші 
заходи для їхньої реалізації [2, с. 62–63].

Сама специфіка ДКВС України як одного з суб’єктів пра-
воохоронної діяльності зумовлює вирішення установами цієї 
служби (поряд з основними) другорядних завдань з підтри-
мання правопорядку, громадської безпеки, боротьби з право-
порушеннями та їхньої профілактики. Тому законодавець аб-
солютно виправдано наділив ці служби повноваженнями, які 
дозволяють їм бути активними учасниками правоохоронної 
діяльності,  зокрема, щодо здійснення оперативно-розшуко-
вих та адміністративно-юрисдикційних заходів [3, с. 93].

Зазначимо, що на думку вітчизняного вченого С. Гре-
чанюка,  практика  діяльності  установ  виконання покарань 
дозволяє визначити такі організаційно-управлінські факто-
ри, що впливають на внутрішньосистемну діяльність: 1) ін-
формаційне забезпечення; 2) розроблення, прийняття й ре-
алізація рішень; 3) координація; 4) контроль за діяльністю 
структурних підрозділів із реалізації рішень; 5) оцінюван-
ня  ефективності  організації  функціонування  структурних 
підрозділів  виправної  установи;  6)  кадрове  забезпечення;  
7) функціонально-організаційна структура; 8) матеріально-
технічне забезпечення [4, с. 243]. Необхідно зупинитися на 
основних із зазначених факторів.

Як  стверджує  Є.  Бараш,  здійснення  управління  та 
управлінської діяльності в сучасних умовах можливе тільки 
за умови належного інформаційного забезпечення, яке опо-
середковує та упорядковує відповідні управлінські зв’язки, 
що виникають між суб’єктом й об’єктом управління. Тому 
від якості інформаційного забезпечення управління ДКВС 
України істотним чином залежить не тільки якість інформа-
ційних управлінських зв’язків, а й їхня повнота й стабіль-
ність [5, с. 34].

Так, до 2002 р. в системі виконання покарань України іс-
нувала практика видання інформаційних бюлетенів під гри-
фами  «Таємно»  та  «Для  службового  користування».  Така 
практика була цілком логічною в силу закритості системи, 
та це суттєво перешкоджало співпраці з іншими державни-
ми та громадськими інституціями.

На  сьогодні  означене  питання  вирішено  в  напрямку 
більшої  відкритості  системи  для  інформаційної  співпра-
ці.  Так,  ст.  24  Кримінально-виконавчого  кодексу  України 
(далі – КВК)  [6]  закріпила можливість відвідування уста-
нов  виконання  покарань  для  досить  широкого  кола  осіб. 
Без  спеціального  дозволу  (акредитації)  в  будь-який  час 
безперешкодно  відвідувати  установи  виконання  покарань 
для  здійснення контролю та проведення перевірок  (за ба-
жанням – у супроводі до трьох медичних працівників для 
медичного огляду засуджених та до двох представників за-
собів масової інформації) мають право:

– президент України або спеціально уповноважені ним 
представники (не більше п’яти осіб у кожній області, Авто-
номній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі);

– прем’єр-міністр України або спеціально уповноважені 
ним представники  (не більше двох осіб у кожній області, 
Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі);

– уповноважений Верховної Ради України з прав люди-
ни або спеціально уповноважені ним представники;

– голова, заступники голови та члени Комісії при Пре-
зидентові України в питаннях помилування;

– міністр юстиції України або спеціально уповноважені 
ним представники  (не більше двох осіб у кожній області, 
Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі);

– міністр внутрішніх справ України, голова Національ-
ної поліції або спеціально уповноважені ними представни-
ки (не більше двох осіб у кожній області, Автономній Рес-
публіці Крим, містах Києві та Севастополі);

–  члени Європейського  комітету  з  питань  запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гід-
ність, поводженню чи покаранню;

– голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
голови  місцевих  державних  адміністрацій,  на  території 
яких розташовані ці установи, або спеціально уповноваже-
ні ними представники (не більше п’яти осіб на відповідну 
територію);

– народні депутати України, їхні помічники-консультан-
ти, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
та депутати місцевих рад;

– генеральний прокурор України, а також уповноважені 
ним прокурори й прокурори, які  здійснюють на відповід-
ній території нагляд за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних справах, а також при засто-
суванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян;

– голова, заступник голови та члени спостережної комі-
сії, які здійснюють організацію громадського контролю за 
дотриманням прав і законних інтересів засуджених під час 
виконання кримінальних покарань;

– сільський, селищний, міський голова або спеціально 
уповноважені ними представники (не більше п’яти осіб) – 
на території відповідної місцевої ради;

– члени громадських рад при центральному органі ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ви-
конання  кримінальних  покарань,  та  його  територіальних 
підрозділах – на відповідній території.

Інші особи, а також близькі родичі засуджених можуть 
відвідувати  установи  виконання  покарань  за  спеціальним 
дозволом адміністрації цих установ або органів управління 
зазначеними установами.

Вищезазначені  особи,  у  тому  числі  представники  за-
собів масової інформації, під час відвідування установ ви-
конання  покарань  вправі  безперешкодно,  без  обмеження 
в  часі,  із  забезпеченням максимального  сприяння  праців-
никами  та  адміністраціями  установ  виконання  покарань 
пересуватися  територією  установ  виконання  покарань, 
здійснювати аудіо– та відеозапис  і поширювати отриману 
інформацію, ознайомлюватися зі звітністю, у тому числі й 
статистичною, проводити ревізії, здійснювати інспектуван-
ня, подавати усні  або письмові  запити,  перевіряти додер-
жання  законодавства, оскаржувати протиправні дії  (безді-
яльність) посадових та службових осіб установ виконання 
покарань, вимагати негайного припинення таких дій (безді-
яльності) та притягнення до відповідальності винних осіб 
(з вичерпним письмовим повідомленням відповідної особи 
про вжиті (не вжиті) заходи відповідальності протягом 10 
днів із дня отримання відповідної вимоги), ознайомлювати-
ся з особовими справами засуджених, іншими документами 
тощо, спілкуватися з будь-якими працівниками установ ви-
конання покарань та засудженими (у тому числі на умовах 
анонімності).

Спеціально  уповноважені  представники  набувають 
своїх повноважень після подання до суб’єкта, зазначеного  
у ч. 1 ст. 24 КВК, письмової заяви, видання щодо них від-
повідних розпорядчих актів особами, яких вони представ-
ляють, та отримання відповідного посвідчення. Спеціально 
уповноважені представники (крім представників уповнова-
женого Верховної Ради України з прав людини) здійснюють 
свої повноваження на громадських засадах.

Режим в установах виконання покарань не повинен пе-
решкоджати або використовуватися як перешкода реаліза-
ції суб’єктами контролю своїх повноважень, встановлених 
ч. 3 ст. 24 КВК.

Представники громадських організацій, експерти, уче-
ні  та  фахівці,  залучені  уповноваженим  Верховної  Ради 
України з прав людини на договірних засадах до виконання 
функцій  національного  превентивного  механізму,  відвід-
ують  установи  виконання  покарань  на  підставі  окремого 
письмового доручення уповноваженого.

Щодо  питання  процесу  підготовки  управлінських  рі-
шень та його реалізації в установі виконання покарань, ми 
поділяємо  позицію  В.  Пузирного,  який  виділяє  декілька 
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процедур,  які  за процесуальною формою й методом здій-
снення переважно є адміністративно-правовими.

Процедура № 1. З’ясування основних тенденцій в опе-
ративній ситуації в установі. Головною метою цієї процеду-
ри є встановлення всіх необхідних для прийняття рішення 
підстав  (правового  та неправового характеру),  здійснення 
аналізу показників у діяльності та останніх змін. Прикла-
дом  застосування  першої  процедури  є  проведення  опе-
ративних  нарад,  які  відбуваються  в  установах  переважно 
щодня вранці, а також за потребою. Крім того, проведення 
виїзних колегій та нарад у регіонах держави є нагодою ви-
явити проблеми та побудувати плани,  а  також корегувати 
оперативну діяльність.

Процедура №  2.  Виявлення  тенденцій  (за  потреби)  у 
діяльності установи виконання покарань (далі – УВП). Го-
ловною метою цієї процедури є виявлення негативних змін, 
які  відбуваються  в  діяльності  УВП.  Фактично  ця  проце-
дура має аналітичний характер і дозволяє відслідковувати 
загальні  тенденції  в  організації  процесів  виконання пока-
рань. Для прикладу можна навести щоденні звіти керівни-
ків структурних підрозділів УВП на оперативних нарадах 
із приводу діяльності ввірених підрозділів. Озвучення про-
блем та оперативних змін, які відбулися протягом звітного 
періоду, дозволяє чітко сформувати уявлення про подальші 
заходи щодо їхнього усунення.

На цьому ж етапі визначаються головні чинники відхилень 
від  нормального  процесу  функціонування  та  з’ясовуються 
можливі  кроки  для  позитивного  корегування цих факторів, 
визначаються причини та умови негативних явищ.

Процедура № 3. Визначення суб’єктів реалізації управ-
лінського рішення. У цьому випадку суб’єкти можуть бути 
як індивідуальними, так і колективними. Наприклад, керів-
ник або заступник керівника установи може надавати до-
ручення на проведення або посилення уваги до окремих за-
ходів, які проводяться в установах (наприклад, проведення 
педагогічних заходів підрозділами соціально-психологічної 
служби або вимога покращити стан дисципліни в конкрет-
ному відділенні) тощо. Насправді визначення суб’єктів не є 
складною процедурою через нормативне визначення функ-
ціональної структури установ та чіткий розподіл обов’язків. 
На перше місце в такому випадку виходить людський фак-
тор, зокрема, професіоналізм виконавців і готовність якісно 
виконувати доручення та вказівки.

Процедура  №  4.  Реалізація  управлінського  рішення. 
Ця процедура передбачає відповідне оформлення, а також 
звернення  до  виконання.  Фактично  видається  управлін-
ський  акт  (правового  або  рекомендаційного  характеру), 
який  комплексно  відображає  процес  реалізації  управлін-
ських приписів.

Процедура  №  5.  Контроль  за  виконанням  рішень  та 
корекція  результатів. Недостатня  увага  до  цієї  процедури 
здатна нівелювати всі попередні дії, що може спричинити 
або невиконання рішення, або неналежне його виконання 
[7, с. 203–204].

Продовжуючи дослідження класифікацій основних ад-
міністративно-правових режимів у сфері організації вико-
нання покарань, необхідно зупинитися на такому критерії: 
залежно  від  суб’єкта  діяльності  адміністративно-правові 
режими у сфері організації виконання покарань можна по-
ділити на режими, що забезпечують діяльність центрально-
го органу виконавчої влади з питань виконання покарань; 
територіальних  органів  управління  центрального  органу 
виконавчої влади з питань виконання покарань; діяльність 
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів; служби 
пробації;  воєнізованих  формувань  ДКВС  та  підприємств 
установ виконання покарань.

Відповідно до ст. 11 КВК України органами виконання 
покарань є: центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері виконання кримінальних по-
карань та пробації, його територіальні органи управління, 
уповноважені органи з питань пробації [6].

Згідно  з  Законом України  «Про Державну  криміналь-
но-виконавчу службу України» [8] у сфері виконання пока-
рань функціонує Державна кримінально-виконавча служба 
України. Відповідно до ст. 1 означеного Закону Державна 
кримінально-виконавча служба України реалізує державну 
політику  у  сфері  виконання  покарань.  Законодавство  по-
кладає  на ДКВС України функцію  організації  взаємодії  з 
органами державної влади, органами місцевого самовряду-
вання, підприємствами, установами та організаціями. Для 
організації міжнародного співробітництва у сфері виконан-
ня кримінальних покарань ДКВС співпрацює з відповідни-
ми органами  іноземних держав  і міжнародними організа-
ціями на основі міжнародних договорів. Тобто одночасно 
з  правоохоронними  функціями  законодавство  передбачає 
для ДКВС здійснення й деяких управлінських функцій, що 
дає підстави стверджувати, що Державна кримінально-ви-
конавча  служба  України  має  ознаки  суб’єкта  державного 
управління у сфері виконання покарань.

ДКВС України має певну структуру. Вона складається 
з центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері виконання кримінальних покарань, 
його  територіальних  органів  управління,  кримінально-ви-
конавчої  інспекції,  установ  виконання  покарань,  слідчих 
ізоляторів,  воєнізованих формувань,  навчальних  закладів, 
закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконання 
покарань,  інших підприємств, установ і організацій, ство-
рених для забезпечення виконання завдань Державної кри-
мінально-виконавчої служби України.

Структура,  штати  територіальних  органів  управління, 
підрозділів кримінально-виконавчої  інспекції, установ ви-
конання  покарань,  слідчих  ізоляторів,  воєнізованих  фор-
мувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я та 
положення про них затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
виконання кримінальних покарань. Фінансування Держав-
ної кримінально-виконавчої служби здійснюється за раху-
нок державного бюджету, і це дає можливість стверджува-
ти, що вона є об’єктом управлінського впливу держави.

Виходячи з цього, можна констатувати, що ДКВС Укра-
їни в системі державних органів управління має ознаки як 
суб’єкта,  так  і  об’єкта  управлінського  впливу, що на  сьо-
годні  породжує  певну  невизначеність  суб’єктного  складу 
системи  державного  управління  установами  та  органами 
виконання покарань.

Безпека  кримінально-виконавчої  системи  посідає  до-
сить важливе та специфічне місце в дотриманні правопо-
рядку.  Вона  має  суворо  охоронну  спрямованість,  яка  ви-
ражається  в  тому, щоб  забезпечити  нормальну  діяльність 
персоналу вищезазначених установ, захистити права та ін-
тереси засуджених осіб, а також осіб, які в силу виконання 
професійних обов’язків долучаються до діяльності ДКВС 
та  її  територіальних підрозділів,  а  в  кінцевому результаті 
(з урахуванням покладених на неї державою завдань) – за-
безпечити  безпеку  суспільства,  людини  та  громадянина. 
У зв’язку з цим важливого значення набуває напрацюван-
ня відповідного досвіду, розробка та практична реалізація 
правових,  організаційних,  соціально-психологічних  та  ін-
ших факторів для більш досконалого підходу при прийнят-
ті  нормативно-правових  актів,  які  забезпечують  поетапне 
проведення адміністративної реформи в аспекті реформу-
вання установ та органів виконання покарань в Україні від-
повідно до міжнародних стандартів.

Залежно  від  стадії  проходження  служби  адміністра-
тивно-правові режими у сфері виконання покарань можна 
класифікувати  як  адміністративно-правові  режими:  забез-
печення  професійного  та  кваліфікаційного  відбору  рядо-
вого  та  начальницького  складу  Державної  кримінально-
виконавчої  служби;  забезпечення професійної підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації рядового та на-
чальницького  складу  Державної  кримінально-виконавчої 
служби; забезпечення правового статусу посадових і служ-
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бових осіб органів і установ виконання покарань, слідчих 
ізоляторів;  забезпечення  правового  та  соціального  захис-
ту  персоналу  Державної  кримінально-виконавчої  служби 
України;  забезпечення  дисциплінарної  відповідальності 
рядового та начальницького складу Державної криміналь-
но-виконавчої служби.

Адміністративно-правовий  режим  будь-якого  виду  за-
вжди  створює особливу  соціально-психологічну  атмосфе-
ру в кримінально-виконавчій установі. Ця атмосфера може 
бути сприйнята й зовні професійним поглядом представни-
ків  наглядових  структур,  що  має  стимулювати  уповнова-
жених осіб належним чином здійснювати добір кадрів для 
системи установ та органів виконання покарань.

Міжнародні стандарти встановлюють підвищені вимо-
ги до персоналу органів  та установ ДКВС України. Тому 
формування кадрового складу ДКВС України, адекватного 
сучасним реаліям, розглядається як важливе стратегічне за-
вдання реформування. У зв’язку з цим одним із найважли-
віших аспектів проблеми є вироблення соціально-правових 
основ  кадрової  політики  державного  управління  в  кримі-
нально-виконавчій  системі,  уточнення  її  пріоритетів  і ме-
ханізмів реалізації.

Нині необхідний новий погляд на визначення основних 
напрямів кадрової політики державного управління в кри-
мінально-виконавчій системі, правового регулювання форм 
і методів кадрової роботи, у тому числі й у здійсненні вну-
трішньоорганізаційної діяльності щодо відбору, розстанов-
ки,  закріплення,  використання  кадрів,  їхнього навчання й 
виховання [9, с. 102].

На думку деяких науковців, професіоналізм персоналу 
треба оцінювати не з позиції зданих заліків при атестації, а 
передусім з огляду на людські якості працівника, його від-
даність  справі.  Звісно,  внутрішнє  ставлення, що проявля-
ється в поведінці працівника, не завжди можна визначити 
напевно. Для цього його слід оцінювати і відкрито, і пота-
ємно. На жаль, таких методик визначення поки що не існує, 
однак  людяність  щодо  засуджених,  ініціативність,  турбо-
тливість, справедливість, щирість працівника виявляються 
в процесі його діяльності [10, с. 92].

Для пенітенціарної роботи характерна низка особливос-
тей,  і  її успішність визначається не лише високим рівнем 
професійної  компетентності  спеціаліста,  а  й  комплексом 
професійно важливих якостей його особистості, серед яких 
найвагоміша  роль  належить  професійній  стійкості.  Про-
фесійна  стійкість  особистості  працівника  кримінально-
виконавчої установи не лише визначає його надійність як 
професіонала,  готовність  виконувати  професійні  задачі  в 
складних умовах, але й знижує ризик його емоційного ви-
горання та професійної деформації.

На продовження зазначимо, що одним із основних нор-
мативно-правових актів, який врегульовує питання службо-
вої дисципліни в установах та органах виконання покарань, 
на  сьогодні  залишається  Дисциплінарний  статут  органів 
внутрішніх  справ,  затверджений  Законом  України  від  22 
лютого 2006 р. № 3460-ІV [11]. У ньому закріплено дефіні-
цію службової дисципліни: це дотримання особами рядово-
го й начальницького складу Конституції й Законів України, 
актів  Президента  України  й  Кабінету  Міністрів  України, 
наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства 
внутрішніх  справ України, підпорядкованих йому органів 
і  підрозділів  та  присяги  працівника  органів  внутрішніх 
справ України.

Залежно від виду діяльності органів та установ ви-
конання покарань адміністративно-правові  режими  у 
сфері виконання покарань можна класифікувати як адмі-
ністративно-правові  режими:  забезпечення  захисту  прав 
і законних інтересів засуджених осіб, а також нагляду за 
виконанням  засудженими  своїх  обов’язків;  забезпечення 
відомчого  контролю  за  діяльністю  органів  і  установ  ви-
конання покарань; забезпечення відвідування установ ви-
конання покарань  та участі  громадськості  в  виправленні 
й ресоціалізації засуджених; забезпечення дисциплінарної 
відповідальності  засуджених,  які  відбувають  покарання 
різних  видів;  матеріальної  відповідальності  засуджених; 
забезпечення  умовно-дострокового  звільнення  від  відбу-
вання покарання.

Виходячи з вищезазначеного критерію, можемо ствер-
джувати,  що  правовий  статус  засудженого  –  це  досить 
складне  соціально-правове  явище,  яке  є  сукупністю  пе-
редбачених різними галузями законодавства України прав 
і обов’язків засудженого під час відбування кримінально-
го покарання. У найзагальнішому вигляді їхній правовий 
статус можна сформулювати як засноване на загальному 
статусі громадян України й визначене за допомогою пра-
вових норм становище засуджених під час відбування кри-
мінального покарання [12, с. 45].

Як  зазначає С. Царюк,  існуючі  сьогодні міжнародно-
правові  стандарти  прав  і  свобод  людини  не  з’явилися  в 
тому вигляді, який ми маємо зараз, а довгий час розвива-
лися і знайшли відображення в національному законодав-
стві України. Тернистий та довгий шлях розуміння прав і 
свобод людини, засудженої до кримінального покарання, 
викликав у наукових колах чимало дискусій та обговорень 
щодо видів правового статусу взагалі [13, с. 81].

Відразу потрібно зазначити, що адміністративно-пра-
вовий режим забезпечення захисту прав і законних інтер-
есів  засуджених осіб не  тільки обмежує,  але й  дає  засу-
дженим те, без чого вони не можуть жити та без чого не 
можливо уявити їхнє виправлення. Режим визначає стиль 
життя всіх осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі, 
включаючи їхнє спілкування один з одним та із зовнішнім 
світом; навіть зміст виховної роботи певною мірою зале-
жить від режиму.

Українська держава на сучасному етапі її розвитку що-
річно через систему органів і установ виконання покарань 
пропускає тисячі громадян, при цьому певна частка всіх за-
суджених зазнає максимального комплексу правообмежень 
під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі. 
Проте не уявляється можливим відмовитися від покарань, 
пов’язаних із позбавленням волі, а тому слід зазначити, що 
відповідно  до  існуючої  доктрини  кримінально-правового 
впливу сама по собі  ізоляція не в змозі досягти мети, по-
ставленої перед покаранням, тому до засуджених також за-
стосовується значний спектр різноманітних заходів впливу, 
одним із яких є дисциплінарна відповідальність [14, с. 124]

Висновки. Досліджуючи  систему  основних  адміні-
стративно-правових режимів, ми дійшли висновку, що на 
сьогодні вона не прописана в жодному законі чи відомчо-
му нормативному акті, хоча реально існує. На нашу думку, 
систему  адміністративно-правових  режимів  у  сфері  ор-
ганізації виконання покарань слід законодавчо закріпити 
в  законі  України  про  Державну  кримінально-виконавчу 
службу  України,  оскільки  вона  є  основною  складовою 
управління ДКВС України.
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Стаття присвячена визначенню основних правоохоронних органів у сфері забезпечення економічної безпеки, їхніх основних завдань 
та функцій. Виявлено проблеми системи правоохоронних органів у цій сфері та запропоновано можливі шляхи їх подолання. Зазначені 
переваги створення єдиного спеціалізованого правоохоронного органу в сфері забезпечення економічної безпеки України.

Ключові слова: економічна безпека, правоохоронні органи, Національна поліція, податкова міліція ДФСУ, Національне антикоруп-
ційне бюро України.

Статья посвящена определению основных правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности, их 
основных задач и функций. Выявлены проблемы системы правоохранительных органов в данной сфере и предложены возможные пути 
их преодоления. Указаны преимущества создания единого специализированного правоохранительного органа в сфере обеспечения 
экономической безопасности Украины.

Ключевые слова: экономическая безопасность, правоохранительные органы, Национальная полиция, налоговая милиция  
ГФСУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины.

The article is devoted to the definition of basic law enforcement in the area of economic security, their main tasks and functions. The problem 
of system of law enforcement agencies are revealed in this area and possible ways of their overcoming are suggested. The advantages of cre-
ation a single specialized law enforcement agency are indicated in the area of economic security of Ukraine.

Key words: economic security, law enforcement agencies, National police, tax police of SFS of Ukraine, the National Anti-Corruption Bureau 
of Ukraine.

Постановка проблеми. Сучасна Україна  як  суб’єкт 
світового співтовариства потребує забезпечення стійкого 
соціально-економічного  розвитку,  формування  механіз-
му протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам, розвитку 
системи національної безпеки держави, важливою скла-
довою якої  є  економічна безпека. Незадовільний рівень 
економічної безпеки населення, а також неефективність 
діяльності системи правоохоронних органів у сфері еко-

номічної безпеки змушують звертатися до реформування 
цієї сфери відносин та пошуку шляхів подолання осно-
вних проблем. 

Стан опрацювання. Зазначеній  темі  були  присвяче-
ні монографії, статті та інші наукові праці українських та 
зарубіжних  вчених,  науковців,  політологів,  громадських 
діячів,  а  саме:  Л.  Абалкіна,  О.  Арєф’євої,  А.  Детюка,  
Т. Кузенка, В. Мунтіяна, А. Ревенка, О. Скорука та ін.
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Мета статті  полягає  в  визначенні  основних  право-
охоронних органів, що забезпечують економічну безпеку 
держави, та виявленні основних завдань їхньої діяльнос-
ті,  проблем, що  існують у цій  сфері,  а  також у  створен-
ні можливих шляхів їх подолання за допомогою єдиного 
спеціалізованого органу в сфері забезпечення економічної 
безпеки держави.

Виклад основного матеріалу. Конституція  Украї-
ни  передбачає,  що  до  найважливіших  функцій  держави 
входить  захист  суверенітету  й  територіальної  цілісності 
України,  забезпечення  її  економічної  та  інформаційної 
безпеки [1]. 

У  зарубіжній  та  вітчизняній  літературі  існує  багато 
підходів до тлумачення поняття економічної безпеки дер-
жави. Насамперед варто виділити визначення А. Ревенко, 
який під економічною безпекою розуміє стан економічної 
системи, що характеризується стійкістю щодо впливу ен-
догенних  (внутрішніх) та екзогенних (зовнішніх) чинни-
ків, які створюють загрозу для суспільства [2, c. 15]. 

В. Мунтіян називає  економічною безпекою  загально-
національний  комплекс  заходів,  спрямованих  на  постій-
ний  та  стабільний розвиток  економіки держави, що міс-
тить механізм протидії внутрішнім  і  зовнішнім загрозам 
[3, с. 10]. 

Досить  влучним  та  найбільш  змістовним,  на  нашу 
думку,  є  визначення  економічної  безпеки  як  сукупності 
вимог  і  факторів,  що  забезпечують  незалежність  націо-
нальної економіки, її стабільність і стійкість, здатність до 
постійного оновлення й самовдосконалення [4, с. 5].

Очевидним є той факт, що на сьогодні економічна без-
пека України вкрай вразлива. Основними джерелами нега-
тивних впливів на економічну безпеку України, на думку 
Е. Ареф’єва та Т. Кузенко, є:

1)  свідомі  чи несвідомі  дії  окремих посадових осіб  і 
суб’єктів господарювання (органів державної влади, між-
народних організацій, підприємств-конкурентів);

2)  збіг  об’єктивних  обставин  (стан  фінансової 
кон’юнктури на ринках, наукові відкриття та технологіч-
ні розробки, форс-мажорні обставини тощо). Залежно від 
суб’єктної обумовленості негативні впливи на економічну 
безпеку можуть мати  об’єктивний  і  суб’єктивний харак-
тер. Об’єктивними вважаються такі негативні впливи, які 
виникають не  з  волі  конкретного підприємства  або його 
окремих працівників. Суб’єктивні впливи виникають вна-
слідок  неефективної  роботи  підприємства  в  цілому  або 
окремих його працівників (передусім керівників і функці-
ональних менеджерів) [5, с. 100] .

О.  Скорук,  виділяє  такі  проблеми  забезпечення  
економічної безпеки, які потребують першочергового ви-
рішення:

– наявність та загострення економічної кризи в Україні 
в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації;

– зростання корупції;
– погіршення добробуту населення та зростання рівня 

безробіття;
– підвищення тінізації економічної діяльності;
– різке падіння реального ВВП;
–  втрата  інвестиційної  привабливості  нашої  держави 

[6, с. 41]. 
Отже, безапеляційним є той факт, що економічна без-

пека потребує зміцнення. Конституція передбачає, що за-
безпечення державної безпеки покладається на правоохо-
ронні  органи  держави,  організація  й  порядок  діяльності 
яких визначаються законом [1].

Відповідно  до  ст.  2  Закону України  «Про  державний 
захист працівників суду й правоохоронних органів» пра-
воохоронні органи – це органи прокуратури, Національної 
поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку 
у  Збройних  силах України, Національне  антикорупційне 
бюро  України,  органи  охорони  державного  кордону,  ор-
гани  доходів  і  зборів,  органи  й  установи  виконання  по-

карань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового 
контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші 
органи, які здійснюють правозастосовні або правоохорон-
ні функції [7].

Варто звернутися до наукової літератури, щоб визна-
чити  сутність  самого  поняття  «правоохоронні  органи». 
Деякі науковці виводять поняття «правоохоронні органи» 
через виконання покладених на них функцій. Так, заслуго-
вує на увагу таке визначення: правоохоронні органи – це 
існуючі  в  суспільстві  та  державі  установи  й  організації, 
що  здійснюють правозастосовну й правоохоронну функ-
ції, основне завдання яких – забезпечувати законність, за-
хищати  права  та  законні  інтереси  громадян, юридичних 
осіб, боротися зі злочинністю,  іншими правопорушення-
ми [8, с. 34–35]. 

А.  Детюк  зазначає,  що  правоохоронним  органом  – 
суб’єктом  системи  забезпечення  економічної  безпеки 
є  лише  той  державний  орган,  який  безпосередньо  бере 
участь  у  забезпеченні  економічної  безпеки  особи,  сус-
пільства та держави шляхом протидії злочинності, в тому 
числі економічній, яка становить загрозу економічній без-
пеці [8, с. 36]. Тому, досліджуючи повноваження та функ-
ції  окремих  правоохоронних  органів,  ми  можемо  дійти 
висновку, що участь у  забезпеченні  економічної безпеки 
беруть нижченаведені правоохоронні органи.

1. Прокуратура. До функцій та повноважень цього ор-
гану відповідно до Закону України «Про прокуратуру» від 
14.10.2014 р. входить підтримка державного обвинувачен-
ня в  суді, представлення  інтересів  громадянина або дер-
жави в  суді  у  випадках,  визначених  законом,  здійснення 
нагляду за додержанням законів органами, що провадять 
оперативно-розшукову  діяльність,  дізнання,  досудове 
слідство,  при  виконанні  судових рішень  у  кримінальних 
справах, а також при застосуванні інших заходів примусо-
вого характеру, пов’язаних із обмеженням особистої сво-
боди громадян [9].

2.  Національна  поліція.  До  функцій  та  повноважень 
цього органу відповідно до Закону України «Про Націо-
нальну  поліцію»  від  02.07.2015  р.  входить  забезпечення 
охорони  прав  і  свобод  людини,  протидія  злочинності, 
підтримання  публічної  безпеки  й  порядку. Важливо  від-
мітити, що до Національної поліції входить самостійний 
спеціалізований орган – Департамент захисту економіки, 
основним завданням якого є своєчасне виявлення, запобі-
гання та припинення злочинів у сфері економіки [10].

3. Служба безпеки України, до основних завдань якої 
відповідно до Закону України «Про Службу безпеки Укра-
їни» від 25.03.1992 р. відносять захист економічного по-
тенціалу України від розвідувально-підривної діяльності 
іноземних  спеціальних  служб, посягань  із  боку окремих 
організацій, груп та осіб [11].

4. Національне антикорупційне бюро України. Відпо-
відно до Закону України «Про Національне антикорупцій-
не бюро України» від 14.10.2014 р. завданням цього органу 
є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, 
які вчинені вищими посадовими особами, уповноважени-
ми на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування, та становлять загрозу національній безпеці [12].

5. Підрозділи податкової міліції ДФСУ. Відповідно до 
Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. основним 
завданням податкової міліції є запобігання кримінальним 
та іншим правопорушенням у сфері оподаткування та бю-
джетній сфері, їх розкриття, розслідування та проваджен-
ня у справах про адміністративні правопорушення [13].

Простежуючи  законодавчі  основи  діяльності  право-
охоронних  органів,  що  здійснюють  забезпечення  еконо-
мічної безпеки, слід визначити істотну проблему: досить 
широкий спектр завдань, функцій та повноважень вище-
зазначених  органів  дублюється,  що  свідчить  про  негар-
монійність  та  неефективність  системи  правоохоронних 
органів у цій сфері.
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Так, наприклад, Національна поліція, податкова мілі-
ція  ДФСУ  та  СБУ  здійснюють  досудове  розслідування 
правопорушень  у  сфері  економічної  безпеки,  вживають 
заходи щодо  виявлення  правопорушень,  складають  про-
токоли про адміністративні правопорушення в цій сфері, а 
також розшукують осіб, які ухиляються від слідства щодо 
таких правопорушень.

Криміногенна  ситуація  у  сфері  економіки  вимагає 
здійснення  необхідних  скоординованих  заходів,  спрямо-
ваних на активізацію роботи з попередження, виявлення й 
припинення податкових і пов’язаних із ними інших злочи-
нів. А тому доцільним є створення єдиного органу забез-
печення економічної безпеки, який би поєднав усі основні 
завдання  і функції  в цій  сфері. Діяльність  такого органу 
була би більш спеціалізованою та ефективною.

Висновки. Забезпечення економічної безпеки є одним 
із  пріоритетних  завдань  нашої  держави.  Безпосереднім 
виконавцем цього завдання є система правоохоронних ор-

ганів. Наразі система таких органів є вкрай неорганізова-
ною та негармонійною, у зв’язку з чим діяльність у сфері 
забезпечення  економічної  безпеки  є  неефективною.  Ду-
блювання функцій та повноважень окремих правоохорон-
них органів у цій сфері зумовлюють потребу у створенні 
єдиного  спеціалізованого  органу  забезпечення  економіч-
ної безпеки, який би мав такі переваги:

1)  вузька  спеціалізація  створеного  органу,  що  підви-
щить  ефективність  діяльності  у  сфері  забезпечення  еко-
номічної безпеки;

2) зменшення видатків державного бюджету на забезпе-
чення правоохоронних органів, завдання яких є однаковими;

3) зручний спосіб контролю та регулювання створено-
го єдиного органу органами вищої державної влади.

Отже,  можемо  зробити  висновок, що  єдиний  спеціа-
лізований орган допоможе більш результативній роботі у 
сфері виявлення економічних правопорушень та ефектив-
ній діяльності у сфері забезпечення економічної безпеки.
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управління забезпечення діяльності Судової палати
в адміністративних справах Верховного Суду України 

У статті досліджуються особливості інституту апеляції в адміністративному судочинстві. Робляться висновки щодо місця та завдань 
цього інституту в процесуальній формі правосуддя в адміністративних справах в Україні. Наводяться пропозиції удосконалення регулю-
вання процедур апеляційного оскарження в Кодексі адміністративного судочинства, підвищення ефективності захисту прав та законних 
інтересів приватних осіб на цій стадії адміністративного судового процесу.

Ключові слова: апеляція, адміністративне судочинство, перегляд справи, оскарження, судовий захист. 

В статье исследуются особенности института апелляции в административном судопроизводстве. Делаются выводы относитель-
но понимания места и задач этого института в процессуальной форме правосудия по административным делам в Украине. Вносятся 
предложения относительно усовершенствования регулирования процедур апелляционного обжалования в Кодексе административного 
судопроизводства, повышение эффективности защиты прав и законных интересов частных лиц на этой стадии административного 
судебного процесса.

Ключевые слова: апелляция, административное судопроизводство, пересмотр дела, обжалования, судебная защита.

The article examines the features of the institute of appeal in administrative proceedings. The conclusions are made regarding the under-
standing of the place and task of this institution in the form of procedural justice on administrative cases in Ukraine. Making proposals for im-
proving regulation of appellate review procedures in the Administrative Court Procedure Code, improving the protection of rights and legitimate 
interests of individuals at this stage of the administrative proceedings.

Key words: appeal, administrative proceedings, review of the case, appeal, judicial protection.

Постановка проблеми. Першою стадією в процедурах 
гарантування права на судовий захист у вищих судових ін-
станціях  в  адміністративному  судочинстві  України  цілком 
закономірно  є  апеляційний  перегляд,  а  не  провадження  в 
порядку нагляду, що існувало за радянських часів. Хоча спе-
ціалізована судова форма адміністративної юстиції була за-
проваджена в нашій країні ще в 2005 р., означений інститут 
виправлення помилок у практиці  судів першої  інстанції  за 
скаргами осіб, які беруть участь у справах, поки що належ-
ним чином не досліджений. Водночас з’ясування його суті та 
значення у механізмі адміністративного судового захисту є 
важливим із точки зору забезпечення ефективного поновлен-
ня порушених у результаті діяльності публічної адміністрації 
суб’єктивних прав приватних осіб, що складає мету й завдан-
ня повномасштабної судової реформи, яка розпочалася 30 ве-
ресня 2016 р., коли набрали чинності зміни до Конституції 
України (в частині правосуддя).

Стан опрацювання. Частково розгляд проблем поняття 
та  суті  апеляції  на  національному  рівні  адміністративного 
судочинства  (як  окремої  складової  адміністративно-юрис-
дикційного процесу України) здійснив у кандидатській дис-
ертації Р.О. Кукурудз [1]. Також окремі питання апеляційного 
провадження з огляду на принцип диспозитивності опрацьо-
вував С.В. Потапенко [2]. Порушену проблематику робили 
спроби осмислити й інші сучасні вчені – представники адмі-
ністративно-правової науки, а саме: В.М. Бевзенко, А.Т. Ком-
зюк, Р.О. Куйбіда, А.О. Селіванов, В.Г. Перепелюк та деякі 
інші. У цілому питання апеляційного оскарження в вітчиз-
няному  адміністративному  судочинстві  поки що  висвітлю-
ється науковцями переважно на рівні навчальної літератури  
[3, с. 105–113] та окремих статей [4, с. 95–101]. 

З огляду на вищенаведене, метою статті є проведення (в 
тому числі із застосуванням порівняльно-правового методу) 
дослідження суті та основних особливостей  інституту апе-
ляції в адміністративному судочинстві України, визначення 
пропозицій щодо удосконалення його правового регулюван-
ня в процесі подальшої реалізації судової реформи. 

Виклад основного матеріалу. Слово «апеляція» має ла-
тинське походження  («appellatio»). Воно означає:  1)  оскар-
ження  якої-небудь  постанови  до  вищої  інстанції,  що  має 
право  переглянути  справу;  2)  звернення  за  підтримкою  до 

якої-небудь  авторитетної  інстанції  (організації,  окремих 
осіб), до громадської думки [5, с. 60, 61].

Порівняльно-правовий аналіз свідчить, що цей інститут, 
що є засобом оспорювання рішень судів першої інстанції та 
обумовлює можливість нового перегляду справи по суті, пе-
редбачений у сучасному законодавстві про адміністративне 
судочинство переважної більшості країн Європи. 

Так, засобам правового оскарження присвячено частину 
III Положення про адміністративні суди ФРН (далі – VwGO). 
Перший розділ  у  цій  частині VwGO  (розділ  12) має  назву 
«Апеляція». У § 124 встановлено, що учасники справи ма-
ють право на подання апеляції на остаточні судові рішення 
по  суті  та  на  проміжні  рішення  (про  допустимість  позову, 
про визнання підстав у рамках позову про примус відповіда-
ча до вчинення певної дії), якщо апеляція допускається ад-
міністративним судом або вищим адміністративним судом. 
При цьому у п. 2 § 124 VwGO зазначено такі підстави для 
апеляції: 1) якщо існують серйозні сумніви у правильності 
рішення;  2)  справа містить  особливі  труднощі фактичного 
або правового характеру; 3) справа має принципове значен-
ня; 4) якщо рішення відхиляється від відповідного рішення 
Вищого адміністративного суду землі, Федерального адміні-
стративного суду, Спільного сенату верховних судів федера-
ції або Федерального конституційного суду та спирається на 
це відхилення; 5) якщо є або буде доведений недолік прова-
дження, який підлягає оцінці з боку апеляційного суду, і на 
ньому засновується рішення [6].

У статті L. 811-1 Кодексу адміністративного судочинства 
Франції визначено подання апеляції на судове рішення, ухва-
лене першою інстанцією, до апеляційного суду відповідно до 
положень Книги 3 цього Кодексу. Утворення апеляційних ад-
міністративних судів було передбачено Законом від 31 груд-
ня 1987 р. з метою зменшення навантаження на Державну 
раду. Наразі функціонують 8 зазначених судів, які розгляда-
ють апеляційні скарги на постанови адміністративних три-
буналів, а також комітетів із розгляду репатріаційних спорів. 
Одночасно Державна рада продовжує виконувати функцію 
суду апеляційної інстанції при оскарженні судових рішень у 
справах: 

– щодо муніципальних та кантональних виборів; 
– за позовами про законність; 
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–  які  стосуються  порушень  правил  дорожнього  руху  
(у зв’язку із застосуванням судом репресії в порядку статей 
L774-1–774-11 КАС Франції) [7]. 

В Адміністративно-процесуальному кодексі (далі – АПК) 
Італії 2010 р. апеляційному перегляду рішень судів першої 
інстанції  присвячено  Книгу  III,  яка  має  назву  «Апеляція» 
(статті 91–111). Допускається апеляційне оскарження рішень 
регіональних  адміністративних  судів  до  Державної  ради  
(ст.  100).  Однак  в  Італії  апеляційне  провадження  за  своїм 
характером  має  окремі  риси  касації,  оскільки  передбачає 
перевірку  законності  й  обґрунтованості  рішень  вказаних 
судів, які вже набули законної сили. У ст. 104 названого за-
кону  Італії  передбачено  можливість  подання  учасниками 
провадження до Державної ради лише таких нових доказів 
та документів, які мають важливе значення для вирішення 
справи та з поважних причин не подавалися до суду першої 
інстанції. Водночас  заявнику надається право заявити кло-
потання про стягнення з відповідача тих збитків, які настали 
внаслідок набуття сили рішенням регіонального адміністра-
тивного суду [8].

У Латвії розділ IV Адміністративно-процесуального за-
кону має назву «Судочинство в суді апеляційної інстанції».  
У ч. 1 ст. 290 цього акта встановлюється оскарження в апеля-
ційному порядку рішень адміністративного районного суду, 
які не набрали сили, до Адміністративного окружного суду. 
Згідно з положеннями ст. 302 суд апеляційної інстанції роз-
глядає у зв’язку з апеляційною скаргою (в тому числі зустріч-
ною) справу по суті в обсязі, заявленому апелянтом [9].

В  адміністративно-судових  законах  Польщі,  Молдови, 
Вірменії визначається лише касаційний спосіб перегляду рі-
шень адміністративних судів першої інстанції, прийнятих по 
суті позовних вимог. Останні вступають у законну силу після 
прийняття та підлягають оскарженню тільки з підстав недо-
тримання при їхньому ухваленні норм матеріального та/або 
процесуального права.

У  процесуальних  кодексах  України  загалом  практично 
реалізовані  (тією  чи  іншою мірою)  такі  опрацьовані  юри-
дичною  наукою  універсальні  риси  апеляційного  перегляду 
судових рішень:

–  апеляційна  скарга  подається  на  рішення  суду,  яке  не 
вступило в законну силу;

– справа передається на розгляд суду вищої інстанції; 
–  подання  апеляції  обумовлюється  неправильністю  рі-

шення  суду  першої  інстанції,  що  проявляється  (на  думку 
особи, яка її подає) або в неправильному встановленні фак-
тичних обставин справи, або в неправильному застосуванні 
закону; 

– апеляційний суд при перегляді справи вирішує як пи-
тання фактів, так і права, тобто має право перевірити як юри-
дичну, так і фактичну сторони справи в тому обсязі, що й суд 
першої інстанції;

– у результаті розгляду справи апеляційний суд, як прави-
ло, не має права повернути справу до суду першої інстанції 
на новий розгляд і прийняття рішення, а зобов’язаний вине-
сти своє рішення по суті спору;

– рішення, яке оскаржене в апеляційному порядку, не ви-
конується (крім тих, які підлягають негайному виконанню); 

–  повноваження  апеляційного  суду  обмежені  доводами 
апеляційної скарги і предметом рішення суду першої інстан-
ції. Нові позовні вимоги пред’являтися на цій стадії не мо-
жуть [10, с. 10]. 

Аналіз положень глави 1 розділу IV Кодексу адміністра-
тивного судочинства України (далі – КАС України) свідчить, 
що вищенаведені загальні ознаки апеляції в цілому втілені 
й  в  апеляційному  провадженні  в  адміністративних  спра-
вах.  Апеляція  має  й  свої  специфічні  галузеві  особливості, 
зумовлені дією в адміністративному судочинстві принципу 
офіційності, покликаного забезпечувати ефективний захист 
«слабкої»  (невладної)  сторони  адміністративно-правового 
спору. Зокрема, в ч. 2 ст. 195 унормовано повноваження ад-
міністративного суду, на відміну від судів у цивільних і гос-

подарських справах, досліджувати й за власною ініціативою 
(а не лише за клопотанням осіб, які беруть участь у справі) 
докази, які не оцінювалися судом першої інстанції, якщо він 
визнає обґрунтованим їх ненадання або безпідставне відхи-
лення. Орган правосуддя апеляційної  інстанції також може 
розглянути заново всі докази, які досліджувалися місцевим 
судом із порушенням вимог цього Кодексу, а також встано-
вити нові обставини, які не з’ясовувалися судом першої ін-
станції (через неправильне застосування норм матеріального 
права).

В юридичній науці загалом розрізняють дві моделі інсти-
туту апеляції: повну і неповну. При повній апеляції суд апеля-
ційної  інстанції має такі самі повноваження з дослідження 
й оцінки доказів, як і суд першої інстанції. Він не зв’язаний 
із  доводами  апеляційної  скарги  та  повинен  вирішити  спір 
по  суті  самостійно,  не  повертаючи  справу  на  новий  роз-
гляд.  За  неповної  (обмеженої)  апеляції  апеляційному  суду 
надається компетенція направляти справу на новий розгляд 
до суду першої інстанції у разі виявлення таких недоліків у 
з’ясуванні фактичних обставин справи, які не можуть бути 
усунені в апеляційному провадженні [11, с. 5].

До набрання чинності змінами, внесеними Законом від  
7 липня 2010 р. № 2453-VI, у КАС України визначалася мо-
дель неповної апеляції. Апеляційний суд не мав повноважень 
при  перегляді  справи  самостійно  встановлювати  нові  об-
ставини, не з’ясовані місцевим судом внаслідок неправиль-
ного  застосування  норм  права.  У  такому  випадку  згідно  з 
чинними на той час положеннями п. 6 ст. 198 КАС України 
оскаржена постанова підлягала скасуванню з направленням 
справи на новий розгляд до суду першої інстанції. Існування 
зазначених законодавчих приписів обумовлювало ситуацію, 
коли нерідко апеляційні суди не приймали власних рішень 
по суті,  а  встановлюючи неповноту дослідження місцевим 
судом фактичних обставин, повертали йому справи на новий 
розгляд. Це в окремих випадках призводило до судової тяга-
нини, тривалого розгляду адміністративних справ (унаслідок 
їх неодноразового перегляду судами різних рівнів). 

У чинних положеннях КАС України нормативно  закрі-
плена модель повної апеляції. Тепер в апеляційних судів не-
має повноважень направляти справи на новий розгляд по суті 
до місцевих судів. На них покладено обов’язок повноцінно 
здійснювати функцію апеляційної інстанції у будь-якому ви-
падку. Апеляційні адміністративні суди мають ухвалити нове 
рішення, скасувавши постанову або ухвалу суду першої ін-
станції, якою завершується провадження, якщо встановлять 
неповне  з’ясування  останнім  обставин  справи,  недоведе-
ність цих обставин, невідповідність їм судових висновків чи 
порушення норм матеріального  або процесуального права, 
що призвело до неправильного вирішення справи,  а  також 
винесення судового рішення неповноважним складом суду 
(ст.  202  Кодексу).  Унесення  таких  змін  підвищило  опера-
тивність  адміністративного  судочинства  в  остаточному  ви-
рішенні справ. 

Про сутність  і мету  апеляційного провадження в меха-
нізмі перегляду судових рішень в адміністративних справах 
свідчать положення п. п. 4 і 5 ч. 1 ст. 187 КАС України, в яких 
вимогами  до  змісту  апеляційної  скарги  передбачено  необ-
хідність зазначення апелянтом у вказаному процесуальному 
документі того, в чому полягає неправильність чи неповно-
та дослідження доказів і встановлення обставин у справі та 
(або) застосування норм права судом попередньої інстанції, 
та  чи  заявляє  названа  особа  клопотання про  витребування 
нових доказів,  про  виклик  свідків  тощо. При цьому в  ч.  4  
ст.  187  встановлено:  якщо в  апеляційній  скарзі  наводяться 
нові докази, які не були надані суду першої інстанції, то в ній 
має бути також названа причина, чому це не було зроблено. 
Тобто за змістом названих положень КАС метою апеляцій-
ного перегляду є можливість (за потреби) нового розгляду по 
суті публічно-правового спору (із допустимістю повторного 
дослідження доказів, у тому числі й тих, які з поважних при-
чин не були надані суду першої інстанції) більш досвідченим 
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і кваліфікованим складом суду з тим, щоб було забезпечено 
правильне й виважене застосування норм матеріального та 
(або) процесуального права до спірних фактичних відносин, 
ефективний  захист  порушених  прав,  свобод  та  інтересів  у 
публічно-правових відносинах на засадах законності й вер-
ховенства права, коли цього не було досягнуто в місцевому 
суді першої інстанції. 

Змінами, внесеними Законом № 2453-VI до ст. 186 КАС 
України, для суб’єктів оскарження було скорочено час на по-
дання апеляційних скарг на рішення адміністративних судів 
першої інстанції. Зокрема, в ч. ч. 2 і 3 цієї статті було перед-
бачено, що апеляційну скаргу на постанову необхідно подати 
впродовж 10 днів (на ухвалу – 5 днів) з дня проголошення 
або  дня  отримання  копії  відповідного  рішення  (коли  воно 
було прийняте в письмовому провадженні чи в порядку ч. 3 
ст. 160 цього Кодексу). 

До  вказаних  змін  діяли  інші  правила.  Спочатку,  якщо 
особа мала намір оскаржити постанову суду першої інстан-
ції, вона мала подати протягом 10 днів із дня проголошення 
такого рішення (чи складання його в повному обсязі, отри-
мання копії, прийнятої в письмовому провадженні) лише за-
яву про намір це зробити. Після цього протягом 20 днів апе-
лянт повинен був подати апеляційну скаргу. При оскарженні 
ухвал строки на подання заяви про оскарження та апеляцій-
ної скарги були вдвічі коротшими  (5  і 10 днів відповідно). 
Крім того, згідно з чинною на той час редакцією ч. 5 ст. 186 
КАС України в межах строків на подання заяви про оскар-
ження  апелянту  надавалося  право  подати  й  безпосередньо 
саму апеляційну скаргу. 

Вносячи  описані  зміни  (не  лише  до  КАС,  й  до  інших 
процесуальних судових законів України), законодавець пере-
слідував мету скоротити час на остаточне вирішення суда-
ми справ. Проте положення щодо порядку реалізації права 
на  апеляційне  оскарження  рішень  судів  першої  інстанції, 
які  встановлювалися  в  ст.  186  КАС  України  до  30  липня  
2010 р., були, на наш погляд, більш сприятливими для учас-
ників судочинства. Вони дозволяли (з огляду на більшу три-
валість  строків  оскарження)  більш  ґрунтовно,  обмірковано 
готувати апеляційні скарги. Крім того, на відміну від чинних, 
раніше діючі правила про строки апеляційного оскарження 
загалом відповідали традиційним підходам до врегулювання 
питань, які застосовуються в законодавстві про адміністра-
тивне судочинство інших держав. 

Так,  у  п.  2  §  124а  VwGO  визначено  місячний  строк  
(з часу вручення повного рішення) для подання апеляції. При 
цьому її обґрунтування можна подати впродовж 2 місяців з 
указаного часу, якщо воно не було наведене в апеляції (п. 3 
§ 124а). Одночасно голова сенату Вищого адміністративного 
суду може подовжити строк на складання обґрунтування у 
разі надходження відповідної мотивованої заяви. У ч. 4 ст. 31 
АПК Естонії передбачається, що апеляційну скаргу можна 
подати за підсудністю до окружного суду протягом 30 днів, 
рахуючи  з  дня  оголошення рішення. У Латвії  передбачено 
20-денний строк на подання апеляційної скарги з дня вине-
сення рішення (ст. 291 Адміністративно-процесуального за-
кону); в Азербайджані – 30-денний термін із дня надання по-
вного судового рішення адміністративно-економічного суду 
та 10-денний – на оскарження ухвали (п. 85.1 ст. 85 АПК). 

Ураховуючи  загальноприйняту  практику  законодавчого 
регулювання зазначених питань у сусідніх з Україною євро-
пейських державах, на наш погляд, доречним є відновлення 

строків  на  реалізацію права на  апеляційне  оскарження  су-
дових рішень в адміністративних справах, що визначалися  
в ст. 186 КАС України до 2010 р. При цьому строк на оскар-
ження постанови місцевого суду можна встановити щонай-
менше у 20 днів, а ухвали – 10 днів. 

Позитивним  є  те,  що  внесеними  Законом  №  2453-VI 
змінами було скасовано можливість зловживання учасника-
ми судочинства своїм правом на оскарження  (з метою від-
строчення  часу  прийняття  остаточного  судового  рішення, 
несприятливого для них) шляхом ініціювання апеляційного 
перегляду ухвал суду першої інстанції, що не перешкоджа-
ють провадженню (наприклад, про відкриття провадження, 
з питання  залучення  (незалучення) у  справу  третьої особи 
тощо). Крім того, в разі оскарження ухвал, для яких це є до-
пустимим,  було  встановлено  правило  про  направлення  до 
апеляційного суду лише апеляційної скарги та копій матері-
алів справи, необхідних для  її розгляду, а не самої справи. 
Власне провадження в суді першої інстанції у таких випад-
ках тепер не зупиняється (ч. 3 ст. 188 КАС України).

У  процесі  вдосконалення  процедур  апеляційного  пере-
гляду в адміністративних справах в Україні, створення пра-
вових  умов  для можливості  забезпечення  єдиної  практики 
правозастосування  в  усіх  національних  адміністративних 
судах, на наш погляд, доречним було б доповнити КАС Укра-
їни  такою  ж  підставою  для  апеляційного  оскарження,  яка 
передбачається в підп. 4 п. 2 § 124 VwGO. Зокрема, у ньо-
му встановлено, що апеляційна скарга на рішення місцевого 
адміністративного суду може подаватися в тому числі в разі 
його відхилення від відповідного рішення вищих адміністра-
тивних судів землі чи федерації. 

У зв’язку з цим, у п. 4 ч. 1 ст. 187 КАС України було б 
доречно  визначити  однією  з  обставин,  якими  особа  може 
обґрунтовувати  свою апеляційну  скаргу, неврахування міс-
цевим судом при прийнятті оскарженого рішення правово-
го висновку Верховного Суду України (з початку діяльнос-
ті Верховного Суду – його Великої палати), визначеного за 
результатами  перегляду  справи  з  подібних  правовідносин, 
в  якій  найвищим  судовим  органом  у  системі  судів  загаль-
ної юрисдикції  в Україні усунуто неоднакове  застосування 
судом (судами) касаційної інстанції тих самих норм права у 
таких правовідносинах (ст. 244-2 цього Кодексу).

Висновки.  Правовий  інститут  апеляції  в  адміністра-
тивному  судочинстві  України  пропонуємо  розглядати  як 
сукупність передбачених главою 1 розділу IV КАС України 
правових  норм,  які  встановлюють:  порядок  апеляційного 
оскарження  рішень  адміністративних  судів  першої  інстан-
ції особами, які беруть участь у справі (та іншими особами), 
права, свободи, інтереси або обов’язки яких зачіпає таке рі-
шення; розгляду та вирішення  (в судових засіданнях або в 
письмовому провадженні)  відповідних апеляційних скарг  і 
заперечень на них апеляційними адміністративними судами, 
у ході яких здійснюється перевірка повноти й правильності 
встановлення  місцевим  судом  фактичних  обставин  справи 
та/або  застосування  норм матеріального  й  процесуального 
права до спірних правовідносин,  і  за потреби ухвалюється 
нове судове рішення по суті позовних вимог (без направлен-
ня справи на новий розгляд). Цей інститут за чинними нор-
мами відповідає ознакам повного перегляду адміністратив-
ної справи в  інтересах ефективного захисту прав фізичних 
та юридичних осіб, порушених у відносинах із суб’єктами 
владних повноважень.
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Поряд із багатьма соціально-економічними проблемами, що виникли в нових умовах ринкового реформування, особливо гострими 
є проблеми державного управління регіонами. Зокрема, ідеться про належне фінансове забезпечення реалізації визначених на держав-
ному рівні функцій органів місцевої влади. Адже для розбудови економічно незалежної держави в умовах реформи фінансової децен-
тралізації необхідно визначити основні напрями діяльності держави в цій сфері. 

Ключові слова: державна фінансова політика, фінансова децентралізація, державний бюджет, місцевий бюджет, фінансові ресурси.

Наряду со многими социально-экономическими проблемами, возникшими в новых условиях рыночного реформирования, особенно 
острыми являются проблемы государственного управления регионами. В частности, речь идет о надлежащем финансовом обеспечении 
реализации определенных на государственном уровне функций органов местной власти. Ведь для развития экономически независи-
мого государства в условиях реформы финансовой децентрализации необходимо определить основные направления деятельности 
государства в этой сфере.

Ключевые слова: государственная финансовая политика, финансовая децентрализация, государственный бюджет, местный бюд-
жет, финансовые ресурсы.

Along with many social and economic problems that have arisen in the new conditions of market reform, becoming particularly acute prob-
lems of public administration regions. In particular, it is proper financial support in implementation of state-level functions of local government. 
After all, for the development of an economically independent state in terms of fiscal decentralization reforms necessary to determine the main 
directions of the state in this area.

Key words: state financial policy, fiscal decentralization, state budget, local budget, financial resources.

Постановка проблеми.  Сучасне  суспільство  в  умо-
вах  ринкової  економіки  повинне  перебувати  в  реаліях 
економічної  стабільності  задля  забезпечення  високого 
рівня життя населення. Тому держава зобов’язана ство-
рити надійні  умови для  своїх  громадян,  гарантувати  їм 
захист та охорону основоположних прав та свобод. Про-
те, як вбачається з практики, часто вирішити важливі со-
ціальні проблеми значно легше на місцевому рівні, аніж 
державному. Саме  це  зумовлює  необхідність  реального 
та  ефективного  впровадження фінансової  децентраліза-
ції в Україні.

Стан опрацювання.  Проблеми  фінансової  децен-
тралізації в Україні розглядаються в працях багатьох на-
уковців  та юристів-практиків,  зокрема Дж.К.  ван Хорна,  
Л.Я.  Новаковського,  А.С.  Гальчинського,  А.Н.  Ткачука, 
І.С. Волохової, Д.В. Нехайчука та інших.

Мета статті  –  висвітлення  основних  проблем  упро-
вадження  фінансової  децентралізації  в  сучасних  умовах 
реформування місцевого  самоврядування  в  частині фор-
мування та реалізації місцевих бюджетів, розкриття необ-
хідності активної позиції держави, її ефективної політики 
у сфері здійснення фінансової діяльності.

Виклад основного матеріалу. Децентралізація бюджет-
ного процесу й створення чітких та прозорих взаємовідно-
син між  державним  та  місцевими  бюджетами  є  наслідком 

демократичного розвитку країни й розбудови та подальшого 
становлення інституту місцевого самоврядування. Беручи до 
уваги те, що Україна перебуває на етапі становлення ринко-
вої економіки, а процеси бюджетної децентралізації відігра-
ють у цьому не останню роль, слід посилювати механізми 
державної  регіональної  політики.  Це  зумовить  стабільний 
розвиток та економічне зростання і сприятиме розширенню 
демократичних процесів на місцях.

Бюджетно-фінансова децентралізація як одна зі скла-
дових процесу управління здатна не тільки зберегти свій 
статус каналу перерозподілу коштів від бюджетів одного 
рівня до  іншого, а й набути ознак регулюючого механіз-
му, що може реально впливати на регіональний розвиток: 
формувати  фінансову  самодостатність  територіальних 
громад, оптимізувати процеси перерозподілу бюджетних 
ресурсів  між  територіями,  активізувати  місцевий  еконо-
мічний  розвиток,  забезпечувати  населення  територіаль-
них громад суспільними послугами на законодавчо визна-
ченому рівні, вирішувати соціальні проблеми.

Бюджетно-фінансова  децентралізація  залежить  від 
розподілу  повноважень  і  їх  узгодження між  виконавчою 
та представницькою владою. Для оцінки ступеня бюджет-
но-фінансової  децентралізації  використовують  показник 
частки  регіональних  (місцевих)  рівнів  управління  в  до-
ходах  і  видатках  консолідованого  бюджету.  У  більшості 
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країн  світу  ці  показники  зростають.  Відносно  стабіль-
ною залишається ситуація в невеликій групі країн (Данія, 
Бельгія, Німеччина, Нідерланди), у деяких країнах частка 
бюджетів місцевих органів підвищувалася (Іспанія, Пор-
тугалія,  Італія, Франція, Люксембург),  а  в деяких –  зни-
жувалася (країни Центральної та Східної Європи, Швеція, 
Швейцарія, Великобританія) [1].

Процес бюджетно-фінансової децентралізації в Украї-
ні свідчить про неузгодженість і дублювання повноважень 
органів  місцевого  самоврядування  та  місцевих  органів 
виконавчої  влади,  зокрема  у  сфері  розробки  та  ухвален-
ня місцевих бюджетів. Децентралізація, яка відбувається, 
полягає  в  зміні  агентів, що виконують  загальнодержавні 
функції, але не в отриманні автономії в прийнятті подат-
ково-бюджетних  рішень.  Залишається  важливою  сильна 
цілеспрямована  політика  центрального  уряду,  а  органам 
виконавчої  влади на місцях  відводиться  роль  утілювачів 
стратегії центру. 

Поняття  бюджетно-фінансової  децентралізації  має 
політичні, економічні й інституційні аспекти міжбюджет-
них  відносин  й  охоплює  широкі  сфери  діяльності:  від 
ефективності  функціонування  державних  інститутів  та 
розвитку  стабільної  фінансової  інфраструктури  до  вдо-
сконалення  механізмів  фінансових  трансфертів  та  під-
тримки системи соціального страхування. Ефективно роз-
роблена  політика  бюджетно-фінансової  децентралізації 
має зміцнювати місцеву автономію і сприяти підвищенню 
політичної  відповідальності,  економічної  ефективності, 
відкритості  управлінських  рішень.  Тому  бюджетно-фі-
нансова децентралізація має включати не тільки перегляд 
структури  податків  і  трансфертів,  упорядкування  видат-
кових повноважень. Потрібне підвищення  ролі місцевих 
органів в управлінні розвитком регіонів, посилення їхньої 
активності  у  створенні  умов  для  активізації  потенціалу 
економічного розвитку й зростання, залучення інвестицій, 
щоб мати власні джерела наповнення місцевих бюджетів. 

Модифікації  потребує  й  сама  система  розподілу  бю-
джетних коштів між рівнями бюджетної системи, за якої 
має бути унормована частка доходів і видатків у зведеному 
бюджеті на рівні, що не тільки підтверджений практикою 
загальноєвропейських країн із тривалими традиціями бю-
джетної децентралізації, але й відповідає сучасному стану 
розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні.

Проте проблеми фінансової децентралізації в Україні 
починаються  із  законодавчого  закріплення  відповідних 
норм. Адже сьогодні законодавство все ще потребує змін 
та доповнень у цій частині, оскільки не здатне врегульо-
вувати це питання.

Основні засади фінансового зміцнення місцевої влади 
закладено в ст. 9 Європейської Хартії місцевого самовря-
дування, де зазначається, що в рамках національної еконо-
мічної політики органи місцевого самоврядування мають 
право на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони 
можуть  вільно  розпоряджатися  в  межах  своїх  повнова-
жень.

Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самовря-
дування  відповідає  повноваженням,  передбаченим  кон-
ституцією  або  законом.  Принаймні  частина  фінансових 
ресурсів органів місцевого самоврядування формується за 
рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких органи 
місцевого  самоврядування  можуть  установлювати  само-
стійно в межах закону.

Фінансові системи, які  є підґрунтям ресурсів органів 
місцевого самоврядування, мають досить диверсифікова-
ний  і  гнучкий  характер  і  повинні  забезпечувати  можли-
вість узгоджувати наявні ресурси з реальним зростанням 
вартості виконуваних завдань.

Захист більш слабких у фінансовому відношенні орга-
нів місцевого самоврядування передбачає запровадження 
процедур бюджетного вирівнювання або аналогічних за-
ходів  із  метою  подолання  наслідків  нерівного  розподілу 

потенційних джерел фінансування й фінансового тягаря, 
який ці органи повинні нести. Такі процедури або заходи 
не повинні звужувати свободу дій органів місцевого само-
врядування в межах власної відповідальності [2].

У  ст.  142 Конституції  України  зазначено, що  матері-
альною й фінансовою основою місцевого самоврядування 
є  рухоме  й  нерухоме  майно,  доходи  місцевих  бюджетів, 
інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності те-
риторіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а 
також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в 
управлінні районних й обласних рад.

Територіальні  громади  сіл,  селищ  і  міст  можуть 
об’єднувати  на  договірних  засадах  об’єкти  комунальної 
власності, а також кошти бюджетів для виконання спіль-
них проектів або для спільного фінансування (утримання) 
комунальних підприємств, організацій і установ, створю-
вати для цього відповідні органи й служби.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів 
місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве 
самоврядування.  Витрати  органів  місцевого  самовряду-
вання,  що  виникли  внаслідок  рішень  органів  державної 
влади, компенсуються державою [3].

Фінансова децентралізація означає не тільки наповнення 
бюджету. Вона робить прозорими фінансові потоки (а отже, 
завдається нищівний удар по корупції) та збільшує зацікав-
леність  органів  місцевого  самоврядування  в  реалізації  по-
даткового  потенціалу  своєї  адміністративно-територіальної 
одиниці. Крім того, децентралізація значно розширює мож-
ливості місцевої влади у здійсненні зовнішніх запозичень.

Фінансова децентралізація дає громадам той необхід-
ний стимул, який забезпечує їм можливість набратися сил 
і визначитися, як формувати самодостатні об’єднані тери-
торіальні громади [4, с.7].

Зараз в Україні відсутні надійні джерела надходження 
коштів  до  регіонів  та  громад. Також  існують податки  та 
надходження до місцевих бюджетів, які у різних регіонах 
суттєво відрізняються.

Місцеві податки повинні бути стабільними, не зміню-
ватися щорічно. Це дозволить здійснювати довгострокове 
планування та прогнозування надходжень податків до ре-
гіону, а за рахунок отриманих фінансових ресурсів впли-
вати на зростання або, навпаки, скорочення обсягів вироб-
ництва (у випадку екологічно небезпечних підприємств), 
на їхню модернізацію. У реальності ж у 2016 р. місцевим 
громадам надані необмежені повноваження, на виконання 
яких відсутні кошти, що робить місцевий бюджет хроніч-
но  дефіцитним,  а  виконати  його  неможливо. Покрити ж 
його дефіцит за рахунок грошової емісії також неможли-
во, тому що право на її здійснення має лише держава. Ось 
чому в цих умовах зростає значення фінансового забезпе-
чення регіонів [5, с. 138].

Повинні  бути  здійснені  дослідження  взаємозв’язку 
регіональної влади й громад, передача фінансових ресур-
сів і повноважень громадам. Напевне, взаємовідносини з 
владою повинні відрізнятись там, де є декілька громад, а 
не одна. Слід відзначити, що можливості громад у різних 
регіонах будуть відрізнятися у зв’язку з тим, що громади 
мають неоднаковий потенціал (насамперед науковий). На-
томість  держава  покликана  гарантувати  усім  громадам 
розширення  фінансових  можливостей  місцевого  само-
врядування, а в майбутньому – сприяти їхній економічній 
самодостатності.

Справді,  повноваження,  фінансові  ресурси  й  контр-
оль – три кити, на яких базується ефективна модель місце-
вого самоврядування.

Громади  повинні  бути  спроможні  виконувати  різно-
планові завдання для вирішення місцевих проблем. Отри-
мавши відповідні економічні інструменти (податки і збо-
ри), вони мають заробити для себе необхідні ресурси.

Сьогодні  більшість  наших  сіл  –  дотаційні,  вони  не 
можуть заробити навіть на утримання сільради. А це по-
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збавляє  сільську  владу  будь-яких  стимулів  для  розвитку 
[6, с. 47]. Тому передача повноважень вирішувати місцеві 
проблеми на низовий, базовий рівень, рівень громад має 
неабияке значення. Забезпечення їх власними фінансови-
ми ресурсами, які зроблять їх спроможними ці проблеми 
вирішувати, створить стабільний фінансовий клімат [7].

Отже,  децентралізація – це реальний шлях до підви-
щення  якості  повсякденного  життя  мешканців  кожного 
села, селища чи міста. Вона передбачає створення фінан-
сово незалежних громад, які зможуть самостійно й на на-
лежному рівні утримувати дитячі садки й школи, амбула-
торії, будинки культури й клуби, дороги, інфраструктуру.

Пожвавлення  економічного  розвитку  регіонів  зале-
жить  не  тільки  від  ефективної  політики  врегулювання 
міжбюджетних  відносин.  Ефективна  бюджетна  політика 
має  втілювати  основний  принцип:  поступовий  перехід 
від  бюджетного  забезпечення  територіальних  громад  до 
бюджетного регулювання. Однак не менше значення має 
створення умов для розвитку економіки, підприємницької 
ініціативи, створення робочих місць [8].

Висновки. Беручи до уваги вищенаведене, необхідно 
ще раз підкреслити, що фінансова незалежність місцевого 
самоврядування  є  можливістю  самостійного  вирішення 
питань комплексного фінансового забезпечення економіч-
ного й соціального розвитку конкретної території, коли ці 

питання входять до компетенції відповідного рівня місце-
вого управління.

Передумовою фінансової  незалежності  місцевого  са-
моврядування є розумна з погляду економічної доцільнос-
ті децентралізація влади й адекватний розподіл повнова-
жень,  відповідальності,  а  отже,  і  фінансово-економічної 
бази між центром і регіонами, місцевими органами управ-
ління.  Межі  фінансової  незалежності  місцевого  само-
врядування  зажди  повинні  визначатись  у  законодавчому 
порядку, тобто закон повинен чітко окреслювати функції 
місцевого самоврядування і відповідно до них – джерела 
ресурсів,  які  становитимуть фінансове  забезпечення цих 
функцій. Саме тому внутрішня державна фінансова полі-
тика є одним із найсуттєвіших факторів впливу на функці-
онування місцевих грошових потоків.

Отже,  фінансова  децентралізація  повинна  бути  од-
ним із головних пріоритетів уряду в проекті бюджету на 
2017  р.  Адже  проведення  послідовної  політики  у  сфері 
реформування  місцевих  бюджетів,  забезпечення  їхньої 
стійкої  дохідної  бази  та  підвищення  ступеня  фінансової 
незалежності,  результативність,  ефективність  та  прозо-
рість використання бюджетних коштів, вирішення питань 
соціально-економічного  розвитку  регіонів  дадуть  змогу 
територіальним  громадам  на  місцях  розв’язувати  гострі 
проблеми різноманітного характеру.
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Статтю присвячено аналізу поняття та процедури видворення з території України іноземців та осіб без громадянства як адміністра-
тивного стягнення. Проведено порівняння поглядів сучасних дослідників та нормативно-правових актів, які містять характеристику цього 
правового інституту. Проаналізовано досвід європейських країн, що може бути використано для правового регулювання видворення 
іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, видворення, депортація, іноземець, особа без громадянства, адміністративне 
правопорушення, примус, проступок, міграція, Європейський Союз.

 
Статья посвящена анализу понятия и процедуры выдворения с территории Украины иностранцев и лиц без гражданства как адми-

нистративного наказания. Проведено сравнение взглядов современных исследователей и нормативно-правовых актов, содержащих 
характеристику этого правового института. Проанализирован опыт европейских стран, что может быть использовано для правового 
регулирования выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства в Украине.

Ключевые слова: административная ответственность, выдворение, депортация, иностранец, лицо без гражданства, администра-
тивное правонарушение, принуждение, проступок, миграция, Европейский Союз. 

This article analyzes the concept and procedures of expulsion from Ukraine of foreigners and stateless persons as administrative punish-
ment. The comparison looks modern research and regulatory acts that contain characteristics of this legal institution. The experience of European 
countries that can be used for regulation expulsion of foreigners and stateless persons in Ukraine.

Key words: administrative responsibility, expulsion, deportation, alien or a stateless administrative violation, abuse, misconduct, migration, 
European Union.

Наявний в Україні адміністративно-правовий механізм 
протидії нелегальній міграції певною мірою сприяє недо-
пущенню на територію держави «небажаних гостей» – не-
легальних мігрантів. Для тих, хто все ж зумів нелегально 
потрапити в країну,  існує система заходів адміністратив-
ної відповідальності, яка передбачає низку санкцій у ме-
ханізмі протидії нелегальній міграції.

Адміністративне видворення за межі України інозем-
ців та осіб без громадянства передбачене у законодавстві 
України  за  вчинення  адміністративних  правопорушень, 
які грубо порушують правопорядок.

О. Бандурка та М. Тищенко відносять адміністратив-
не видворення до заходів адміністративного припинення 
[1,  с.  151].  Вони  вважають  адміністративне  видворення 
самостійним попереджувально-припинювальним заходом 
адміністративного примусу, який «не перекриває» інші за-
ходи покарання. Водночас більшість вітчизняних та  іно-
земних учених відносить адміністративне видворення як 
до  заходів  адміністративного  припинення,  так  і  адміні-
стративного  стягнення.  Вони  вважають,  що  адміністра-
тивне видворення є адміністративним стягненням у тому 
випадку, коли на це вказує норма закону [1, с. 99].

Законодавством України, а саме ст. 24 КУпАП, видво-
рення за межі України іноземців та осіб без громадянства 
за  вчинення  адміністративних правопорушень,  які  грубо 
порушують правопорядок, однозначно віднесено до виду 
адміністративного  стягнення,  хоча  така  санкція  не  пе-
редбачена  жодною  санкцією  статей  Особливої  частини  
КУпАП [2]. Водночас таке стягнення встановила ст. 30 За-
кону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» від 29 вересня 2011 р. [3].

Аналіз  міжнародних  документів,  законодавчих  актів 
України  та деяких держав Європи переконливо  свідчить 
про  те,  що  основною  причиною  видворення  іноземців, 
осіб без громадянства та іммігрантів є небажаність пере-

бування згаданих осіб на території держави, яка ухвалила 
рішення  про  їх  видворення  у  зв’язку  з  вчиненими  ними 
правопорушеннями.

Водночас  таке  видворення  повинно  ґрунтуватися  на 
законних підставах, які б гарантували захист прав і закон-
них інтересів іноземців, осіб без громадянства. 

Правове  регулювання  поняття,  підстав  та  процедури 
видворення іноземців та осіб без громадянства в Україні 
забезпечують Закони України «Про правовий статус  іно-
земців та осіб без громадянства» 2011 р., «Про біженців 
та осіб, що потребують додаткового або тимчасового за-
хисту» 2011 р., «Про імміграцію» 2001 р., Постанова КМУ 
«Про затвердження Порядку продовження строку перебу-
вання та продовження або скорочення строку тимчасового 
перебування іноземців та осіб без громадянства на тери-
торії України» 2012 р., Наказ МВС України, Адміністрації 
ДПСУ та СБУ «Про затвердження Інструкції про приму-
сове  повернення  і  примусове  видворення  з України  іно-
земців та осіб без громадянства» 2012 р. та інші. Право-
вою основою цих нормативно-правових актів є Конвенція 
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 
та Конвенція про статус біженців.

Щодо  самого  поняття  «видворення»,  то  потрібно  за-
значити, що в Законі України «Про правовий статус  іно-
земців  та  осіб  без  громадянства»  2011  р.  воно  відсутнє. 
Відповідно  до  «Інструкції  про  примусове  повернення 
і  примусове  видворення  з України  іноземців  та  осіб  без 
громадянства»  2012  р.  примусове  видворення  становить 
систему  адміністративно-правових  заходів,  спрямованих 
на примушування іноземців та осіб без громадянства по-
кинути  територію  України  всупереч  їх  волі  і  бажанню 
(пункт 1.2) [4].

Відповідно до п. 1 ст. 2 Протоколу 7 до Конвенції про 
захист прав і свобод людини та основних свобод поняття 
«висилка» дозволяє державі висилати іноземця, якщо таке 
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видворення необхідне в інтересах публічного порядку або 
зумовлюється міркуванням національної безпеки [5].

На практиці під видворенням варто розуміти ухвален-
ня адміністративним судом рішення про примусове зали-
шення громадянином  іноземної держави або особою без 
громадянства території України з наступним забезпечен-
ням реалізації цього рішення. 

Іноземці та особи без громадянства можуть бути при-
мусово видворені з України тільки на підставі винесеної 
постанови адміністративного суду про примусове видво-
рення [4].

У законодавстві ФРН разом із поняттям «видворення» 
вживається термін «депортація», під якою розуміють офі-
ційне виконання примусового виїзду встановленого зако-
нодавством. Згідно з § 58 Закону ФРН «Про перебування, 
зайнятість та міграції іноземців в Німеччині» від 30 липня 
2004 р.,  іноземець повинен бути видворений за межі Ні-
меччини,  якщо  обов’язок  полишити  країну  не  виконано 
в зазначені терміни або протерміновано, або добровільне 
виконання не гарантовано чи з причин громадської безпе-
ки та порядку контроль виїзду необхідний [6].

Причини  видворення  можуть  бути  різними,  напри-
клад,  порушення  візового  режиму,  протермінована  віза, 
відсутність яких-небудь документів або необхідних засо-
бів, страховок і так далі [7]. 

Позивачами у  справі  про примусове  видворення  іно-
земців та осіб без громадянства в Україні можуть бути по-
садові особи:

– територіальних органів чи підрозділів Державної мі-
граційної служби України;

–  органів  охорони  державного  кордону  (стосовно  іно-
земців та осіб без громадянства, які затримані ними в межах 
контрольованих  прикордонних  районів  під  час  спроби  або 
після незаконного перетинання державного кордону України);

– органів Служби безпеки України [3].
Варто зазначити, що підстави для примусового видво-

рення, на жаль, не систематизовані в єдиному норматив-
ному акті. Закон «Про правовий статус іноземців та осіб 
без  громадянства»  та  «Інструкція  про  примусове  повер-
нення і примусове видворення з України іноземців та осіб 
без громадянства» закріплюють такі дві підстави приму-
сового видворення:

–  невиконання  в  установлений  строк  без  поважних 
причин рішення про примусове повернення;

– якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець 
або особа без громадянства ухилятимуться від виконання 
рішення про примусове повернення (крім випадків затри-
мання іноземця або особи без громадянства за незаконне 
перетинання державного кордону України поза пунктами 
пропуску через державний кордон України та їх передачі 
прикордонним органам суміжної держави).

З огляду на це можна зробити такі висновки: 
– примусове видворення тісно пов’язане з таким адмі-

ністративним заходом, як «примусове повернення»;
– ухвалення рішення про «примусове повернення» за-

вжди передує процедурі видворення, тобто є можливістю 
для  іноземця чи особи без громадянства добровільно за-
лишити територію України;

– підстави для примусового повернення, відповідно, є 
підставами і для примусового видворення, якщо перше не 
буде реалізоване чи є підстави вважати, що не буде реалі-
зоване.

Підставами  для  ухвалення  рішення  про  примусове 
повернення  іноземців  та  осіб  без  громадянства,  які  вра-
ховуватимуться адміністративним судом під час розгляду 
справи про примусове видворення за межі України, є такі:

– дії іноземців, що порушують законодавство України 
про правовий статус іноземців та осіб без громадянства;

– дії іноземців, що суперечать інтересам забезпечення 
національної  безпеки  України  чи  охорони  громадського 
порядку;

–  якщо  це  необхідно  для  охорони  здоров’я,  захисту 
прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, 
які проживають в Україні [4].

Варто зазначити, що поява в українському законодав-
стві  такого  адміністративного  заходу,  як  примусове  по-
вернення,  що  дає  змогу  особі  самостійно  залишити  те-
риторію держави,  яка ухвалила  таке рішення,  зумовлена 
практикою Європейського Союзу відповідно до директив 
Європейського Парламенту і Ради Європи 2009/50/WЕB, 
2008/115/WE. Подібний підхід до депортації нелегалів не-
щодавно запровадила і Польща. Відповідно до закону про 
заохочення  працевлаштування  та  інститути  ринку  праці 
були внесені положення, які стосуються спільних дій кра-
їн-членів ЄС щодо повернення на батьківщину громадян 
третіх країн, котрі перебувають у ЄС нелегально. Таким 
чином, практика примусового  видворення нелегалів,  яка 
застосовувалася раніше, буде трансформуватися в політи-
ку заохочення таких осіб до добровільного повернення в 
країни їхнього походження [8].

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про імміграцію» 
особа, стосовно якої ухвалено рішення про скасування до-
зволу на імміграцію, повинна виїхати з України протягом 
місяця з дня отримання копії цього рішення. Якщо за цей 
час особа не виїхала  з України,  вона підлягає видворен-
ню  в  порядку,  передбаченому  законодавством  України. 
Отже, підстави для скасування дозволу на імміграцію та-
кож впливають на прийняття адміністративним судом по-
станови про примусове видворення. Дозвіл на імміграцію 
може бути скасовано якщо:

–  з’ясується, що його надано на підставі  свідомо не-
правдивих відомостей, підроблених документів чи доку-
ментів, що втратили чинність; 

– іммігранта засуджено в Україні до позбавлення волі 
на строк більше ніж один рік, і вирок суду набрав законної 
сили; 

– дії  іммігранта становлять загрозу національній без-
пеці України, громадському порядку в Україні; 

– це є необхідним для охорони здоров’я, захисту прав і 
законних інтересів громадян України; 

– іммігрант порушив законодавство про правовий ста-
тус іноземців та осіб без громадянства; 

– в інших випадках, передбачених законами України [9]. 
Забороняється колективне примусове видворення іно-

земців та осіб без громадянства (ст. 4 Протоколу Конвенції 
про захист прав та основних свобод людини) [5].

Іноземець або особа без  громадянства, відповідно до 
ст. 31 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства»,  не можуть  бути примусово повернуті  чи 
примусово видворені або видані чи передані до країн:

– де їх життю або свободі загрожуватиме небезпека за 
ознаками раси, віросповідання, національності, громадян-
ства (підданства), належності до певної соціальної групи 
або політичних переконань;

– де  їм загрожує смертна кара або страта, катування, 
жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, по-
водження чи покарання;

– де їх життю або здоров’ю, безпеці або свободі загро-
жує небезпека внаслідок загальнопоширеного насильства 
в  ситуаціях  міжнародного  або  внутрішнього  збройного 
конфлікту  чи  систематичного  порушення  прав  людини, 
або природного чи техногенного лиха, або відсутності ме-
дичного лікування чи догляду, який забезпечує життя;

– де їм загрожує видворення або примусове повернен-
ня до країн, де можуть виникнути зазначені випадки [3]. 
Якщо рішення про примусове видворення вже ухвалене, 
то за наявності цих підстав воно скасовується (п. 1.10 Ін-
струкції  про  примусове  повернення  і  примусове  видво-
рення з України іноземців та осіб без громадянства) [4]. 

Примусове повернення, а отже, і примусове видворен-
ня не  застосовується  до  іноземців  та  осіб  без  громадян-
ства, які не досягли 18-річного віку.
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Іноземці,  прийняті  відповідно  до  міжнародного  до-
говору про реадмісію, які не мають законних підстав для 
перебування на території України, також підлягають при-
мусовому видворенню, якщо між Україною і країною гро-
мадянської належності чи країною попереднього постій-
ного  проживання  таких  іноземців  відсутній  договір  про 
реадмісію [11]. 

Беручи до уваги вищевикладене та з метою уникнення 
будь-яких розбіжностей у тлумаченні підстав адміністра-
тивного видворення, передбачених різними законодавчи-
ми актами України, надзвичайно важливо класифікувати 
ці підстави, розподіливши їх на певні групи. Виходячи з 
цієї  класифікації,  можна  виділити  такі  підстави  адміні-
стративного  видворення:  1)  якщо  дії  іноземців,  осіб  без 
громадянства  грубо  порушують  законодавство  про  пра-
вовий статус іноземців; 2) якщо їх дії становлять загрозу 
національній  безпеці  України  або  суперечать  інтересам 
забезпечення  безпеки  України  чи  охорони  громадського 
порядку; 3) коли це необхідно для охорони  здоров’я,  за-
хисту  прав  і  законних  інтересів  громадян України;  4)  за 
вчинення адміністративних правопорушень, які грубо по-
рушують правопорядок; 5) у зв’язку з відмовою в наданні 
статусу біженця, статусу особи, яка потребує додаткового 
чи тимчасового захисту, втратою або позбавленням цього 
статусу; 6) у зв’язку зі скасуванням дозволу на імміграцію; 
7) у зв’язку із затриманням у межах контрольованих при-
кордонних районів під час спроби або після незаконного 
перетинання державного кордону України; 8) якщо вони 
не виконали в установлений строк без поважних причин 
рішення про примусове повернення, чи є підстави вважа-
ти, що вони будуть ухилятися від виконання такого рішен-
ня;  8)  за  вчинення  злочину  (видворення можливе  тільки 
після  відбуття  призначеного  покарання);  9)  за  вчинення 
адміністративного правопорушення  (рішення про видво-
рення  виконується  після  виконання  адміністративного 
стягнення) та інші.

У разі примусового видворення відповідні органи, на 
які покладається забезпечення цієї процедури (ДМС Укра-
їни,  ДПС  України,  СБУ),  невідкладно  готують  рішення 
про поміщення в пункт тимчасового перебування інозем-
ців та осіб без громадянства (ПТПІ), які незаконно пере-
бувають на території України. Водночас вони зобов’язані 
упродовж  24  годин  повідомити  про  ухвалення  рішення 
прокурора. Іноземці та особи без громадянства перебува-
ють у ПТПІ протягом строку, необхідного для виконання 
рішення адміністративного суду про примусове видворен-
ня, але не більше ніж дванадцять місяців [4].

Розміщення іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ 
відбувається за таких підстав:

– якщо вони не виконали в установлений строк без по-
важних причин рішення про примусове повернення; 

–  якщо  є  обґрунтовані  підстави  вважати,  що  вони  
ухилятимуться від виконання такого рішення;

–  якщо  стосовно  них  ухвалено  адміністративним 
судом рішення про їх примусове видворення з України; 

–  якщо  вони  прийняті  відповідно  до  міжнародного  
договору про реадмісію;

– якщо вони не мають законних підстав для перебуван-
ня на території України [4].

У ФРН особу, стосовно якої розпочато процедуру ви-
дворення, може бути поміщено  в  спецприймальник  три-
валістю до 2 тижнів за рішенням адміністративного суду. 
Витрати,  пов’язані  з  видворенням,  несе  іноземець  (§  66 
абз. 1 Закону ФРН «Про перебування, зайнятість та мігра-
ції іноземців в Німеччині) [6]. 

Одночасно  з  поміщенням  іноземців  до ПТПІ  терито-
ріальні підрозділи ДМС України, органи ДПС України та 
органи СБУ звертаються  з позовною заявою про  їх при-
мусове видворення до окружного адміністративного суду.

У разі коли особа, стосовно якої подається позов, яв-
ляється батьком (матір’ю), супроводжуючою особою або 

опікуном для неповнолітніх осіб, які затримувалися спіль-
но  з  нею,  потрібно  вказувати  в  позовній  заяві  відомості 
про цих дітей із метою забезпечення їх подальшого видво-
рення.

Рішення  про  примусове  повернення  за межі України 
ухвалюється окружним адміністративним судом та оголо-
шується іноземцю в присутності перекладача та законного 
представника (на вимогу затриманого) під підпис.

Іноземець має право негайно повідомити про рішення 
щодо його примусового повернення чи примусового  ви-
дворення фахівця у галузі права, а також офіційного ди-
пломатичного  представника  своєї  країни  чи  іншу  особу 
(на свій розсуд).

Виконання ухваленого рішення про примусове видво-
рення  відкладається  у  випадку  надходження  офіційного 
звернення дипломатичного представника відповідної кра-
їни, представника Управління Верховного Комісара Орга-
нізації Об’єднаних Націй у справах біженців, але не біль-
ше ніж на 10 днів, починаючи з моменту його оголошення. 

Дипломатичні  представники  та  представники  УВКБ 
ООН можуть безпосередньо звертатися з офіційними лис-
тами до  керівників  територіальних органів,  територіаль-
них  підрозділів  ДМС,  органів  Державної  прикордонної 
служби України та СБУ. 

Цікавим у цьому випадку є досвід Німеччини, яка вве-
ла у процедуру видворення інститут «терпимості» як тим-
часове призупинення видворення, що регулюється § 60а 
Закону  ФРН  «Про  перебування,  зайнятість  та  міграцію 
іноземців в Німеччині». Згідно з Законом «терпимість» – 
це  певний  вид  дозволу, що,  проте,  не  є  дозволом на  пе-
ребування.  Основними  передумовами  видачі  терпимості 
є те, що видворення з правових та фактичних причин не 
можливе та не може бути видано дозвіл на перебування. 
«Терпимість» повинна лише тимчасово призупинити ви-
дворення,  оформлюється письмово  та представляє  спри-
ятливе  адміністративне  розпорядження,  що  засвідчує 
нелегальне  перебування.  Іноземець,  який  володіє  тер-
пимістю,  не  може  бути  оштрафований  через  нелегальне 
перебування.  Починаючи  з  2009  року  в  Німеччині  було 
102 283 власників «терпимості», із них 63 218 довше ніж 
6  років.  Ця  практика  показує, що  заходи  уникнення  так 
званих  «ланцюгів  терпимості»  мають  небажаний  вплив. 
Наприклад, § 25 абз. 5 Закону ФРН «Про перебування, за-
йнятість та міграцію іноземців в Німеччині» передбачає, 
що у випадку якщо упродовж 18 місяців примусове видво-
рення відбутися не може, «терпимі  іноземці» за законом 
повинні отримати дозвіл на перебування. Але ця практика 
не є безумовною, оскільки тут йдеться не про обов’язкове 
регулювання,  а  регулювання  за  обставинами,  на  розсуд. 
Законодавець із цієї причини створює для кваліфікованих 
«терпимих» правові основи для трудової діяльності, тобто 
вони можуть отримати дозвіл на роботу [6; 12; 13].

Повертаючись  до  процедури  видворення  в  Україні, 
варто зазначити, що відповідно до ст. 32 Закону України 
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 
іноземці, які відповідно до рішення суду підлягають при-
мусовому  видворенню  за  межі  України,  відшкодовують 
витрати, пов’язані з видворенням, в установленому зако-
ном порядку [3].

Водночас  потрібно  зазначити, що  відсутність  належ-
ного фінансування на витрати з видворення нелегальних 
мігрантів  приводить  до  ускладнень  його  застосування, 
тому що відбувається істотне фінансове навантаження на 
органи, які забезпечують видворення. На практиці у разі 
відсутності в іноземця або особи без громадянства коштів, 
потрібних для відшкодування витрат, пов’язаних з видво-
ренням  та  встановленням факту  в’їзду  в Україну без  за-
прошення юридичних чи фізичних осіб, адміністративне 
видворення здійснюється за рахунок відповідного органу 
з наступним відшкодуванням за рахунок державного бю-
джету. Однак сьогодні в Україні ще не повною мірою від-
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працьовано механізм залучення таких коштів з державно-
го бюджету.

Фізичні або юридичні особи, які запрошували чи при-
ймали іноземців, влаштовували їх незаконний в’їзд, про-
живання, працевлаштування, сприяли в ухиленні від виїз-
ду після закінчення строку перебування, за рішенням суду 
в установленому законом порядку відшкодовують витра-
ти, завдані державі внаслідок видворення зазначених іно-
земців та осіб без громадянства [3].

Підсумовуючи, варто зазначити, що чинним законодав-
ством  передбачено  два  способи  примусового  залишення 
території України для іноземців та осіб без громадянства, 
які повинні покинути цю територію через наявність від-

повідних підстав. Це примусове повернення та примусове 
видворення. Вказані заходи за своєю юридичною приро-
дою є заходами адміністративного примусу. Водночас ад-
міністративне видворення є адміністративним стягненням 
згідно зі ст. 24 КУпАП. Примусове видворення передбачає 
набагато вищий ступінь контролю над особою. З аналізу 
законодавства України постає, що примусове видворення 
не є самостійним адміністративно-правовим заходом, а є 
наслідком  попереднього  ухвалення щодо  особи  рішення 
про примусове повернення,  скасування дозволу на  іммі-
грацію,  відмови  у  наданні  (втрати)  статусу  біженця  чи 
особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, 
або інших юридичних фактів.
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У статті сконцентровано увагу на аналізі ролі та значення органів Національної поліції України. У їх функціонуванні виділений такий 
напрям, як компетенція у сфері забезпечення публічного порядку і безпеки. Визначено шляхи вдосконалення компетенції органів вну-
трішніх справ у сфері забезпечення публічного порядку і безпеки. 
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В статье сконцентрировано внимание на анализе роли и значения органов Национальной полиции Украины. В их функционировании 
выделено такое направление, как компетенция в области обеспечения общественного порядка и безопасности. Определены пути усо-
вершенствования компетенции органов Национальной полиции Украины в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности.
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Attention on the analysis of role and value of organs of the National police of Ukraine is concentrated in the article. In their functioning such 
direction as jurisdiction is selected in area of providing of public peace and safety. The ways of improvement of jurisdiction of organs of the Na-
tional police of Ukraine are certain in the field of providing of public peace and safety. 
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Вступ.  Суспільні  відносини,  спрямовані  на  забезпе-
чення публічної безпеки та порядку виникають у зв’язку 
з активізацією джерел підвищеної небезпеки, стихійними 
лихами,  порушенням  громадського  порядку,  внаслідок 
яких виникає загроза життю і здоров’ю людей. Сфера ді-
яльності  органів  Національної  поліції  характеризується 
можливістю  прояву  реальних  загроз  публічній  безпеці 
унаслідок наявної специфіки.

Реформування Національної поліції України здійсню-
ється  на  тлі  занепаду  всієї  правоохоронної  системи,  різ-
кого збільшення кількості злочинності, до цих пір немає 
чіткої  сформованої  системи  забезпечення  безпеки  особи 
за особливих умов, мають місце й інші негативні чинники.

Актуальність  обраної  теми  зумовлена  об’єктивною 
необхідністю посилення  і  поглиблення  забезпечення пу-
блічного порядку і безпеки, що і означає підвищення ролі 
правоохоронної  діяльності,  насамперед  органів  Націо-
нальної поліції, з чітким визначення їх повноважень і ком-
петенції в досліджуваній сфері.

Деякі проблемні питання забезпечення публічної без-
пеки та порядку підрозділами органів Національної полі-
ції були предметом досліджень таких учених, як О.М. Бан-
дурка, Д.М. Бахрах, Є.О. Безсмертний, І.П. Голосніченко, 
Д.П. Калаянов, А.Т. Комзюк, М.В. Корнієнко, Б.Г. Литвак, 
В.М. Плішкін, Л.Л. Попов, В.В. Сокуренко, О.Н. Ярмиш 
та інші. Однак з огляду на складність досліджуваної про-
блеми вона ще залишається актуальною. 

Постановка завдання.  Метою  статті  є  дослідження 
особливостей  компетенції  та  повноважень  органів  Наці-
ональної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки  і 
порядку. Для досягнення поставленої мети треба вирішити 
такі  завдання:  визначити  правову  природу  компетенції  та 
повноважень органів Національної поліції із забезпечення 
публічного порядку; визначити обсяг повноважень кожного 
підрозділу органів Національної поліції залежно від впливу 
на  забезпечення публічного порядку  і безпеки;  визначити 
шляхи  вдосконалення  компетенції  органів  Національної 
поліції у сфері забезпечення публічного порядку і безпеки.

Результати дослідження. Розглядаючи  це  питання, 
треба звернути увагу на етимологію понять «компетенція» 
та «повноваження». 

У  тлумачному  словнику  С.І.  Ожегова  компетенція 
визначається  як  «коло  питань,  у  яких  хто-небудь  добре 
обізнаний;  коло  чиїхось  повноважень,  прав»  [1,  с.  289]. 
Аналогічне  тлумачення  компетенції  наведено  в  «Совет-
ском энциклопедическом словаре»: «Компетенція (від лат. 
сompete – добиваюсь, відповідаю, підхожу) – коло повно-
важень, наданих законом, статутом або іншим актом кон-
кретному органу або посадовій особі; знання і досвід у пев-
ній галузі» [2, с. 613]. У «Новейшем энциклопедическом 
словаре» компетенція визначається як «коло повноважень 
якого-небудь  органу,  посадової  особи;  коло  питань,  у 
яких  конкретна  особа має  знання,  досвід»  [3,  с.  595]. У 
тлумачному словнику сучасної російської мови під компе-
тенцією розуміють «коло питань, явищ, у яких дана особа 
авторитетна,  має  досвід,  знання;  коло  повноважень,  га-
лузь належних для виконання ким-небудь питань, явищ»  
[4, с. 358]. У «Новому тлумачному словнику української 
мови» слово «компетенція» трактується як «добра обізна-
ність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь органі-
зації, установи, особи» [5, с. 874; 6, с. 24].

В  юридичній  енциклопедії  поняття  повноваження 
трактується  як  сукупність  прав  і  обов’язків  державних 
органів  і  громадських організацій,  а  також посадових та 
інших  осіб,  закріплених  за  ними  у  встановленому  зако-
нодавством  порядку  для  здійснення  покладених  на  них 
функцій. Повноваження професор Б.М. Лазарєв визначає 
як комплекс конкретних прав і обов’язків, які надаються 
для реалізації покладених на орган функцій [7, c. 102]. Як 
комплекс  прав  і  обов’язків  розглядають  державно-влад-
ні  повноваження  і  автори  підручника  «Адміністративне 
право України, академічний курс» [8, c. 265]. Такої самої 
думки  дотримується Є. Кулакова,  яка  вважає, що  владні 
повноваження державного органу складаються з юридич-
них прав для здійснення державних функцій та юридич-
них обов’язків, які покладаються на цей орган державою. 
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Права стають реальною можливістю відносно виконання 
покладених  функцій  та  збігаються  з  обов’язками,  тобто 
необхідністю стосовно держави, і зливаються в єдину пра-
вову категорію повноважень [9, c. 12; 10].

Таким чином, термін «компетенція» більш широке та 
охоплює в собі визначення «повноважень».

На нашу думку, у рамках дослідження варто приділити 
більше уваги  саме повноваженням органів Національної 
поліції, адже вузький розгляд цього питання дасть змогу 
розкрити визначену тему.

Розглянемо, які ж сили мають у своєму розпорядженні 
органи Національної  поліції України щодо  забезпечення 
публічної безпеки та порядку. У нормативно-правових ак-
тах сили органів внутрішніх справ, що залучаються до за-
безпечення публічного порядку, підрозділяються на осно-
вні, додаткові, сили, які залучаються за рахунок органів і 
підрозділів  з  інших регіонів  [11]. Наведена класифікація 
сил вимагає конкретизації. У цьому випадку варто вико-
ристати поділ повноважень органів Національної поліції 
України залежності від їх функцій із забезпечення публіч-
ного  порядку,  тобто  чи  є  вона  для  них  головною  (осно-
вною) або додатковою [12, с. 184].

До основних сил органів Національної поліції Украї-
ни,  що  залучаються  до  забезпечення  публічного  поряд-
ку, на нашу думку, віднесено патрульну поліцію, а саме: 
відділ  (сектор) превенції,  сектори реагування патрульної 
поліції № 1–4, стройовий підрозділ патрульної служби по-
ліції особливого призначення. 

Також до основних  сил, що беруть участь у  забезпе-
ченні публічного порядку,  відносимо спеціальні мотори-
зовані військові частини Національної гвардії України.

До  додаткових  сил, що  беруть  участь  у  забезпеченні 
публічного порядку і безпеки, варто віднести ті, для яких 
це  завдання  не  є  основним,  а  лише  додатковим. До  них 
належать,  перш  за  все,  державна  служба  охорони.  Про-
те проблема надійного  забезпечення публічної  безпеки  і 
порядку  зумовлює систематичне  залучення  інших сил,  а 
саме:  співробітників  апаратів МВС, ГУНП,  територіаль-
них підрозділів НП незалежно від лінії їх роботи, особо-
вий  склад  вищих  навчальних  закладів  зі  специфічними 
умовами навчання, а також пожежні частини і підрозділи.

Варто відмітити, що з метою створення належних умов 
для реалізації і захисту майнових прав територіальної гро-
мади міста Харкова, практичного здійснення заходів, спря-
мованих на забезпечення схоронності, цілісності комуналь-
ного  майна,  відвернення  та  недопущення  безпосередніх 
посягань на таке майно, припинення несанкціонованого до-
ступу до нього, забезпечення особистої безпеки посадових 
осіб Харківської міської ради та її виконавчих органів під 
час виконання ними службових обов’язків, надання послуг, 
пов’язаних  з  охороною  державної,  комунальної  та  іншої 
власності,  з  охороною  громадян,  керуючись  ст.  ст.  56,  78 
Господарського кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону Укра-
їни  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Харківська 
міська рада ухвалила рішення про створення комунального 
підприємства «Муніципальна охорона» [13]. На нашу дум-
ку, потрібно залучати це комунальне підприємство до під-
тримання публічного порядку і безпеки як додаткові сили 
поліції в районах їх розташування. 

Розглядаючи  основні  підрозділи  органів  Національ-
ної поліції із забезпечення публічного порядку і безпеки, 
перш за все, варто звернути увагу на підрозділи патруль-
ної поліції, оскільки вони є ядром усіх сил, що викорис-
товуються  в  забезпеченні  правопорядку.  Формування 
підрозділів  патрульної  поліції  викликано,  перш  за  все, 
необхідністю  вирішення  взаємозумовлених  завдань:  по-
перше,  збільшення  щільності  нарядів  поліції;  по-друге, 
підвищення ефективності і якості роботи патрульних на-
рядів;  по-третє,  підвищення  рівня  довіри  населення  до 
співробітників Національної поліції за рахунок підвищен-
ня авторитету діяльності поліції.

Повноваження  органів  Національної  поліції  реалізу-
ється  в  межах  норм,  встановлених  вітчизняним  законо-
давством.  Згідно  із  Законом  України  «Про  Національну 
поліцію» [14], Положення про військові частини  і підроз-
діли з охорони громадського порядку Національної гвардії 
України [15], Положення про патрульну службу МВС [16] 
та  інших,  компетенцію  сил  органів  Національної  поліції 
можна розділити на три групи: 1) право, що сприяє безпо-
середньому виконанню службових обов’язків; 2) право, що 
сприяє  опосередкованому  виконанню  службових  прав;  3) 
право, що дозволяє співробітникам активну реалізацію тих, 
що належать їм, конституційних прав і свобод [12, с. 185].

До  першої  групи  повноважень  співробітника  органів 
Національної  поліції  варто  віднести:  а)  ознайомлення  з 
документами, що визначають його права і обов’язки від-
повідно до посад в органах внутрішніх справ, наприклад, 
це може бути «Положення про Національну поліцію» [17] 
або інші нормативно-правові акти, критерії оцінки якості 
роботи і умов просування по службі, а також організацій-
но-технічні умови, необхідні для виконання ним посадо-
вих обов’язків; б) ознайомлення зі всіма матеріалами своєї 
особистої справи, відгуками про свою діяльність та інши-
ми документами до внесення їх в особову справу, залучен-
ня до  особової  справи  своїх  пояснень;  в)  проведення на 
вимогу посадової особи розслідування для спростування 
відомостей, що порочать його честь і гідність; г) право на 
звернення співробітника органів Національної поліції до 
суду для вирішення суперечок, пов’язаних  із державною 
службою, у тому числі у питаннях атестації, переводу на 
службу в іншу місцевість, її проходження, дисциплінарної 
відповідальності, звільнення зі служби органів Національ-
ної поліції [12, с. 186].

Варто відмітити, що до другої групи прав співробітни-
ка органів Національної поліції належать: а) отримання в 
установленому порядку  інформації  і матеріалів, необхід-
них для  виконання посадових обов’язків. Наприклад, це 
може бути оперативна  інформація,  технічна  або правова 
інформація та інше; б) ухвалення рішень і участь в їх під-
готовці  відповідно  до  посадових  обов’язків;  в)  перепід-
готовка  (перекваліфікація)  і  підвищення  кваліфікації  за 
рахунок  відповідного  бюджету;  г)  внесення  пропозицій 
із вдосконалення організації роботи органів Національної 
поліції [12, с. 186].

І, нарешті, останню – третю групу прав співробітника 
органів Національної поліції складають: а) можливість на-
давати свою кандидатуру щодо висунення на вищестоящі 
посади; б) право на просування по службі; в) можливість 
захищати  свої  права  відповідно  до  норм,  визначених  в 
Конституції України, законах та підзаконних актах; г) на 
гідне  пенсійне  забезпечення, що  враховує  особливості  в 
змінах, що стосуються підвищення посадових окладів, ви-
слуги років та окладів за звання; д) право на гідне грошове 
забезпечення, яке б враховувало надбавки, а також премій 
за результатами роботи.

На  нашу  думку,  забезпечення  публічної  безпеки,  що 
здійснюється органами Національної поліції, корелюється 
з необхідністю охорони порядку, попередження  і припи-
нення порушень. Так, наприклад, із метою комплексного 
вирішення питань  забезпечення правопорядку, публічної 
безпеки на території Володарського району Донецької об-
ласті активної протидії загальної злочинності в районі та 
досягнення зниження темпів  її росту на основі чітко ви-
значених  заходів,  пріоритетів,  також  поступового  наро-
щування  зусиль державних органів  і  громадськості, удо-
сконалення організації засобів попередження і розкриття 
злочинів в умовах дії Закону України «Про Національну 
поліцію»  було  ухвалено  рішення Волинською  районною 
радою  про  затвердження Програми щодо  організації  за-
безпечення публічного порядку та безпеки громадян, про-
тидії злочинності на території Володарського району про-
тягом 2016–2020 років [18].



215

Порівняльно-аналітичне право
♦

Таким чином, надання поліцейськими послуг у сфері за-
безпечення публічної безпеки і порядку входить до завдань 
будь-якого підрозділу поліції, але варто зауважити той факт, 
що основними силами органів Національної поліції Украї-

ни, що залучаються до забезпечення публічного порядку, є 
патрульна поліція, а саме: відділ (сектор) превенції, сектори 
реагування патрульної поліції № 1–4, стройовий підрозділ 
патрульної служби поліції особливого призначення.
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ФІНАНСОВиЙ МОНІТОРиНГ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЯВиЩЕ: 
СУТНІСТь І ПРиНЦиПи

fINANCIAL MONITOrINg AS A LEgAL PhENOMENON: 
ThE ESSENCE AND PrINCIPLES
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кандидат юридичних наук, 

начальник відділу міжнародних зв’язків 
Національної академії прокуратури України

У статті проаналізовано сутність та принципи фінансового моніторингу як організаційно-правового явища. Зазначено обставини, які 
свідчать про те, чому фінансовий моніторинг має розглядатися крізь призму публічного обов’язку держави. Наведено авторський перелік 
ознак, які характеризують сутність фінансового моніторингу та його принципів.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, держава, публічний обов’язок, фінансове право, принципи. 

В статье проанализированы сущность и принципы финансового мониторинга как организационно-правового явления. Указаны об-
стоятельства, которые свидетельствуют о том, почему финансовый мониторинг должен рассматриваться сквозь призму публичного 
обязательства государства. Приведен авторский перечень признаков, которые характеризуют сущность финансового мониторинга и его 
принципов.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, государство, публичное обязательство, финансовое право, принципы.

The article analyzes the essence and principles of financial monitoring as a legal phenomenon. Given the circumstances, which suggests 
why the financial monitoring should be considered through the prism of the public debt of the state. The author’s list of signs that characterize the 
essence of financial monitoring and its principles.

Key words: financial monitoring, state, public debt, financial law, principles.

Постановка проблеми. Рівень  злочинності,  у  тому 
числі  й  економічної,  на  жаль,  має  в  Україні  тенденцію 
до  зростання.  Такі  ж  невтішні  показники  мають  місце 
стосовно  легалізації  (відмивання)  доходів,  одержаних 
злочинним шляхом.  Значною  мірою  вказане  зумовлено 
загальним погіршенням криміногенної ситуації в держа-
ві  та  становленням системи фінансового моніторингу в 
Україні,  наявністю низки невирішених проблем. Наразі 
ми  є  свідками  активного  розвитку  фінансового  законо-
давства  та  намагання  з  боку  держави  здійснювати  ре-
альне  запобігання  та  протидію легалізації  (відмивання) 
доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певні пи-
тання  системи  фінансового  моніторингу  досліджували 
такі  фахівці,  як  О.Ф.  Андрійко,  В.Т.  Білоус,  О.М.  Бан-
дурка,  С.А.  Буткевич,  С.В.  Васильчак,  Л.К.  Воронова,  
В.А.  Журавель,  А.Т.  Ковальчук,  Н.Р.  Нижник,  В.А.  Не-
красов,  О.П.  Орлюк,  Л.А.  Савченко,  С.В.  Сімов’ян,  
С.Г. Стеценко, О.Є. Користін, Н.Я. Якимчук та інші. Вод-
ночас аспекти досліджуваного явища в контексті його ор-
ганізаційно-правового  розуміння  крізь  призму  сутності 
та принципів ще не стали в Україні базою для системних 
юридичних наукових пошуків. 

Постановка завдання. Метою публікації є розкриття 
сутності та принципів фінансового моніторингу як органі-
заційно-правового явища. 

Виклад основного матеріалу. Держава за своєю при-
родою та соціальним призначенням намагається створити 
для людини належні та комфортні умови для проживання, 
безпечного  існування та можливості для реалізації  своїх 
прав. Серед  іншого це досягається за рахунок створення 
організаційно-правових  механізмів,  які  забезпечувати-
муть  (мінімізовуватимуть)  можливості  для  легалізації 
(відмивання)  доходів,  одержаних  злочинним шляхом,  та 
фінансування  тероризму.  Ключовим  варіантом  такого 
роду  публічно-правової  діяльності  держави  є  фінансо-
вий моніторинг як сукупність органів та організацій, які 
об’єднані  єдиною  метою,  здійснюють  спостереження  за 
певними видами фінансових операцій. 

Констатуємо, що невирішеними (чи недостатньо опра-
цьованими сьогодні) є питання, які тієї чи  іншою мірою 
торкаються проблематики публічно-правового регулюван-
ня фінансового моніторингу, серед них:

– теоретико-методологічні та гносеологічні засади ста-
новлення системи фінансового моніторингу;

– легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, та тероризм у світлі глобалізаційних тенден-
цій;

– гносеологічні аспекти формування системи протидії 
легалізації  злочинних  доходів  та фінансуванню  терориз-
му: міжнародний досвід;

–  історичні  передумови  та  етапи  розвитку  правового 
регулювання протидії легалізації злочинних доходів та фі-
нансуванню тероризму в Україні;

–  фінансовий  моніторинг  через  призму  публічного 
обов’язку держави, його сутність і принципи;

– функції фінансового моніторингу;
– розбудова системи фінансового моніторингу як пу-

блічний обов’язок держави;
–  суб’єктний  склад  первинного  фінансового  моніто-

рингу. 
– роль фінансових установ у якісному функціонуванні 

системи фінансового моніторингу;
–  суб’єкти  господарювання  та  суб’єкти  професійної  

діяльності в системі фінансового моніторингу.
Ці  та  інші напрями наукової проблеми правового ре-

гулювання  фінансового  моніторингу  потребують  свого 
опрацювання. Серед них – розуміння фінансового моніто-
рингу крізь призму його сутності та принципів.

Питання,  яке  є  слушним  з  позиції  поставленого  за-
вдання:  чому  фінансовий  моніторинг  має  розглядатись 
крізь призму публічного обов’язку держави? Причин об-
ґрунтованості такого варіанта постановки питання є бага-
то, вкажемо лише ключові:

– по-перше, це випливає із загально-соціального при-
значення держави,  яким у широкому сенсі  є  забезпечен-
ня добробуту та реалізації прав громадян, у тому числі  і 
на проживання в умовах мінімального рівня злочинності, 
відсутності  терористичної  загрози  та небезпеки  застосу-
вання зброї масового знищення;
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– по-друге, це базується на сприйнятті функцій держа-
ви, таких як безпекова, економічна, фінансова;

– по-третє, налагодження та подальше функціонування 
системи фінансового моніторингу об’єктивно неможливе 
без держави, оскільки потребує задіяння низки потужних 
державних інституцій, передовсім, із фінансового та пра-
воохоронного сектора;

–  по-четверте,  міжнародні  зобов’язання  України  як 
члена світової спільноти держав, учасника низки наддер-
жавних  утворень,  а  також  підписання  нашою  державою 
низки  важливих  міжнародних  документів  засвідчують 
обов’язок  саме  держави  дотримуватися  взятих  на  себе 
зобов’язань.

Наявна  наукова  література  із  проблематики  фінан-
сового  права  засвідчує  строкатість  позицій  дослідників 
стосовно  сутності  поняття фінансового моніторингу.  Зо-
крема,  О.О.  Балануца  стверджує,  що  у  цілому  систему 
фінансового моніторингу варто розглядати як сукупність 
форм  та  методів  взаємовідносин, що  виникають  під  час 
проведення фінансових операцій клієнтами через фінан-
сові установи з урахуванням законодавчо покладених на 
них обов’язків забезпечення заходів щодо повного та сво-
єчасного  запобігання  і протидії легалізації  (відмиванню) 
доходів,  здобутих  злочинним  шляхом,  і  фінансуванню 
тероризму  з  урахуванням  провідних  світових  тенденцій 
у  галузі  способів  та методів  легалізації  доходів,  а  також 
сукупності збору, обробки та аналізу інформації та її пере-
дачі до спеціалізованих органів держави, які у свою чергу 
здійснюють  перевірку  правомірності  проведення  таких 
операцій і перевіряють джерела походження доходів клі-
єнтів, а також послідовного економічно-соціального роз-
витку суспільства та боротьби з суспільно небезпечними 
явищами [1, с. 39].

Своєю чергою, О.П. Орлюк справедливо та обґрунто-
вано вважає, що фінансовий моніторинг – це специфічна 
форма  державного фінансового  контролю, що  його  про-
водять  уповноважені  державні  органи  та  установи,  які 
обслуговують здійснення фінансових операцій, відстежу-
ють  і  фіксують фінансові  операції, що  відповідають  ви-
значеним чинним законодавством критеріям сумнівності, 
аналізують одержану інформацію про сумнівні операції з 
метою виявлення  схем та механізмів легалізації  доходів, 
одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму 
[2, с. 642].

На  наше  переконання,  під  фінансовим моніторингом 
необхідно розуміти публічний обов’язок держави, що по-
лягає у необхідності створення та забезпечення підтримки 
функціонування організаційно-правового механізму, який 
дозволятиме констатувати фінансові операції  сумнівного 
характеру, комплексно аналізувати отриману інформацію 
та в необхідних випадках інформувати правоохоронні ор-
гани  держави  із  чітко  визначеною  кінцевою  метою  всіх 
вищевказаних  елементів,  якою  є  мінімізація  легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Виходячи  із  цього,  можуть  бути  сформульовані  такі 
ознаки, які характеризують сутність фінансового моніто-
рингу:

–  по-перше,  це  публічний  обов’язок  держави,  який 
постає  із призначення держави та взятих на неї соціаль-
них  внутрішньодержавних  та  публічних  міжнародних 
зобов’язань;

– по-друге, це організаційно-правове явище, послідов-
ність здійснення якого чітко визначена нормами передов-
сім публічного права;

– по-третє, це певний механізм, тобто система взаємо-
діючих  структур  (суб’єктів),  ключовою  метою  взаємодії 
яких  є  саме  спостереження  та  виявлення  підозрілих  чи 
сумнівних фінансових операцій;

–  по-четверте,  це  не  просто  констатація  певних  об-
ставин фінансово-правового характеру, це можливість та 
фактично обов’язок комплексно аналізувати отриману ін-

формацію та доходити певних висновків, наслідком яких 
є вжиття певних запобіжних чи припинювальних проце-
суальних дій;

– по-п’яте, чітко виокремлена можливість щодо інфор-
мування  правоохоронних  органів  держави  стосовно  фі-
нансово неідеальних дій тих чи інших суб’єктів правових 
відносин;

–  по-шосте,  кінцевою  метою  діяльності  системи  фі-
нансового  моніторингу  є  мінімізація  легалізації  (відми-
вання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

М.В.  Борець  стверджує,  що  систему  фінансового  мо-
ніторингу у сфері протидії легалізації  (відмиванню) дохо-
дів,  одержаних  злочинним шляхом,  необхідно  розглядати 
у двох аспектах: 1) широкому – як систему заходів фінан-
сово-правового,  адміністративно-правового,  кримінально-
правового,  оперативно-розшукового  та  інших  характерів 
у  сфері  запобігання  та  протидії  легалізації  (відмиванню) 
доходів,  одержаних  злочинним  шляхом;  як  систему  дер-
жавного регулювання; 2) вузькому – як систему постійного 
відстеження фінансових операцій уповноважених суб’єктів 
фінансового моніторингу відповідно до встановлених кри-
теріїв, тобто систему контролю в цій сфері; як вид, метод 
контролю [3, с. 107]. Не зі всіма аргументами, наведеними 
автором,  варто  беззастережно  погодитись.  Зокрема,  ви-
кликає запитання обґрунтованість критерію розмежування 
вказаних аспектів (широкий та вузький). Цитований вище 
автор відносить систему державного регулювання чи систе-
му заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до ши-
рокого аспекту розуміння фінансового моніторингу. Проте 
хіба система контролю у вказаній сфері – це вужче? А чому 
автор не врахував, що, скажімо, контроль може бути пред-
ставлений як державними, так і недержавними компонента-
ми, що робить його аж ніяк не вужчим? 

Що  стосується  принципів  фінансового  моніторингу, 
то ми маємо враховувати наявні підходи щодо принципів 
публічно-правової  діяльності.  Скажімо,  С.Г.  Стеценко  у 
рамках  адміністративно-правової  парадигми  справедли-
во стверджує, що важливим фактором розуміння суті пу-
блічного управління є усвідомлення його принципів, під 
якими  розуміються  основні  засади,  закономірності,  на 
яких базується публічне управління. Значення принципів 
адміністративного права полягає в тому, що вони завдяки 
здійснюваному свідомо узагальненню у стислому вигляді 
відображають найсуттєвіші характеристики вказаної галу-
зі права. Оскільки формулювання принципів – це свідома 
творча  діяльність  науковців,  практиків,  фахівців  у  сфері 
адміністративного  права  та  державного  управління,  до-
цільно відобразити такі вимоги до принципів публічного 
управління:

– відповідність нормам чинного законодавства;
–  відображення  найсуттєвіших,  ключових  закономір-

ностей державного управління;
– відповідність меті публічного управління [4, с. 52–53].
Погоджуючись  із  такого  роду  постановкою  питання, 

вважаємо, що основними принципами фінансового моні-
торингу як організаційно-правового явища можуть вважа-
тись такі:

– законність, тобто відповідність вимогам чинного за-
конодавства;

– презумпція невинуватості суб’єктів фінансових опе-
рацій. Мова йде про те, що з метою відповідності загаль-
ним правовим засадам регулювання суспільних відносин, 
посилення  інвестиційної  привабливості  держави  як  за 
кордоном, так і всередині держави такий принцип є необ-
хідним.  Він  буде  додатковим  свідченням фінансової  ци-
вілізованості  українського  суспільства  та держави. Вину 
ж правопорушників потрібно доводити у  встановленому 
законом порядку. 

– багатосуб’єктність – задіяння у процесі фінансового 
моніторингу значної кількості суб’єктів. Положення чин-
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ного Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII 
«Про  запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) 
доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого  знищення»  свідчать, що суб’єктами первинного фі-
нансового моніторингу є [5]:

1)  банки,  страховики  (перестраховики),  страхові  (пе-
рестрахові)  брокери,  кредитні  спілки,  ломбарди  та  інші 
фінансові установи;

2) платіжні організації, учасники чи члени платіжних 
систем;

3) товарні та інші біржі, що проводять фінансові опе-
рації з товарами;

4) професійні учасники фондового ринку (ринку цін-
них паперів);

5)  оператори  поштового  зв’язку,  інші  установи,  які 
проводять фінансові операції з переказу коштів;

6)  філії  або  представництва  іноземних  суб’єктів  гос-
подарської діяльності,  які надають фінансові послуги на 
території України;

7) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансо-
вого моніторингу:

а)  суб’єкти  підприємницької  діяльності,  які  надають 
посередницькі послуги під час здійснення операцій з ку-
півлі-продажу нерухомого майна;

б) суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю 
за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камін-
ням та виробами з них;

в) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та 
азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) 
казино;

г) нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, 
аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що 
надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти госпо-

дарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що 
надають послуги в рамках трудових правовідносин);

8)  інші  юридичні  особи,  які  за  своїм  правовим  ста-
тусом не є фінансовими установами, але надають окремі 
фінансові послуги. Своєю чергою, суб’єктами державно-
го фінансового моніторингу є Національний банк Украї-
ни,  центральний  орган  виконавчої  влади  з  формування 
та  забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері 
запобігання  і  протидії  легалізації  (відмиванню)  доходів, 
одержаних  злочинним  шляхом,  або  фінансуванню  теро-
ризму, Міністерство юстиції України,  центральні  органи 
виконавчої влади, що забезпечують формування держав-
ної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку, у 
сфері  економічного розвитку, Національна  комісія  з  цін-
них паперів та фондового ринку, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг, спеціально уповноважений орган.

– наявність у державі спеціально уповноваженого ор-
гану, який координуватиме та самостійно здійснюватиме 
заходи, спрямовані на запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення;

–  тісна  міжнародна  співпраця  у  справі  протидії  ле-
галізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним 
шляхом, оскільки значна частина коштів у такого роду ви-
падках має  джерелом походження  (відмивання,  переказу 
тощо) саме зарубіжні країни. 

Висновки.  Таким  чином,  проблематика  фінансового 
моніторингу є важливим об’єктом дослідження правової 
науки.  Значна  кількість  «вузьких місць»  потребує  більш 
системного дослідження з метою виходу на конкретні змі-
ни до чинного законодавства та пропозиції  змін у діяль-
ності відповідних публічно-правових інституцій. 
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У статті розглянуто окремі аспекти корупції в діяльності Державної фіскальної служби України. Одним із проявів корупції є зловжи-

вання владою або службовим становищем працівниками фіскальних органів. Окреслено поняття та зміст організаційних засад протидії 
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Постановка проблеми.  Одним  із  важливих  аспек-
тів  сучасної  державної  правової  політики  в  Україні  є 
реформування  системи  запобігання  і  протидії  корупції. 
Досягнення  успіху  в  цьому  процесі  є  передумовою  для 
формування в суспільстві довіри до влади, зростання еко-
номічного  потенціалу  держави,  покращення  добробуту 
громадян України. Якісна та ефективна протидія корупції 
в системі органів Державної фіскальної служби України – 
центрального органу виконавчої влади з питань реалізації 
державної податкової та митної політики, а також політи-
ки з питань адміністрування єдиного соціального внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
є  важливим  питанням,  тож  «ураження»  його  корупцією 
загрожує фінансово-економічній стабільності та міцності 
української  держави  і  суспільства  і,  як  результат,  націо-
нальній безпеці. 

На жаль,  Україна  визнана  однією  з  найбільш  корум-
пованих  країн Європи  і  найменш  активною у  подоланні 
корупції,  про  що  нещодавно  повідомив  «Інтерфакс»  із 
посиланням  на  дослідження  Міжнародної  організації  з 
боротьби  з  корупцією  Transparency  International.  Окрім 
України,  найбільш  корумпованими  країнами  Європи  та 
Центральної Азії  названі  також Вірменія, Боснія  та Гер-
цеговина, Литва, Молдова, Росія та Сербія. Респонденти 
Transparency International відзначили «високий рівень ко-
рупції  серед  членів  парламенту,  високий  рівень  хабарів, 
негативні соціальні умови для антикорупційних дій, а та-
кож те, що влада України погано справляється з вирішен-
ням проблеми корупції», про це йдеться у дослідженні, що 
оприлюднено у листопаді 2016 року [1].

Аналіз  чинного  вітчизняного  антикорупційного  зако-
нодавства,  зокрема,  міжнародних  угод  і  конвенцій  про-
тидії  корупції, що  були  ратифіковані Україною,  свідчать 
про те, що в нашій державі  зроблені суттєві  зрушення в 
питанні протидії корупції. Останні зміни до законодавства 
підтвердили  стійкий  намір  влади  запровадити  нарешті 
по-справжньому дієвий та ефективний національний ме-
ханізм протидії корупції. Ще ніколи з часів проголошення 
незалежності  України  антикорупційне  законодавство  не 

було  настільки  змістовним  та  цілеспрямованим.  Проте, 
незважаючи на те, що в Україні останнім часом створено 
досить потужну систему державних органів, що призна-
чені для боротьби з корупцією, які, у свою чергу, наділе-
ні  необхідним механізмом  протидії  корупції  і  належним 
правовим  забезпеченням,  сьогодні  існує  гостра  потреба 
у  здійсненні  подальшого  наукового  вивчення  цього  не-
безпечного соціально-деструктивного явища як в цілому 
в державі, так і в окремих ланках державного механізму, 
зокрема, в органах ДФС України. 

Стан дослідження. Проблеми та стан протидії коруп-
ції в органах виконавчої влади стали предметом наукових 
пошуків таких науковців, як О. Андрійко, М. Бездольний, 
Д.  Заброда,  Б.  Карпінський,  В.  Коваленко, М. Мельник,  
Є.  Невмержицький,  М.  Погорецький,  Б.  Романюк,  
М. Хаврошок, Ф. Шиманський  та  інші.  Вагомим  науко-
вим доробком у напрямі дослідження теоретичних засад 
трансформації  фіскальної  та  митної  політики  під  впли-
вом інтеграційних процесів стали праці таких вчених, як 
Н. Литвин, О. Федорова, І. Шулатова та інших. У працях 
О.  Добровольського  досліджено  адміністративно-право-
ве регулювання протидії корупції в органах ДФС. Шляхи 
протидії  в  діяльності  органів  ДФС України  стали  пред-
метом наукових пошуків  таких дослідників,  як В. Бавін,  
С. Дрьомов, Ю. Кальниш, Д. Клименко, Н. Литвин, Г. Уса-
тий, Л. Усаченко, І. Яцків та інших. 

Мета статті  полягає  у  вивченні  причин  вчинення 
корупційних  діянь  працівниками  Державної  фіскальної 
служби  України  з  метою  визначення  перспективних  на-
прямів усунення цього негативного соціального явища.

Виклад основного матеріалу.  Аналіз  статистичних 
даних свідчить про те, що за кількістю вчинених корупцій-
них діянь Україна є на першому місці серед країн Європи 
та Азії. Одним із проявів корупції є зловживання владою 
або службовим становищем, вчинюване працівниками ор-
ганами державної влади, у тому числі працівниками орга-
нів фіскальної служби. Так, у середньому за останні роки 
кожні  три  місяці  в  Державній  фіскальній  службі  Укра-
їни  проводиться  близько  100  службових  розслідувань  і  
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320-330 перевірок,  за  результатами  яких до  відповідаль-
ності  (дисциплінарної,  адміністративної,  кримінальної) 
притягується в середньому 450–490 осіб [2, c. 69].

Найважливішим  напрямом  у  сфері  забезпечення  за-
конності діяльності фіскальних органів і їх посадових осіб 
є запобігання і протидія корупції, яка є досить поширеною 
у податковій і митній сфері України. 

Антикорупційна  діяльність  завжди  була  одним  із 
найважливіших  пріоритетів  у  діяльності Державної фіс-
кальної служби України. У структурі ДФС на правах де-
партаменту функціонує Головне управління  внутрішньої 
безпеки  (ГУВБ),  основним  завданням  якого  є  забезпе-
чення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх 
реалізацією в апараті ДФС, її територіальних органах, на 
підприємствах, в установах та організаціях, що належать 
до сфери її управління, у межах передбачених законом по-
вноважень. 

У серпні 2015 року за ініціативою голови ДФС почала 
працювати Антикорупційна програма з комплексом захо-
дів щодо запобігання  і протидії корупції в органах ДФС 
на найближчі два роки, одним із ключових положень якої 
є покладання обов’язків щодо антикорупційної діяльності 
безпосередньо на керівників підрозділів фіскальної служ-
би [3]. 

Проте,  як  свідчить  звіт  про  результати  роботи ГУВБ 
за січень-жовтень 2016 року, з початку року за матеріала-
ми підрозділів внутрішньої безпеки розпочато 440 кримі-
нальних  проваджень,  виявлено  79  випадків  хабарництва 
та  188  фактів  зловживання  владою  з  боку  працівників 
органів ДФС. Працівникам органів ДФС оголошено 157 
повідомлень  про  підозру  у  вчиненні  злочинів  у  сфері 
службової діяльності. До суду надіслано 96 кримінальних 
проваджень,  21  особу  судом визнано  винними у  скоєнні 
злочинів. 

За матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки скла-
дено та направлено до суду 36 протоколів за скоєння пра-
вопорушень, пов’язаних із корупцією, за якими 17 осіб на 
цей  час  визнано  винними.  Перевірено  196  повідомлень 
про можливі неправомірні дії посадових осіб, що надій-
шли на антикорупційний сервіс «Пульс»,  із них підтвер-
дилось – 30. За результатами перевірок до дисциплінарної 
відповідальності притягнуто 6 посадових осіб, 3 – звіль-
нено та у 4 випадках розпочато кримінальні провадження. 
Перевірено 1111 скарг (звернень) фізичних та юридичних 
осіб щодо можливих неправомірних дій, вчинених співро-
бітниками органів ДФС, з них 221 підтвердилось [4].

Зважаючи на складність та важливість питань запобі-
гання корупційних діянь та зловживань владою або служ-
бовим становищем серед працівників фіскальних органів, 
у  сучасній  науковій  практиці  питанням  вивчення  цього 
антисоціального  явища приділяється  значна  увага  і  про-
понуються  шляхи  подолання  цього  негативного  явища. 
Отже, розглянемо деякі аспекти проблематики.

Аналіз  наукових  праць  дослідників  терміна  «коруп-
ція» та жвава дискусія, яка точиться сьогодні в юридич-
ній літературі навколо цього терміна, свідчить про те, що 
юридична наука не виробила досить чітких критеріїв ви-
значення корупції. Одні автори характеризують його дещо 
однобічно,  акцентуючи  увагу  лише  на  певних  аспектах 
корупції,  інші визначення мають більш загальний харак-
тер і не враховують специфічних властивостей. Розмірко-
вуючи про сутність корупції, варто погодитися із думкою 
О.О. Макухіна,  який  наголошує  на  тому, що  відсутність 
єдиної наукової позиції щодо розуміння поняття корупції 
пояснюється тим, що вона є багатоаспектним соціально-
економічним, політичним та моральним явищем, а отже, 
досить  складно  дати  єдине,  вичерпне  визначення  цього 
поняття, яке б відрізняло корупційні явища від таких, що 
не є корупційними в усіх випадках [5, c. 59].

Аналіз міжнародної практики свідчить, що сучасного 
визначення  термін  «корупція»  набув  у  міжнародних  до-

кументах  у  70–90-х  роках минулого  століття,  зокрема,  у 
резолюції «Практичні методи боротьби з корупцією», під-
готовленій  секретаріатом VIII Конгресу ООН 1990  року, 
на якому розглядалися питання попередження злочиннос-
ті та ставлення до правопорушників. 

В антикорупційних міжнародних договорах (Конвенції 
ООН проти корупції 2003 року і Кримінальної Конвенції 
Ради  Європи  про  боротьбу  з  корупцією  1999  року)  міс-
тяться норми-дефініції, які після ратифікації цих докумен-
тів нашою державою стали обов’язковими для української 
правової системи. Так,  за визначенням Ради Європи, ко-
рупція  – це  хабарництво  і  будь-яка  інша поведінка  осіб, 
яким доручено виконання певних обов’язків у державному 
чи приватному секторі, що веде до порушення обов’язків, 
покладених на них за статусом державної посадової осо-
би,  приватного  співробітника,  незалежного  агента,  і  має 
на меті  одержання будь-яких незаконних  вигод для  себе 
та інших [6; 7].

У  цілому  міжнародно-правові  визначення  корупції, 
що використовуються в документах ООН і Ради Європи, 
є такими: корупція – це зловживання владою або поняттям 
довіри заради персональних привілеїв чи на користь при-
вілеїв іншій особі або групі осіб, до яких спостерігається 
ставлення лояльності.

24  квітня  2015  року  набув  чинності  Закон  Украї-
ни  «Про  запобігання  корупції»  від  14 жовтня  2014  року  
№ 1700-VII, який визначає правові та організаційні заса-
ди функціонування системи запобігання корупції в Укра-
їні,  зміст та порядок застосування превентивних антико-
рупційних механізмів,  правила щодо  усунення  наслідків 
корупційних  правопорушень,  а  також  закріплює, що  ко-
рупція – це  використання особою,  зазначеною в частині 
першій  статті  3 цього Закону, наданих  їй  службових по-
вноважень чи пов’язаних  із ними можливостей  із метою 
одержання неправомірної вигоди або прийняття такої ви-
годи чи прийняття обіцянки/пропозиції  такої  вигоди для 
себе чи інших осіб, або, відповідно, обіцянка/пропозиція 
чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у час-
тині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 
фізичним чи юридичним особам із метою схилити цю осо-
бу до протиправного використання наданих їй службових 
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [8].

Щодо безпосереднього визначення корупції у фіскаль-
них органах, то серед науковців існують такі думки. 

Так, Н.  Литвин,  посилаючись  на  дослідження В.  Ба-
віна,  визначає  корупцію  в  органах  державної фіскальної 
служби  як  «протиправні  дії  працівників  ДФСУ,  спрямо-
вані на досягнення власної мети шляхом порушення мо-
ральних засад суспільства та його інтересів, що ефективно 
впливає на розвиток тіньової економіки, зростання фінан-
сових махінацій, шахрайство, сприяє платникам податків 
уникненню від сплати податків, реалізації злочинних схем 
тощо, спричиняючи у такий спосіб державі значні збитки 
у вигляді відсутності належних надходжень до державно-
го бюджету» [9, c. 62; 10, c. 12].

На  думку  В.  Бавіна,  корупція  в  податкових  відноси-
нах  – це не причина,  а  наслідок функціонування  корум-
пованої владно-економічної вертикалі влади і пояснюєть-
ся тим, що корупція в Україні  є не просто економічним, 
а  політико-економічним  феноменом.  Корупційні  відно-
сини  бізнесу  і  влади  охарактеризовано  як  явище  мутуа-
лістичного  (взаємовигідного)  симбіозу.  Для  бізнесу  такі 
відносини  –  це  зниження  витрат,  недотримання  законів, 
можливість  участі  у  «розпилюванні»  державних  коштів. 
Усунення конкурентів силами репресивних органів тощо. 
Для представників влади – це, окрім зростання персональ-
них прибутків, можливість фінансування та контролю по-
літичного  процесу,  здійснення  «політичних  інвестицій» 
тощо [10, c. 12].

Розмірковуючи безпосередньо про корупцію та проти-
дію їй в системі фіскальних органів, варто враховувати те, 
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що натепер ДФС України переживає період формування 
органу  нового  типу  –  сервісного.  Досвід  європейських 
країн  є  основним пріоритетом розвитку держави,  визна-
чає побудову фіскальних органів, взаємодію та координа-
цію діяльності всіх фіскальних органів, що спрямовує їх  
на досягнення основного завдання – бути корисними сус-
пільству.

На думку О. Добровольського, однією із причин нее-
фективної протидії корупції в системі фіскальних органів 
є певні розбіжності та невідповідності між організаційни-
ми та правовими складовими механізму в процесі протидії 
зазначеному антисоціальному явищу. Відсутність чіткого 
встановлення  меж  компетенції  органу  державної  фіс-
кальної служби, невідповідність чинного правового поля 
основним  засадам  адміністративної  реформи  2014  року 
підвищують корупційні ризики для всіх учасників право-
відносин, що виникають у сфері оподаткування і митного 
контролю,  з обслуговуючою та правоохоронною функці-
єю, а також функцією валютного контролю [11, c. 41–42].

Головними  причинами,  що  спонукають  працівників 
державної  фіскальної  служби  до  вчинення  корупційних 
протиправних дій, є: 

– низький рівень заробітної плати та грошового утри-
мання  працівників  фіскальної  служби,  про що,  зокрема, 
йшлося в рамках проекту Twinning «Підтримка Державної 
фіскальної служби України у розвитку елементів інтегро-
ваного управління кордонами у митній сфері» (дворічний 
проект з участю України з однієї сторони та консорціуму 
європейських  партнерів  у  складі  Німеччини,  Польщі  та 
Литви з іншої) [12];

– відсутність належного соціально-правового захисту 
персоналу;

– низька оперативна обізнаність підрозділів внутріш-
ньої безпеки та інших служб про діяльність та поведінку 
працівників  фіскальних  органів  у  податковій  та  митній 
сферах;

–  неналежна  перевірка  та  реагування  на  наявну  не-
гативну  інформацію  відносно  працівників  фіскальних 
органів  з  боку  підрозділів  із  роботи  з  персоналом  та  їх 
взаємодія  з  безпосередніми  керівниками  територіальних 
підрозділів на місцях;

–  недостатній  рівень  організаційно-практичних  захо-
дів, спрямованих на належне проведення комплектування, 
виховання, професійну підготовку та навчання персоналу; 
невчасне  та формальне проведення  атестацій  і  спеціаль-
них перевірок персоналу;

– низький рівень профілактичної роботи серед праців-
ників ДФС, неналежне виконання вимог наказів та вказі-
вок  керівництва ДФС  із  питань  роботи  з  персоналом  та 
зміцнення дисципліни  і  законності  в діяльності фіскаль-
них органів;

–  відсутність  дієвого  контролю  з  боку  керівництва 
відповідних  структурних  підрозділів  за  поведінкою  під-
леглих, виконання ними службових обов’язків у робочий 
час;

– до порушників не завжди застосовуються принципо-
ві заходи реагування, наявні суттєві прорахунки в органі-
зації контролю усуваються повільно. 

До  сприятливих  умов  вчинення  корупційних  діянь  і 
зловживань Л. Головійчук відносить:

– збереження тенденції прорахунків у роботі з персо-
налом;

– недоліки у відборі кандидатів на службу до фіскаль-
них органів;

– відсутність професійного ядра у зв’язку із проведе-
ним скороченням особового складу;

– кризова ситуація в суспільстві, яка негативно відби-
вається на кадровому потенціалі фіскальних органів, вна-
слідок  чого найбільш підготовлені  і  грамотні фахівці  не 
бачать перспектив у подальшій службі і не бажають пра-
цювати в постійному напруженні без належного фінансо-
вого і соціального забезпечення, що сприяє постійному їх 
відтоку;

– не завжди керівниками вживаються ефективні заходи 
з викорінення грубих порушень законності, злочинних про-
явів та інших резонансних надзвичайних подій, що викли-
кають  у  суспільстві  негативну  оцінку,  у  тому  числі  через 
ЗМІ. Значна кількість порушень та зловживань, що вчиня-
ються працівниками фіскальних  органів,  заради  інтересів 
служби приховуються, щоб не псувати імідж служби;

–  низький  рівень  правової  культури  працівників фіс-
кальних органів [2, с. 70–71].

Висновки. Протидія  корупції  в  діяльності  Держав-
ної фіскальної служби України являє собою специфічний 
різновид  суспільної  діяльності,  змістом  якої  є  розробка 
та  реалізація  комплексу  заходів  політико-правового,  со-
ціально-економічного,  організаційно-управлінського, 
культурно-виховного  та  іншого  характеру,  спрямованих 
на  виявлення  і  ліквідацію  проявів  корупції  в  діяльнос-
ті  структурних підрозділів ДФС всіх  рівнів,  усунення  їх 
негативних наслідків та притягнення до відповідної юри-
дичної  відповідальності  винних  у  вчиненні  корупційних 
дій осіб, а також на встановлення та ліквідацію умов, об-
ставин і факторів, що прямо чи опосередковано сприяють 
розвитку корупції  в  системі ДФС України. Тобто проти-
дія корупції – це комплексний механізм, що будується на 
певних принципах та відповідно до вимог чинного законо-
давства, має свій суб’єктно-об’єктний склад та відповідні 
інструменти, в якості яких виступають відповідні форми, 
методи,  способи  та  засоби  протидії  корупції.  Головною 
метою протидії  корупції  має  стати  створення  такого  по-
літико-правового,  соціально-економічного  та  морально-
психологічного клімату в середині системи ДФС України, 
який би був максимально несприятливим для процвітання 
корупції та мінімізував вірогідність вчинення посадовими 
особами Державної фіскальної служби України.

Одним  із  визначальних  кроків  у  реформуванні  ДФС 
України,  зокрема,  у  напрямі  зменшення  рівня  корупції, 
разом з іншими стратегічними програмами і концепціями 
вважається  затверджені  у  вересні  2016  року  Міністром 
фінансів  України  ключові  показники  ефективності  (Key 
Performance Indicators – KPI) в реформі ДФС України [13], 
де  визначаються  стратегічні  цілі  та  завдання  на  2016– 
2017 роки. Відповідна практика  існує в багатьох країнах 
Європи, наприклад, у Франції та Великобританії. Одним 
із KPI є регулярна оцінка задоволеності платників подат-
ків  роботою ДФС України, що  дасть  можливість  контр-
олювати ДФС у проведенні реформи і забезпечити насам-
перед зменшення рівня корупції, покращення керованості 
системи ДФС і якості сервісів тощо. 
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ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ Чи ПОДАТКОВиЙ КОМПРОМІС?

TAx AMNESTy Or TAx COMPrOMISE?

Приходько І.В.,
здобувач

Київського міжнародного університету

У статті розглядається поняття податкового компромісу та податкової амністії, визначається їх співвідношення. Аналізується меха-
нізм уточнення податкових зобов’язань із податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, застосований в Україні від-
повідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань 
з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу» від 25 грудня 2014 р. № 
63-VIII. Зроблено висновок про те, що уточнення податкових зобов’язань із податку на прибуток підприємств та податку на додану вар-
тість фактично було податковою амністією.

Ключові слова: податкова амністія, податковий компроміс, звільнення від відповідальності.

В статье рассматривается понятие налогового компромисса и налоговой амнистии, определяется их соотношение. Анализируется 
механизм уточнения налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и налогу на добавленную стоимость, который при-
менен в Украине в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей 
уточнения налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и налогу на добавленную стоимость в случае применения нало-
гового компромисса» от 25 декабря 2014 г. № 63-VIII. Сделан вывод о том, что уточнение налоговых обязательств по налогу на прибыль 
предприятий и налогу на добавленную стоимость фактически было налоговой амнистией.

Ключевые слова: налоговая амнистия, налоговый компромисс, освобождение от ответственности.

The article discusses the definition of the tax compromise and the tax amnesty, their ratio is determined. The author analyzes the mechanism 
of clarification of tax liabilities on corporate income tax and value added tax which is applied in Ukraine according to the Law of Ukraine No.63-
VIII of December 25, 2014 “On Amendments to the Tax Code of Ukraine on features of clarification of tax liabilities of corporate income tax and 
value added tax in the case of tax compromise”. It is concluded that clarification of tax liabilities on corporate income tax and value added tax 
was actually a tax amnesty.

Key words: tax amnesty, tax compromise, relief of liability.

Постановка проблеми. Із прийняттям Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з 
податку на прибуток підприємств та податку на додану 
вартість  у  разі  застосування  податкового  компромісу» 
від  25  грудня  2014  р. №  63-VIII  у  Податковий  кодекс 
України було введено новий термін – «податковий комп-
роміс»  [1].  У  теорії  податкового  права  немає  єдиного 
підходу  до  визначення  поняття  «податковий  компро-
міс». 

Стан опрацювання. Деякі науковці ототожнюють по-
датковий  компроміс  із  податковою  амністією  (О.  Палій  
[2, с. 24], М.О. Ананська [3, с. 251]), а інші наполягають, 
що це різні інститути, які мають різний зміст, а їх реалі-
зація на практиці спрямована на досягнення різних цілей 
(О.П. Орлюк, Л.К. Воронова, І.Б. Заверуха [4], І.О. Трубін, 
М.В. Кармаліта [5, с. 40] та ін.).

Отже, мета статті – розглянути підходи до визначення 
понять  «податковий  компроміс»  та  «податкова  амністія» 
та сформулювати власний підхід до того правового режи-
му, що був уведений із прийняттям вищевказаного закону.

Виклад основного матеріалу. М.О. Ананська,  вихо-
дячи  зі  змісту  п.  1  підрозділу  9-2 ПК України,  зазначає, 
що під податковим компромісом розуміється сплата плат-
ником податків до бюджету сум податкових зобов’язань із 
ПДВ та/або податку на прибуток [3, с. 251]. Проте подібне 
тлумачення є поверховим, оскільки спирається виключно 
на нормативну дефініцію, застосовану законодавцем, тоді 
як серед науковців сформувалися основні підходи до ви-
значення поняття податкового компромісу: 1) податковий 
компроміс – рішення податкового органу, прийняте за пого-
дженням із платником податків у межах адміністративної 
апеляційної процедури та узгоджене з керівником подат-
кового  органу  вищого  рівня,  стосовно  задоволення  час-
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тини скарги такого платника під зобов’язання останнього 
погодитися  з  рештою  податкових  зобов’язань,  нарахова-
них контролюючим органом (О.П. Орлюк, Л.К. Воронова,  
І.Б. Заверуха [4]); 2) податковий компроміс – взаємна домов-
леність (договір), яка встановлює певні умови звільнення від 
відповідальності для осіб, які зобов’язалися виконати пе-
редбачені законом нормативно-правові приписи (І.А. Тар- 
ханов  [6]); 3) податковий компроміс – складник процесу 
досудового врегулювання спорів (Ю.В. Божко [7, с. 19]);  
4)  податковий  компроміс  –  вирішення  конфліктних  пи-
тань, що лежить в основі апеляційного узгодження подат-
кових зобов’язань платників податків (О. Бречко [8]). 

Виходячи  із визначень, що традиційно застосовують-
ся  у  теорії  податкового  права  для  характеристики  по-
даткового  компромісу,  зазначений  термін  застосовується 
для  визначення  процесуального  механізму  вирішення 
конфліктних питань між платниками податків та органа-
ми фіскальної служби шляхом укладення договору, який 
встановлює певні умови  звільнення від відповідальності 
для таких платників за умов, якщо вони виконають подат-
кові зобов’язання.

Проте законодавець у п. 1 підрозділу 9-2 Податкового 
кодексу України,  закріпивши  поняття  податкового  комп-
ромісу як режиму звільнення від юридичної відповідаль-
ності платника податків та/або їх посадових (службових) 
осіб  на  заниження  податкових  зобов’язань  з  податку  на 
прибуток підприємств та/або податку на додану вартість 
за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 р. з ураху-
ванням строків давності, встановлених Податковим кодек-
сом  України  [9],  передбачив  механізм  його  проведення: 
платник  податків,  який  вирішив  скористатися  процеду-
рою податкового компромісу, має право подати відповідні 
уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з податку 
на  прибуток  підприємств  та/або  податку  на  додану  вар-
тість, у яких визначає суму завищення витрат, що врахо-
вуються при визначенні податку на прибуток підприємств 
та/або суму завищення податкового кредиту з податку на 
додану вартість. Під час складання уточнюючих розрахун-
ків податкових зобов’язань для застосування податкового 
компромісу  не  враховуються  суми  коригувань  податко-
вого кредиту з податку на додану вартість та/або витрат, 
що  враховуються  при  обкладанні  об’єкта  оподаткування 
податком на прибуток, відображені в уточнюючих розра-
хунках,  які  водночас  відповідають  таким  умовам:  1)  по-
дані  у  порядку,  встановленому  ст.  50 ПК України,  після 
1 квітня 2014 року; 2) уточнюють показники податкових 
декларацій  за  звітні  (податкові)  періоди,  що  передували  
1 квітня 2014 р.; 3) за результатами подання таких уточню-
ючих розрахунків було зменшено податкове зобов’язання 
(збільшено від’ємне значення) з податку на прибуток або 
податку  на  додану  вартість  за  такі  звітні  (податкові)  пе-
ріоди. Сума  заниженого  податкового  зобов’язання  із  по-
датку на прибуток підприємств та/або податку на додану 
вартість  сплачується  у  розмірі  5%  від  такої  суми.  При 
цьому 95% суми заниженого податкового  зобов’язання  з 
податку  на  прибуток  підприємств  та/або  податку  на  до-
дану  вартість  вважаються  погашеними, штрафні  санкції 
не застосовуються, пеня не нараховується. Сума погаше-
ного податкового зобов’язання з податку на прибуток та/
або податку на додану вартість у розмірі  95% унаслідок 
застосування податкового компромісу не враховується для 
обкладання об’єкта оподаткування податком на прибуток 
підприємств.  Фактично,  використавши  термін  «податко-
вий компроміс», законодавець мав на увазі податкову ам-
ністію [9].

Визначення «податкова амністія» не закріплено на за-
конодавчому рівні – Податковий кодекс України поняття 
«податкова амністія» або «амністія» не містить [9]). Еко-
номічний та юридичний словники визначають податкову 
амністію як звільнення особи, що скоїла податкове пору-
шення, від відповідальності за це порушення, якщо вона 

добровільно  заявила  в  податкові  органи  про  здійснення 
нею порушень та готова прийняти всі заходи для ліквідації 
наслідків цього порушення [10]. 

У науковій площині утворилися різні підходи до цьо-
го  визначення. Так,  на думку  І.Р. Безпалько, податковою 
амністією є сукупність спеціальних заходів економічного 
та адміністративного характеру, що здійснюються держа-
вою для легалізації фінансових ресурсів тіньового ринку 
та помилування осіб, які здійснили податкові правопору-
шення  [11,  с.  34].  І.М. Соловйов  вказує, що  податковою 
амністією  є  звільнення  осіб,  що  здійснили  податкові 
правопорушення, від притягнення до податкової відпові-
дальності  за  умов  повного  або  часткового  декларування 
прихованих сум податків та добровільного їх внесення в 
бюджет  [12, с. 192]. На думку Д. Голосніченка, податко-
ва амністія – це звільнення юридичних та фізичних осіб 
від  юридичної  відповідальності  за  приховування  дохо-
дів,  несплату  податків,  невнесення  платежів  [13,  с.  18].  
М. Кривовяз, Л. Іскренко вважають, що податкова амніс-
тія являє собою легалізацію коштів, з яких їх платниками 
не були сплачені податки, або мали місце інші порушен-
ня  законодавства  щодо  їх  отримання  [14].  М  Левенков,  
В. Сіденко пишуть, що податковою амністією є сукупніс-
тю  адміністративних  та  економічних  заходів,  спрямова-
них на повну або часткову легалізацію фінансових ресур-
сів тіньового бізнесу і господарських процесів, що раніше 
вважалися  незаконними,  а  також  помилування  осіб,  що 
вчинили  ці  дії,  створення  економічних  умов  для  повер-
нення  нелегального  капіталу, що  був  вивезений  за  межі 
країни та ін., з метою збільшення бази оподаткування і до-
сягнення певних макроекономічних результатів [15, с. 18].  
І.О. Трубін, М.В. Кармаліта зазначають, що податкова ам-
ністія  –  це  низка  заходів  із  надання  платникам  податків 
права сплатити ті податкові платежі, строк сплати яких ми-
нув, яка є одноразовою процедурою, що сприяє переходу 
взаємовідносин держави і платників податків до правової 
сфери, основою для налагодження довіри, має об’єктивні 
передумови  проведення  (недосконалість  податкової  сис-
теми в період, за який проводилася амністія), спрямована 
на легалізацію власності платників,  вихід  із  тіні  доходів 
та відмову держави від правового переслідування (звіль-
нення від фінансової, адміністративної або кримінальної 
відповідальності,  об’єктом якої  є  суми податків  і  зборів, 
приховані  внаслідок  ухилення  від  сплати  податків  або 
вчинення  податкових  правопорушень  [5,  с.  40]  тощо.  
А.А. Мусаткіна вважає, що податкова амністія – заохочу-
вальна санкція фінансового права, що застосовується у ви-
падку виконання або «надвиконання» правила поведінки, 
що закріплюється у диспозиції, а також у випадку досяг-
нення загальноприйнятого результату [16, с. 80]. Цікавим 
є підхід Н.І. Протопопової,  яка вказує, що на сучасному 
етапі наукою вироблено два підходи до податкової амніс-
тії: 1) податкова амністія як інститут максимізації фіскаль-
ної  функції  держави,  у  рамках  якого  податкова  амністія 
трактується як: а) інститут, що надає платникам податків 
можливість самостійно врегулювати наслідки податкових 
правопорушень  (А. Кассон, С. Марчес  [17,  р.  51];  б)  ін-
ститут звільнення від податкових розслідувань та санкцій 
тих порушників податкового законодавства, які добровіль-
но розкриють свої порушення (Л. Франзоні [18, с. 353]);  
в)  інститут,  що  захищає  порушника  податкової  дисци-
пліни  від  застосування  до  нього  звичайних  податкових 
санкцій  в  обмін  на  сплату  ним  відповідної  компенсації  
(Л.  Франзони  [18,  с.  353]);  г)  інститут  моніторингу,  що 
дозволяє уряду визначити найбільш добросовісних плат-
ників,  а  також  форма  перегляду  податкової  політики  
(Л. Франзоні [18, с. 353]); 2) податкова амністія як тимча-
сово доступна спеціальна пропозиція уряду, в рамках яко-
го податкова амністія трактується як тимчасово доступна 
пропозиція, що дає змогу збільшити доходи держави; спе-
ціальна пропозиція держави, що використовується урядом 
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для  того, щоб  збільшити  надходження  коштів  у  бюджет 
за  рахунок  амністії  вибіркової  групи  платників  податків  
(А. Кассон, С. Марчес [17, с. 51]).

Висновки.  Таким  чином,  проведення  в  Україні  по-
даткового  компромісу  шляхом  уточнення  податкових 
зобов’язань із податку на прибуток підприємств та подат-
ку  на  додану  вартість фактично  було  податковою  амніс-
тією, яка була проведена без урахування специфіки про-

ведення таких амністій. У подальших роботах нами буде 
приділено увагу дослідженню світового досвіду специфі-
ки  проведення  податкових  амністій  та  визначенню  про-
блем, до яких призвів український законодавець, фактич-
но провівши податкову амністію, нормативно закріпивши 
можливість здійснити уточнення податкових зобов’язань 
із податку на прибуток підприємств та податку на додану 
вартість.
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Антимонопольного комітету України

У статті пропонуються до розгляду окремі результати дослідження методологічних підходів до практики правового регулювання 
суспільних відносин, пов’язаних зі сферою зв’язку в Україні. Право про телекомунікації (телекомунікаційне право) України аналізується з 
точки зору компаративістики з правом Європейського Союзу. При цьому право про телекомунікації розглядається як підгалузь спеціаль-
ної частини такої комплексної галузі права, як інформаційне право. 

Ключові слова: право, телекомунікації, зв’язок, електронні комунікації.

В статье предлагаются к рассмотрению отдельные результаты исследования методологических подходов к практике правового ре-
гулирования общественных отношений, связанных со сферой связи в Украине. Право о телекоммуникацях (телекоммуникационное 
право) Украины анализируется с точки зрения компаративистики с правом Европейского Союза. При этом право о телекоммуникациях 
рассматривается как подотрасль специальной части такой комплексной отрасли права, как информационное право.

Ключевые слова: право, телекоммуникации, связь, электронные коммуникации.

The article deals with some results of the study of methodological approaches to the practice of legal regulation of public relations in the field 
of telecommunications in Ukraine. Telecommunication Law of Ukraine is analyzed in comparison with the relevant law of the European Union. 
Thus the Telecommunication Law is regarded as a sub-branch of the special part in the complex area of information law.

Key words: law, telecommunications, liaison, electronic communications.

Постановка проблеми. У загальному вигляді науков-
цям і практикам, які причетні до сфери зв’язку, телекому-
нікацій,  зокрема  до  електронних  комунікацій,  пропону-
ється звернути увагу на окремі методологічні положення 
права про телекомунікації  (телекомунікаційного права) в 
аспекті наукової спеціальності 12.0007 – адміністративне 
право  і процес; фінансове право;  інформаційне право. У 
комплексі  зазначеної  юридичної  наукової  спеціальності 
телекомунікаційне право пропонується розуміти як одну 
із  підгалузей  спеціальної  частини  інформаційного  пра-
ва.  Загальні  та  особливі  положення  телекомунікаційного 
права  екстраполюються  із  основних  положень  загальної 
та особливої частин  інформаційного права. З точки зору 
системного  підходу  у  правознавстві  інформаційне  право 
нині  розглядається  як  комплексна  галузь  права. Саме  за 
такою  концепцією  є  можливість  здійснювати  системний 
прикладний,  комплексний,  порівняльний  аналіз  право-
відносин, пов’язаних із телекомунікаціями. При цьому та-
кож є можливість системно простежувати зв’язки на рівні 
умовно визначених комплексних міжгалузевих інститутів, 
у  межах  галузевих  інститутів  таких  провідних  галузей 
права України, як конституційне, адміністративне, цивіль-
не, кримінальне, а також зв’язки із важливими науковими 
чи практичними завданнями  інших комплексних  і  спеці-
альних галузей права.

Проблематика телекомунікаційного права тісно взаємо- 
пов’язана і з іншими підгалузями інформаційного права у 
його спеціальній частині. Зокрема, існує взаємозв’язок те-
лекомунікаційного права  з  такими підгалузями  інформа-
ційного права, як мас-медійне право, право інформаційної 
безпеки, інформатизаційне право та ін., де виокремлюєть-
ся  специфіка  правовідносин  за  такою предметною  озна-
кою, як технології (методи, засоби, способи) передавання, 
отримання, обробки інформації у статусі даних.

Актуальність  окремих  проблем  телекомунікаційного 
права,  серед  іншого,  зумовлена  окремими  пропозиціями 
практиків, політиків, органів державної влади, науковців, 
які  мають  відношення  до  діяльності,  пов’язаної  із  узго-
дженням,  гармонізацією,  адаптацією  правового  регулю-
вання у галузі зв’язку в Україні з міжнародним телекому-

нікаційним правом, зокрема з телекомунікаційним правом 
Європейського Союзу. Для прикладу пропонується  звер-
нути увагу на ініціативи щодо пропозицій заміни Закону 
України  «Про  телекомунікації»  на  різні  проекти  Закону 
України «Про електронні комунікації».

Стан опрацювання. Проведений  аналіз  опублікова-
них раніше результатів досліджень інших авторів засвід-
чив,  що  у  науковому  співтоваристві  вже  започатковано 
низку окремих науково-методологічних, концептуальних, 
доктринальних,  теоретичних  положень  щодо  права  про 
телекомунікації  (телекомунікаційного  права),  права  про 
електронні  комунікації  та  всього  іншого,  що  пов’язано 
із  практикою  правового  забезпечення  суспільних  відно-
син у сфері зв’язку під впливом інформатизації, розвитку 
так  званого  Глобального  Інформаційного  Суспільства,  а 
також у його  складі –  сегменту  інформаційного  суспіль-
ства України. Фрагментарно,  сукупно,  але  неоднозначно 
окремі дослідники як в Україні, так і за кордоном відобра-
жають наукову думку щодо потреб практики та можливих 
шляхів вирішення таких проблем на теоретико-юридично-
му рівні. Серед них особливу увагу було звернено на пу-
блікації  таких  українських  дослідників,  як  І.В. Арістова 
[1], О.А.  Баранов  [2], К.І.  Бєляков  [3], Ю.П.  Бурило  [4], 
О.Д.  Довгань  [7],  О.О.  Золотар  [8],  Р.А.  Калюжний  [9], 
Г.М.  Красноступ  [10],  О.В.  Копан  [11],  І.Ф.  Корж  [12],  
Б.А.  Кормич  [13],  В.В.  Костицький  [14],  С.О.  Лисенко 
[15], А.І. Марущак [16], В.Я. Настюк [17], А.М. Новиць-
кий  [18], В.Г. Пилипчук  [19], В.С. Цимбалюк  [20-21]  та 
інші.

Науково-методологічну  базу  дослідження  теми,  що 
зазначена у назві цієї публікації, становлять опубліковані 
праці окремих українських учених, таких як Ю.М. Басига, 
В.В. Бедь, Д.М. Бєлов, Я.В. Лазар, В.В. Лемак О.Я. Рогач, 
О.П. Севрюков, М.В. Сідак, В.Л. Федоренко та інші.

В  аспекті  виділення  невирішених  раніше  частин  за-
гальної  проблематики  телекомунікаційного  права  у  ро-
зумінні його сутності як підгалузі права, що має прояв у 
правозастосуванні та освітньо-просвітницькій діяльності, 
пропонується звернути увагу, серед іншого, на трансфор-
мацію  інституційного  змісту  телекомунікаційного  права. 
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На методологічному  рівні  за  концепцією  теорії множин, 
з точки зору системного підходу у юриспруденції телеко-
мунікаційне право як систему пропонується розглядати у 
контексті міжгалузевого утворення, що нині має тенден-
цію переходу  від  сукупності  правил  поведінки  суб’єктів 
суспільних відносин у сфері зв’язку до нового, множинно-
го, комплексного змісту – єдності складників, що утворює 
нову якість, непритаманну їх сукупності. 

Мета статті – висвітлення окремих результатів дослі-
дження стосовно права про телекомунікації України, зокре-
ма з точки зору компаративістики з правом Європейського 
Союзу та порівняльного правового аналізу кількох проектів 
Закону України «Про електронні комунікації». Для досяг-
нення  зазначеної  мети  було  визначено  провідне  завдання 
щодо аналізу пропозицій, спрямованих на заміну цими за-
конопроектами Закону України «Про телекомунікації».

Виклад основного матеріалу дослідження пропону-
ється почати із того, що окремими дослідниками і практи-
ками у  владних  структурах останнім часом висуваються 
пропозиції щодо розвитку вітчизняного законодавства про 
телекомунікації  шляхом  заміни  чинного  Закону  України 
«Про телекомунікації» новими законодавчими актами, які 
більшою мірою відповідали б сучасним реаліям. У зв’язку 
із  цим,  зокрема,  пропонується  прийняти  Закон  України 
«Про електронні комунікації». Такі ініціативи мотивують-
ся  необхідністю  реформ  та  модернізації,  а  також  гармо-
нізації,  або  адаптації  телекомунікаційного  законодавства 
України до телекомунікаційного права Європейського Со-
юзу та законодавства окремих країн, які входять до його 
складу. Разом із тим, здійснення такого оновлення та мо-
дернізації  телекомунікаційного  законодавства  вимагає 
врахування історії розвитку телекомунікаційного права у 
світі в цілому та телекомунікаційного права Європейсько-
го Співтовариства зокрема. 

Так, у ході проведеного прикладного, системного, по-
рівняльного аналізу опублікованих проектів Закону Укра-
їни «Про електронні комунікації» та Закону України «Про 
телекомунікації», а також публікацій окремих дослідників 
частково підтримується позиція тих, хто вважає, що Закон 
України «Про телекомунікації» не відповідає за сутністю 
та змістом реаліям сучасних суспільних відносин у сфері 
телекомунікації (зв’язку) з декількох причин.

По-перше,  цілком  можна  погодитися  з  теоретичною 
позицією  тих,  хто  вважає, що Закон України «Про  теле-
комунікації»  за  назвою  не  відповідає  значенню  терміну 
«телекомунікації», що склався серед широкого загалу на-
уковців і практиків, у тому числі на рівні приватного пра-
ва. Зазначену проблему В.С. Цимбалюк [18, с. 34] пропо-
нує  вирішити  на  науково-доктринальному  рівні  шляхом 
визначення  універсального  (інтернаціонального)  змісту 
категорії  «телекомунікації»  як  об’єкта  суспільних  відно-
син у широкому значенні та вузькому, такому, що подано у 
Законі України «Про телекомунікації».

По-друге, окремі дослідники у різному контексті розу-
міють  правове  співвідношення  значення  телекомунікації 
та зв’язку. Інколи ці терміни вживаються у практиці пра-
вовідносин  як щось  таке, що  є  відмінним. Наприклад,  у 
назві структурних підрозділів організацій – відділ моніто-
рингу ринку розвитку зв’язку та телекомунікації. При цьо-
му термін «зв’язок» розуміють ширше у порівнянні із ка-
тегорією «телекомунікації». У зміст зв’язку включають як 
щось окреме поштовий зв’язок, спеціальний зв’язок тощо.

Дослідження довідкових джерел свідчить, що за сво-
єю сутністю в українській мові  (а  звідси  і у побутовому 
та правовому спілкуванні) категорія «телекомунікації» та 
слово «зв’язок» є за змістом синонімами. У правовідноси-
нах за участю їх суб’єктного складу, ускладненого інозем-
ним елементом, категорія «телекомунікації» нерідко замі-
нює значення українського слова «зв’язок». Це робиться 
для того, щоб уникнути у перспективі можливих колізій 
(можливої юридичної ентропії, що викликана неоднознач-

ним тлумачення сторонами предмету правовідносин) між 
особами у правозастосуванні.

В  умовах  глобалізації  закономірним  є  формування 
інтернаціональної  термінології  спілкування.  Наприклад, 
свого часу на потребу практики у міжнародному співто-
варистві  було  розроблено  такий  нормативний  документ, 
як  ІНКОТЕРМС.  Також  питанням міжнародної  стандар-
тизації  термінологічного  (категоріального)  апарату  при-
діляється багато уваги спеціалізованими міждержавними 
утвореннями. Не знаходиться поза цим і сфера транскор-
донних телекомунікацій. Досить складну, розвинену сис-
тему термінології застосовують і організаційні структури 
Європейського Співтовариства, зокрема кожна Конвенція, 
Директива,  Резолюція,  Рекомендація  на  початку  містить 
достатньо великий обсяг термінів, категорій та визначен-
ня  їх понять, у тому числі взаємозв’язку  їх  із  термінами 
у раніше прийнятих міждержавних нормативно-правових 
актах. При цьому вирішується проблема не тільки подо-
лання  неоднозначного  розуміння  понятійного  апарату 
правових норм у окремих країнах. Як приклад подолання 
неоднозначності  термінів  у  галузі  інформаційних право-
відносин  можна  зазначити  співзвучність  таких  слів,  що 
стали інтернаціональними у різних мовах, як «дані», «ін-
формація», «телекомунікації», «комунікації», «контакти», 
«телеграф»,  «телефон»,  «радіо»,  «телевізія»  тощо.  З  ан-
глійської мови у сучасну міжнародну термінологію теле-
комунікаційного права увійшли і поняття-новели, напри-
клад «комп’ютер», «Інтернет» (написання з великої літери 
у  будь-якій  частині  речення)  та  «інтернет»  (написання  з 
маленької літери у складі речення), «інтранет», «контакт», 
«лінк» (останнє – як термін, близький за вузьким значен-
ням до українського слова «зв’язок») тощо.

Зазначений  метод  узгодження  понятійного  апарату  у 
міжнародному праві та національних правових системах 
застосовується і для вирішення питань легальної інкорпо-
рації,  консолідації  та  кодифікації  правових норм в  окре-
мих галузях права, у тому числі й у телекомунікаційному 
праві. При цьому вирішуються також проблеми, пов’язані 
із стандартизацією, синхронізацією та спеціалізацією пра-
вового забезпечення суспільних відносин щодо телекому-
нікацій як у національному, так і в міжнародному праві.

По-третє,  існує  проблема  запозичення  у  праві  [23]. 
Пропонується  звернути  увагу  на  таку  проблему,  як  пра-
вове  співвідношення  змісту  категорії  «телекомунікації» 
та  терміну  «комунікації».  Обидва  вони широко  застосо-
вуються  у  національних юридичних  термінологіях  біль-
шості європейських країн, а звідти екстраполювалися на 
практику, добрі звичаї міжнародного телекомунікаційного 
права. Зазначене знайшло відображення і у назвах відпо-
відних  міждержавних  нормативно-правових  актів  країн 
Європейського Союзу. Це свідчить про те, що міжнародне 
телекомунікаційне право активно відгукується на потребу 
практики під впливом нових технологій (засобів, методів, 
способів) інфраструктури спілкування між людьми на ве-
ликі відстані, що виникають під впливом новацій науко-
во-технічного прогресу. Серед  іншого у сучасний право-
вий оборот увійшли такі «конкретизовані за предметною 
ознакою» технологічного прояву категорії, як «електронні 
телекомунікації»  (electronic  telecommunications),  «елек-
тронні комунікації» (electronic communication). В окремих 
випадках  ними  замінюють  традиційні,  усталені  у  праві 
категорії,  наприклад  категорію  «електричні  телекомуні-
кації» замінюють на категорію «електронні телекомуніка-
ції»;  подібно  –  «електричні  комунікації»  на  «електронні 
комунікації».

Як свідчать дослідження категорії «електронні комуні-
кації», у  транскордонну,  інтернаціональну правову прак-
тику, подібно до понять «радіо» та «телевізія», зазначена 
категорія була введена для того, щоб певним чином умов-
но виокремити її інституційно із телекомунікаційного пра-
ва і адаптувати до змісту інститутів мас-медійного права. 
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Наприклад, у практиці приватних правовідносин, у побуті, 
серед журналістів щодо таких глобальних інформаційних 
технологій, як Інтернет (всупереч змісту публічних право-
відносин) застосовується його значення як засобу масової 
інформації  (підмінюючи  його  таким  терміном,  як  засіб 
масової комунікації), хоча у цьому випадку Інтернет – це 
лише  технологічний  інструмент,  яким  користуються  за-
соби масової  інформації  для  поширення  свого  контенту. 
За сутністю нині традиційні методи спілкування на вели-
кі  відстані  через  окремі  електричні  технології  (телефон, 
телеграф,  радіо,  телевізія  тощо)  конвергуються  із  засо-
бами  електронно-цифрових  (комп’ютерних)  технологій 
соціальної  комунікації,  зркрема  в  аспекті  технологічних 
засобів мас-медіа (традиційних засобів мас-медіа). Зазна-
чене, відповідно, потребує належного правового регулю-
вання, його стандартизації, синхронізації, спеціалізації на 
глобальному рівні. А для цього потрібно належне наукове 
забезпечення та впровадження його здобутків у освіту та 
просвіту  для  формування  нової  інформаційної  культури 
окремих людей, їх соціальних спільнот, суспільств, наро-
дів, держав міжнародного співтовариства.

Висновки. У ході дослідження сформувалися узагаль-
нення:

1.  Телекомунікаційне  право,  як  право  про  телекому-
нікації,  потребує  підвищеної  уваги  науковців  у  галузі 
юридичних наук для належного напрацювання теоретич-
ної  основи  спеціалізації,  стандартизації  та  синхронізації 
практики правовідносин у сфері зв’язку, всіх його техно-
логічних проявів, реалізації, а також законодавчого визна-
чення та регулювання. 

2. Під час підготовки законодавчих змін, у тому числі 
щодо внесення доповнень до чинного галузевого та спеці-
ального законодавства України про телекомунікації, ініці-
аторам законопроектів слід ретельно підходити до обґрун-
тування своїх розробок. При цьому законопроекти мають 
формуватися  на  принципах  комплексності,  міжгалузевої 

взаємопов’язаності  (зокрема  стосовно  правової  терміно-
логії);  відповідності  ієрархії  правового  визначення,  ре-
гулювання,  охорони  і  захисту  бажаних  для  суспільства 
суспільних  відносин;  співвідношення  прав  і  обов’язків 
людини, громадянина, соціальних спільнот, суспільства в 
цілому, держави, міжнародного співтовариства тощо.

3. Під час запозичення (введення) у юридичну термі-
нологію України із міжнародного права та національного 
права окремих країн термінів інтернаціонального значен-
ня  пропонується  зважено  підходити  до  їх  розуміння  та 
змісту в контексті сучасних правовідносин у сфері зв’язку.

4. Телекомунікаційне право, як і будь-який інший про-
яв правової матерії, постійно знаходиться у розвитку. Але 
при цьому зберігає певні традиції (як позитивні, так і не-
гативні),  що  мають  бути  ретельно  дослідженні  науков-
цями для  теоретичного напрацювання методологічної  та 
методичної бази, концептуальних, доктринальних, страте-
гічних  положень  для  належного  інноваційного  розвитку 
практики. 

Щодо  перспектив  подальших  розвідок  телекомуніка-
ційного  права  України  науковцям  і  практикам  пропону-
ється  звернути  увагу  на  інкорпорацію,  консолідацію  та 
кодифікацію не  тільки понятійного  апарату  як  інституту 
цього права, але й законодавства України у сфері зв’язку, у 
тому числі такого його технологічного складника, як елек-
тронний  зв’язок  (електронні  телекомунікації,  електронні 
комунікації).

Для  подолання  термінологічних  неузгодженостей 
у  сфері  телекомунікації,  що  зумовлені,  з  одного  боку, 
стрімким  розвитком  новітніх  інформаційно-комунікацій-
них технологій, а  з  іншого – різним праворозумінням та 
різною  інформаційною  культурою  серед  фахівців  окре-
мих  галузей  інформаційної  індустрії,  слід  консенсуаль-
но  вирішити  на  науковому  рівні  питання  відмежування 
об’єктного  складу,  предмета  телекомунікаційного  права 
від інших підгалузей інформаційного права.
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ВПЛиВ ПРОГРАМи fLEg-ІІ НА РОЗВиТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ГАЛУЗЗЮ МиСЛиВСьКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНи

ThE IMPACT Of ThE PrOgrAM fLEg-II ON ThE DEVELOPMENT 
Of PuBLIC SECTOr Of MANAgEMENT huNTINg IN uKrAINE

Проців О.Р.,
кандидат наук з державного управління, консультант

програми ENPI East FLEG II 

У статті розглядається діяльність програми FLEG ( «Правозастосування й управління у лісовому секторі») в Україні у галузі мислив-
ського господарства протягом другого етапу (2014–2016 рр.) Окремо проаналізовано діяльність програми у різні роки реалізації проекту 
та можливості реалізації напрацювань в умовах сучасної України. Виявлено недоліки у державному управлінні галуззю мисливського 
господарства України. На основі роботи програми запропоновано конкретні зміни як до законодавчого забезпечення, так і до практики 
правозастосування у галузі мисливського господарства. 

Ключові слова: державне управління, мисливство, полювання, FLEG, міжнародний досвід.

В статье рассматривается деятельность программы FLEG («Правоприменение и управление в лесном секторе») в Украине в обла-
сти охотничьего хозяйства на протяжении второго этапа (2014–2016 гг.) Отдельно проанализирована деятельность программы в разные 
годы реализации проекта и возможности реализации ее наработок в условиях современной Украины. Выявлены недостатки в государ-
ственном управлении отраслью охотничьего хозяйства Украины. На основе работы программы предложены конкретные изменения как 
в законодательное обеспечение, так и в практику правоприменения в области охотничьего хозяйства.

Ключевые слова: государственное управление, охота, FLEG, международный опыт.

In the article it was researched the activity of FLEG program (Law Enforcement and Governance in the forest sector) in Ukraine in the field 
of hunting during the second phase (2014–2016). A separate analysis was made, the analysis of the activities of the program in the years of the 
project and the feasibility of developments in modern Ukraine. It was revealed shortcomings in government branch of hunting in Ukraine. Based 
on the program work it was proposed the specific changes to a legislative provision and to the practice of law in the field of hunting.

Key words: public administration, hunt, hunting, FLEG, international experience.

Постановка проблеми. Галузь мисливського господар-
ства в Україні є збитковою, а популяція мисливських видів 
тварин зменшується, що не дає можливості ефективно ви-
користовувати природний потенціал тваринного світу. Од-
ним із шляхів виходу з цієї ситуації може служити досвід 
інших країн у частині використання тваринного світу. 

Стан опрацювання. Теоретичні  та  практичні  аспек-
ти розвитку публічного управління у  галузі мисливсько-
го  господарства  досліджували  В.  Басай,  В.  Бондаренко,  
В. Вовченко, М. Волик, І. Делеган, С. Кравченко, Р. Нови-
ков, І. Рижак, О. Томин, М. Шадура.

Мета статті полягає  у  визначенні  впливу  програми 
FLEG-ІІ на розвиток публічного управління галуззю мис-
ливського господарства України в частині пропозицій змін 
до національного  законодавства, практики правозастосу-
вання, адаптації закордонного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Проблеми,  пов’язані 
з  незаконними  лісозаготівлями,  неефективним  веденням 
мисливського  господарства,  тіньовим  оборотом  лісопро-
дукції  та  корупцією  у  лісовому  секторі,  характерні  для 
багатьох країн світу. Для їх вирішення необхідна коорди-
нація роботи органів державної влади всіх країн світу. Тож 
у травні 2004 р. на IV сесії Форуму ООН щодо лісів було 
вирішено організувати Міністерську конференцію з про-
блем правозастосування й управління у лісовому секторі 
країн Європи й Північної Азії (ENA FLEG), FLEG – Forest 
Law Enforcement  and Governance  («Правозастосування  й 
управління у лісовому секторі» – О.П.). 

Перший етап програми в Україні закінчився у 2012 р. 
Питання  організації  ведення  мисливського  господарства 
були включені до проекту ENPI East FLEG II на другому 
етапі, що розпочався у 2014 році. Безпосереднім виконав-
цем проекту у частині мисливського господарства є WWF 
в Україні. Контроль за проектом здійснює Світовий банк, 
а фінансову підтримку – Європейський Союз.

Для  досягнення  мети  було  заплановано  дослідження 
національної моделі мисливства та розробка законодавчих 
актів для покращення ситуації у  галузі. Серед поставле-
них  завдань  слід  виокремити  оцінку  практики  правозас-
тосування  та  ефективності  ведення мисливського  госпо-
дарства в Україні; аналіз законодавчої бази мисливського 
господарства країн Європейського Союзу; підготовку про-
позицій для покращення управління мисливською галуз-
зю на основі кращого досвіду країн Європейського Союзу.

З цією метою 26 червня 2014 р. у НЛТУ України був 
організований Круглий стіл на тему «Розробка пропозицій 
щодо  покращення  функціонування  мисливського  госпо-
дарства в Україні у відповідності  із принципами сталого 
управління природними ресурсами». За результатами ро-
боти комунікативного заходу встановлено, що серед осно-
вних проблем галузі є непрозоре надання у користування 
мисливських угідь, несприятливі умови ведення мислив-
ського  господарства,  недосконалі  правила  полювання, 
відсутність  механізму  відшкодування  збитків,  завданих 
мисливськими тваринами, та нечіткість повноважень осіб 
на здійснення охорони мисливських угідь, переслідуван-
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ня  порушників  правил  полювання. На  основі  виявлених 
актуальних проблем у  галузі мисливського  господарства 
сформовано заключний звіт, у якому викладені пропози-
ції  та шляхи  реалізації  для покращення функціонування 
мисливського  господарства  в  Україні  у  відповідності  із 
принципами сталого управління природними ресурсами. 

Для практичної реалізації напрацьованих проектом за 
перший рік пропозицій координатори програми від WWF 
в Україні направили звіт «Аналіз законодавчої бази мис-
ливського господарства України та розробка покращених 
пропозицій» до органів державної влади – Держлісагент-
ства  України,  Міністерства  аграрної  політики  та  продо-
вольства України, та опублікували його на сайті програми 
й інших профільних інформаційних майданчиках.

Під  час  другого  року  виконання  проекту  постало  за-
вдання провести аналіз законодавчої бази і практики веден-
ня мисливського господарства деяких країн Європейського 
Союзу. Учасники проекту мали змогу відвідати мисливські 
господарства  та  державні  дирекції  лісів  Польщі,  Словач-
чини, Угорщини (10–14 березня 2015 р.). Для обговорення 
закордонного та вітчизняного історичного досвіду, форму-
вання пропозицій щодо покращення моделі функціонуван-
ня мисливського  господарства України  13  травня  2015  р. 
у  приміщенні Національного  лісотехнічного  університету 
України був організований семінар [1], на якому були об-
говорені результати проведеного дослідження зарубіжного 
досвіду  ведення  мисливського  господарства  [2].  Відміча-
лось, що найбільший відсоток мисливців від загальної кіль-
кості  населення  –  у  Словаччині  (0,9%),  в  Україні  (0,7%), 
Угорщині (0,5%), а найменший – у Польщі (лише 0,26%). 
У всіх країнах мисливські тварини знаходяться у власності 
народу. Встановлено, що найскладніший механізм надання 
у користування мисливських угідь є в Україні, де рішення 
приймає обласна рада  за поданням Державного агентства 
лісових  ресурсів  України,  за  погодженням  обласних  дер-
жадміністрацій,  управлінь  охорони  навколишнього  при-
родного  середовища,  власників/користувачів  земельних 
ділянок. У Польщі ці функції на території лісових угідь на-
лежать виключно директору регіональної дирекції лісів, а 
польових – старості (український аналог – голова районної 
державної адміністрації), у Словаччині рішення про надан-
ня  у  користування  мисливських  угідь  приймає  керівник 
районного  лісового  управління  за  умови  погодження  2/3 
власників земельних ділянок. В Угорщині управління лісо-
вого господарства надають у користування лісові мислив-
ські угіддя, управління сільського господарства – польові. 
У Словаччині та Угорщині плата за користування угіддями 
сплачується  власникам  земельних  ділянок,  а  у  Польщі  – 
гміні (аналог сільської ради). 

За  результатами  роботи  для  працівників  органу  дер-
жавної влади, що відповідає  за формування  і реалізацію 
державної  політики  в  галузі мисливського  господарства, 
та  інших  зацікавлених  сторін  підготовлено  звіт,  у  якому 
проаналізовано законодавчу базу і практики ведення мис-
ливського  господарства  деяких  країн Європейського Со-
юзу [3]. Для напрацювання пропозицій  із вдосконалення 
моделі  функціонування  мисливського  господарства  в 
Україні учасники зібрались 7 липня 2015 р. у навчальному 
центрі  «Укрцентркадриліс».  На  комунікаційному  заході 
концептуально були окреслені стратегічні напрями рефор-
мування мисливської галузі [4]. 

Консультанти  проекту  доопрацювали  зауваження 
учасників круглого столу та сформували звіт «Проект мо-
делі реформування і розвитку мисливського господарства 
України», який у грудні 2015 р. направлено організаторам 
проекту [5].

Слід відмітити, що органи державної влади вживають 
заходів щодо дерегуляції процесів публічного управління 
економіки, а виконання механізму дерегуляції закладено в 
коаліційній угоді. Більше того, очільник Держлісагентства 
недавно заявила про необхідність ініціювання процедури 

спрощеного  надання  у  користування мисливських  угідь. 
Зараз до функцій Держлісагентства належить внесення до 
обласної ради подання для вирішення питання надання у 
користування мисливських угідь. Практично всі повнова-
ження у галузі мисливського господарства відповідно до 
наказу Міністерства  аграрної  політики  та  продовольства 
України від 21 березня 2012 р. № 134 «Про затвердження 
Положення  про  обласні  управління  лісового  та  мислив-
ського господарства Державного агентства лісових ресур-
сів України» делеговані територіальним управлінням [6]. 
У частині надання у користування мисливських угідь вони 
лише  уповноважені  проводити  «подання  Держлісагент-
ству України документів із питань надання у користування 
мисливських угідь». У свою чергу, відповідно до с. 22 ЗУ 
«Про мисливське господарство та полювання» Держліса-
гентство України подає матеріали до обласної ради. Тому, 
на нашу думку, щоб на практиці забезпечити спрощення 
механізму  надання  у  користування  мисливських  угідь, 
Держліагентству  України  необхідно  ініціювати  перед 
Міністерством аграрної політики прийняття наказу щодо 
делегування компетенції обласним управлінням лісового 
та мисливського господарства самостійно робити подання 
до обласних рад. Цей крок дасть змогу мінімум на місяць 
зменшити час ухвалення рішень щодо надання у користу-
вання мисливських угідь і, тим самим, на практиці реалі-
зувати спрощення цього механізму. 

Цінним може бути європейський досвід щодо оплати 
за користування мисливськими угіддями. До речі, законо-
давча вимога щодо плати за користування мисливськими 
угіддями встановлена  з початку 2015 р.,  але у  зв’язку  із 
тим, що до цього часу компетентні органи не визначили 
механізму  оплати,  практично  ніхто  не  оплачує  оренду.  
У Польщі, наприклад, розмір орендної плати за мисливські 
угіддя встановлюється в залежності від їх категорії, але не 
може перевищувати вартості (у еквіваленті) 100 кг жита з 
1 га. Орендна плата перераховується відповідному лісни-
цтву за державні ліси, ґмінам – за решту площі. У Словач-
чині орендна плата за користування угіддями визначаєть-
ся в залежності від виду тварин, яких можна розводити у 
мисливських угіддях. Так, у лісових мисливських угіддях 
при розведенні оленів за першою групою бонітету за оле-
ня плямистого платять 1 євро. Якщо в угіддях перебува-
ють й інші види тварин, то йде доплата: за кабана – 0,41, 
оленя благородного – 0,2, лань – 0,25, муфлона – 0,25 євро. 
Таким чином угіддя за розведенням копитних поділено на 
5  бонітетів:  вартість  першого  становить  2,11  євро/га,  а 
п’ятого – 0,32 євро/га. Окремо градують польові угіддя за 
розведенням дрібної дичини. Для дрібної дичини  (зайці, 
фазани, гуси, качки, ін.) по першому бонітету ставка ста-
новить 0,70 євро/га; для п’ятої групи ставка – 0,23 євро/га. 
Орендна плата сплачується власнику земельної ділянки.

Порівняльний аналіз також показав, що в Україні най-
нижчі вимоги в частині утримання єгерської служби. Так, 
у  Польщі  користувач  мисливських  угідь  зобов’язаний 
оплачувати  працю  охоронців,  які  є  працівниками  спеці-
ального підрозділу у воєводстві (аналог української ОДА). 
У Словаччині на кожні 500 га мисливських угідь район-
не управління лісового господарства затверджує мислив-
ського  охоронця,  який  працює  на  громадських  засадах; 
на кожні 3 тис. га приймають на роботу штатного єгеря із 
середньою спеціальною мисливською освітою; а на кожні  
10 тис. га – мисливствознавця з вищою фаховою освітою.  
В Угорщині користувач мисливських угідь повинен прийня-
ти єгеря на кожні 500 га лісових угідь, а на кожні 3 тис. га –  
спеціаліста з вищою освітою. Державне регулювання мис-
ливського господарства в Україні є найменш вимогливим 
щодо  охорони  дичини  і  покладає  обов’язок  утримувати 
одного єгеря на 5 тис. га лісових або на 10 тис. га польових 
угідь на користувачів мисливських угідь.

 У кожній країні існує різна специфіка інституційності 
державного  управління  галуззю  мисливського  господар-
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ства.  В  Україні,  Словаччині  та  Угорщині  наголошують 
на  господарській  (економічній)  складовій  мисливсько-
го  господарства,  і  управління бере на  себе Міністерство 
сільського (аграрного) господарства, тоді як у Польщі – на 
екологічній  складовій,  і  управляє  Міністерство  охорони 
навколишнього природного середовища. У всіх досліджу-
ваних країнах користувачем мисливських угідь може бути 
виключно юридична особа, тоді як в Україні користувачем 
мисливських  угідь  може  бути  товариство  мисливців,  не 
зареєстроване як юридична особа. 

  У  Польщі  та  Словаччині  держава  делегувала  гро-
мадським  мисливським  організаціям  функції  видачі  до-
звільних документів на право полювання. У цих країнах 
членський квиток мисливського товариства дає право на 
полювання. В Україні та Угорщині ці функції виконують 
органи державної влади, видаючи посвідчення мисливця 
державного зразка. 

 Хоча й у порівнянні з іншими країнами Європи мис-
ливське  господарство  в Україні  ведеться найменш ефек-
тивно, але документів на здійснення полювання потрібно 
мати найбільше. Так, у Польщі, Словаччині та Угорщині 
для полювання достатньо мати мисливський квиток  (по-
свідчення) та дозвіл на відстріл від користувача мислив-
ських  угідь,  який  видають  на  весь  сезон  із  зазначенням 
видів та чисельності добування дичини. В Україні ж для 
проведення полювання необхідні посвідчення мисливця, 
контрольна картка, ліцензія або відстрільна картка, які по-
трібно отримувати на кожен день полювання. 

На  відміну  від  України  в  інших  країнах  Європи  пи-
тання відшкодування  збитків,  завданих дикими тварина-
ми сільському господарству, врегульовують відповідними 
нормативно-правовими актами. Так, в усіх європейських 
країнах  збитки  відшкодовує  користувач  мисливських 
угідь,  але  з  певними  особливостями.  Зокрема,  у Польщі 
користувач  не  відшкодовує  збитків  у  випадку,  коли  зем-
левласник не дотримується вимог агротехніки, не захищає 
ділянку  від  диких  тварин  та  якщо  шкода  не  перевищує 
вартості 1 ц жита; у Словаччині – якщо землевласник гос-
подарює  із порушенням вимог законодавства; в Угорщи-
ні – якщо завданий збиток становить не більше 5% вартос-
ті від усього врожаю. Можна припустити, що через низьку 
чисельність мисливських видів тварин в Україні питання 
напрацювання відшкодування завданих збитків не набра-
ло актуальності.

Для  впливу на  порушників  правил полювання  у  всіх 
країнах  світу  вживають  певних  заходів.  У  порівнянні  з 
іншими  країнами  в Україні  порушника можна  оштрафу-
вати  від  5  до  100  доларів  США  або  обмежити  волю  до 
трьох років, що зустрічається вкрай рідко. У Словаччині 
на порушників накладається штраф від 30 до 3000 євро, 
а в Угорщині – від 100 до 5000 доларів. Крім порушників 
правил полювання, покарання у вигляді штрафів передба-
чається й для користувачів мисливських угідь,  як не до-
тримуються вимог мисливського законодавства в частині 
покладених на них обов’язків щодо ведення мисливського 
господарства. Зокрема, у Словаччині розмір штрафу коли-
вається від 5 до 15 тис. євро, а в Угорщині – від 3,7 до 370 
тис. доларів. 

У 2016 р. експерти програми ENPI East FLEG II в рам-
ках  реалізації  проекту  «Виконання  дослідження  з  метою 
покращення  національної  моделі  ведення  мисливського 
господарства та розробка законодавчих актів» підготували 
пропозиції щодо врегулювання проблем мисливського гос-
подарства.  Представлені  рекомендації  концептуально  по-
єднують в собі компоненти проекту моделі реформуванні 
розвитку  мисливського  господарства  України.  Зокрема,  у 
рекомендаціях  відзначається,  що  на  інституційному  рівні 
існує суперечність у діяльності Державного агентства лісо-
вих ресурсів України. Агентство керує користувачами мис-
ливських угідь та одночасно виступає виконавцем держав-
ної  політики  у  відповідній  сфері.  Для  розв’язання  такого 

конфлікту  інтересів  запропоновано  відокремити  повнова-
ження органу влади, що зараз реалізує державну політику 
у сфері мисливського господарства (Держлісагентство), від 
повноважень органу влади, що зараз формує державну по-
літику у сфері лісового господарства (Мінагрополітики). 

Встановлено,  що  суттєвим  негативним  чинником, 
який впливає на популяції мисливських тварин, є брако-
ньєрство.  Тому  для  зменшення  рівня  браконьєрства  за-
пропоновано запровадити окрему інституцію – державну 
мисливську варту. 

Запропоновано принципово  інший підхід до надання 
права на користування мисливськими угідями, який базу-
ється на конкурентних засадах (конкурсі). Очікується, що 
конкурс усуне корупційні прояви та інші зловживання під 
час  одержання мисливських угідь  у  користування.  З ме-
тою забезпечення прав місцевих мисливців передбачаєть-
ся механізм надання мисливських угідь суб’єктам госпо-
дарювання, засновниками та членами яких є мисливці, що 
проживають у суміжних із угіддями населених пунктах. 

При  підготовці  звіту  враховані  засади  полювання  та 
збереження біологічного різноманіття, що викладені у Єв-
ропейській хартії. Зокрема, передбачено регіональний під-
хід в управлінні мисливським господарством, збільшення 
економічної, управлінської, правової свободи, підвищення 
конкуренції та відповідальності користувачів угідь, а та-
кож юридичної відповідальності за вчинені порушення та 
її невідворотність. У пропозиціях міститься також низка 
змін,  спрямованих  на  усунення  зайвого  бюрократичного 
регулювання  при  погодженні  норм  добування  мислив-
ських тварин, забезпечення прав місцевих громад. Низку 
дозвільно-погоджувальних  повноважень  у  мисливській 
сфері пропонується передати на регіональний рівень. Та-
кож визнано необхідним підняти розміри покарань за вчи-
нення правопорушень у сфері охорони тваринного світу, 
знизити  розмір  завданих  збитків,  які  будуть  достатніми 
для  притягнення  винних  осіб  до  кримінальної  відпові-
дальності. 

Для врегулювання конфліктів при пошкодженні посівів 
та знищенні лісових культур мисливськими тваринами пе-
редбачено прийняття підзаконного акту, який би детально 
визначив порядок створення комісій для обрахунку збитків, 
а також методику їх визначення. У сформульованих норма-
тивних приписах враховано досвід, отриманий у ході закор-
донних  відряджень фахівців, щодо  ведення мисливського 
господарства у Словаччині, Польщі, Чехії. Також враховано 
кращі практики регулювання полювань та обліку добутих 
тварин, що передбачені законами цих країн. 

Загалом представлені зміни мають на меті стратегічне 
завдання – ефективне збереження середовища існування, 
видового  різноманіття  і  генетичного  фонду  диких  тва-
рин, підвищення економічної ефективності мисливського 
господарства країни. Очікується, що покращиться рівень 
охорони мисливських угідь та здійснення біотехнічних за-
ходів, регулювання чисельності хижих та небажаних для 
мисливського господарства тварин, підвищиться загальна 
культура полювання, що сприятиме вихованню у суспіль-
ства дбайливого ставлення до природи. 

Пропозиції  можуть  стати  у  нагоді  фахівцям  мислив-
ського господарства, практикуючим юристам, активістам 
громадських організацій та всім тим, хто цікавиться цією 
тематикою. Порівняльна  таблиця  із  змінами, що  внесені 
на Круглому  столі  26 жовтня  2016  р.,  подана  для широ-
кого обговорення громадськості [7]. Очікується, що оста-
точний  варіант  законодавчих  змін може  бути  використа-
ний  суб’єктами  законодавчої  ініціативи  для  оформлення 
у якості єдиного проекту закону для внесення на розгляд 
до Верховної Ради України. Сформовані нормативні поло-
ження можуть  бути  враховані  профільними  державними 
органами  у  правотворчій  діяльності  та  використані  при 
реалізації  організаційно-управлінських  заходів  у  рефор-
муванні мисливського господарства. 



231

Порівняльно-аналітичне право
♦

Висновки.  Підсумовуючи  викладене,  слід  відзна-
чити позитивний вплив проекту FLEG на лісову галузь 
у частині напрацювання підходів та методології управ-
ління.  Залучені  кваліфіковані  експерти  виявили  низку 
негативних  чинників,  які  гальмують  сталий  розвиток 
галузі.  Крім  того,  учасники  проекту  розробили  низ-

ку  слушних  пропозицій  для  покращення  державного 
управління  мисливською  галуззю,  які,  однак,  органи 
виконавчої  влади не  використовують на  практиці. Для 
ефективного  та  сталого  розвитку  галузі  мисливського 
господарства  необхідно  більшу  увагу  приділити  прак-
тиці правозастосування. 
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Статтю присвячено проблемним питанням адміністративно-правового регулювання діяльності Національного антикорупційного 
бюро. Проаналізовано сучасний стан адміністративно-правового регулювання діяльності Національного антикорупційного бюро, робить-
ся систематизація законодавства, окреслюються прогалини та визначаються шляхи вирішення проблемних питань.
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Статья посвящена проблемным вопросам административно-правового регулирования деятельности Национального антикорруп-
ционного бюро. Проанализировано современное состояние административно-правового регулирования деятельности Национального 
антикоррупционного бюро, делается систематизация законодательства, очерчиваются пробелы и определяются пути решения проблем-
ных вопросов.
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The article is sanctified to the problem questions of the administrative and legal adjusting of activity of the National anticorruption bureau. 
The modern state of the adjusting of activity of the National anticorruption bureau is analysed, systematization of legislation is done, blanks are 
outlined and the ways of decision of problem questions are determined.

Key words: corruption, counteraction to the corruption, administrative and legal adjusting, National anticorruption bureau.

Постановка проблеми. Протягом  останніх  років 
було декілька  спроб  створити  ефективний орган у  сфері 
боротьби,  протидії  та  запобігання  корупції  у  нашій  дер-
жаві. Наприкінці  2014  –  на  початку  2015  р.  такі  спроби 
закінчилися створенням Національного антикорупційного 
бюро України та Національного агентства з питань запо-
бігання корупції. Зазначені органи покликані кардинально 
зменшити рівень корупційних та пов’язаних із ними пра-
вопорушень вже найближчим часом. Разом  із  тим діяль-
ність новостворених органів має спиратися на відповідну 
нормативно-правову базу та методологічне підґрунтя, що 
вимагає проведення відповідних наукових пошуків та на-
дання обґрунтованих рекомендацій. 

Стан опрацювання.  Проблемам  протидії  коруп-
ції  було присвячено багато праць  учених різних  галузей 

права,  зокрема  таких  як  К.М.  Абдієв,  С.М.  Алфьоров,  
О.М.  Бандурка,  С.О.  Бондар,  О.Г.  Кальман,  М.І.  Мель-
ник, Є.В. Невмержицький, О.П. Рябченко, О.Г. Скрипнік,  
А.А. Стародубцев, С.О. Халюк, В.І. Чебан, М.І. Хавронюк 
та  ін. Однак досі питання повноважень, проблем адміні-
стративно-правового  регулювання  діяльності Національ-
ного антикорупційного бюро України не були предметом 
ґрунтовних наукових досліджень.

Метою статті є з’ясування стану та особливостей ад-
міністративно-правового  регулювання  діяльності  Націо-
нального  антикорупційного  бюро  та  визначення  шляхів 
подолання прогалин та колізій у законодавстві, яке регу-
лює діяльність Національного антикорупційного бюро. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до  ст.  19 
Конституції  України  органи  державної  влади  та  органи 
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місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією і законами України [1]. 

Національне антикорупційне бюро України є спеціаль-
но уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції, до 
числа яких згідно із ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобі-
гання корупції» [2] також віднесено органи прокуратури, 
Національної поліції, Національне  антикорупційне бюро 
України, Національне агентство з питань запобігання ко-
рупції. 

Розвиток  законодавства  у  сфері  запобігання  корупції 
привів  до  прийняття  профільного  Закону  України  «Про 
Національне  антикорупційне  бюро України»,  відповідно 
до ст. 1 якого Національне антикорупційне бюро України 
(далі – Національне бюро) є державним правоохоронним 
органом,  на  який  покладається  попередження,  виявлен-
ня, припинення, розслідування та розкриття корупційних 
правопорушень, віднесених до його підслідності, а також 
запобігання  вчиненню  нових  [3].  Завданням  Національ-
ного бюро є протидія кримінальним корупційним право-
порушенням,  які  вчинені  вищими  посадовими  особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, та становлять загрозу національ-
ній безпеці.

Законодавством на Національне антикорупційне бюро 
покладено дуже багато повноважень у сфері протидії ко-
рупції.

Так, Згідно із ч. 5 ст. 216 Кримінального процесуаль-
ного  кодексу  України  детективи  Національного  антико-
рупційного бюро здійснюють досудове розслідування зло-
чинів,  передбачених  ст.  ст.  191,  2062,  209,  210,  211,  354 
(стосовно  працівників  юридичних  осіб  публічного  пра-
ва), 364, 368, 3682, 369, 3692, 410 Кримінального кодексу 
України, якщо наявною є хоча б одна з таких умов:

1) злочин вчинено:
–  Президентом  України,  повноваження  якого  припи-

нено,  народним  депутатом  України,  Прем’єр-міністром 
України,  членом  Кабінету  Міністрів  України,  першим 
заступником  та  заступником  міністра,  Головою  Націо-
нального банку України, його першим заступником та за-
ступником,  членом  Ради  Національного  банку  України, 
Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, 
його першим заступником та заступником;

– державним службовцем, посада якого віднесена до 
першої  та  другої  категорій  посад,  особою,  посада  якої 
прирівняна до першої та другої категорій посад державної 
служби;

–  депутатом  Верховної  Ради  Автономної  Республіки 
Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва 
та Севастополя, посадовою особою місцевого самовряду-
вання, посаду якої віднесено до першої та другої категорій 
посад;

– суддею Конституційного Суду України, суддею суду 
загальної  юрисдикції,  народним  засідателем  або  при-
сяжним (під час виконання ними цих функцій), Головою, 
членами,  дисциплінарними  інспекторами  Вищої  квалі-
фікаційної  комісії  суддів України, Головою,  заступником 
Голови, секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим чле-
ном Вищої ради юстиції;

–  прокурорами  органів  прокуратури,  зазначеними  у 
пунктах  1–4,  5–11  ч.  1  ст.  15  Закону України  «Про  про-
куратуру»; 

–  особою  вищого  начальницького  складу  державної 
кримінально-виконавчої  служби,  органів  та  підрозділів 
цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, 
посадовою  особою  митної  служби,  якій  присвоєно  спе-
ціальне звання державного радника податкової та митної 
справи  III рангу  і вище, посадовою особою органів дер-
жавної  податкової  служби,  якій  присвоєно  спеціальне 
звання державного радника податкової  та митної  справи 
III рангу і вище; 

–  військовослужбовцем  вищого  офіцерського  складу 
Збройних  Сил  України,  Служби  безпеки  України,  Дер-
жавної  прикордонної  служби України,  Державної  спеці-
альної  служби  транспорту, Національної  гвардії України 
та інших військових формувань, утворених відповідно до 
законів України;

– керівником суб’єкта великого підприємництва, у ста-
тутному капіталі якого частка державної або комунальної 
власності перевищує 50 відсотків;

2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в 
п’ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заро-
бітної плати, встановленої законом на час вчинення злочи-
ну (якщо злочин вчинено службовою особою державного 
органу, правоохоронного органу, військового формування, 
органу  місцевого  самоврядування,  суб’єкта  господарю-
вання, у статутному капіталі якого частка державної або 
комунальної власності перевищує 50 відсотків); 

3)  злочин, передбачений ст. 369, ч. 1  ст. 3692 Кримі-
нального кодексу України, вчинено щодо службової осо-
би, визначеної у ч. 4 ст. 18 Кримінального кодексу України 
або у пункті 1 цієї частини [4].

Отже, Національне антикорупційне бюро України по-
кликане запобігати та протидіяти не адміністративним, а 
саме  кримінальним  правопорушенням,  тобто  злочинам, 
що вчиняються не будь-ким, а лише вищими посадовими 
особами. 

Іншим  нормативним  актом,  за  допомогою  якого  від-
бувається правове забезпечення діяльності Національного 
антикорупційного бюро, є Закон України «Про засади дер-
жавної  антикорупційної  політики  в Україні  (Антикоруп-
ційна стратегія) на 2014– 2017 роки» [5]. Так, пунктом 3 
розділу 4 «Покарання за корупцію» вказаної Антикоруп-
ційної  стратегії  передбачено  утворення  спеціально  упо-
вноваженого органу з питань виявлення та розслідування 
корупційних злочинів на таких засадах, як:

–  наявність  достатніх  гарантій  незалежності  органу 
(відкритий і прозорий конкурсний відбір керівника орга-
ну, чіткі визначені законом підстави для звільнення керів-
ника, які не допускають звільнення із політичних підстав, 
визначені законом засади фінансування органу та розмір 
оплати праці його працівників, заборона втручання в його 
діяльність);

–  прозорий  конкурсний  відбір  основного  персоналу 
органу з метою зменшення ризиків протиправного впливу 
на прийняття рішень та підбір кваліфікованих кадрів, які 
відповідають стандартам доброчесності;

– спеціалізація органу на корупційних злочинах, вчи-
нених посадовими особами вищого рівня,  суддями, про-
курорами, іншими особами за умови, що корупційний зло-
чин становить високу суспільну небезпеку;

– наявність механізмів заохочення, у тому числі мате-
ріального  (наприклад, певного відсотка від суми конфіс-
кованих  злочинних  доходів),  з  метою  виявлення  фактів 
корупції;

–  громадський  контроль  та  відкритість  органу,  звіту-
вання кожні півроку про його діяльність;

–  заохочення  співпрацювати  з  уповноваженими  дер-
жавними органами з метою виявлення фактів корупції;

–  введення  посад  спеціалізованих  антикорупційних 
прокурорів, які відряджаються для роботи до спеціально 
уповноваженого  органу  з  питань  виявлення  та  розсліду-
вання корупційних злочинів.

Таким  органом  є  саме  Національне  антикорупційне 
бюро України, діяльність якого має спиратися на перелі-
чені засади.

У квітні 2015 р. затверджено Державну програму щодо 
реалізації  засад  державної  антикорупційної  політики  в 
Україні  на  2015–2017  рр.,  що  доповнює  Антикорупційну 
стратегію на  2014–2017  рр. Для проведення перевірок на 
доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, необхідно: 1) роз-
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робити  проект  закону щодо  регулювання  порядку  прове-
дення перевірки на доброчесність осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня; 2) провести громадське обговорення проекту закону та 
забезпечення проведення його міжнародної експертизи [6]. 
Вказані заходи здійснюються за участю Міністерства юсти-
ції та Національного антикорупційного бюро України.

У своїй діяльності національне антикорупційне бюро 
має спиратися і на міжнародні правові акти. Одним із та-
ких міжнародно-правових актів є Цивільна конвенція про 
боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. [7]. 

Відповідно  до  ст.  ст.  6,  36  Конвенції  Організації 
Об’єднаних Націй  проти  корупції  від  31 жовтня  2003  р. 
кожна Держава-учасниця забезпечує, згідно  із основопо-
ложними принципами  своєї  правової  системи,  наявність 
органу  або,  у  належних  випадках,  органів,  які  здійсню-
ють запобігання корупції за допомогою таких засобів, як:  
a) проведення політики, згаданої у ст. 5 цієї Конвенції, і, 
у належних випадках, здійснення нагляду та координації 
реалізації  такої  політики;  b)  розширення  та  поширення 
знань із питань запобігання корупції [8].

У своїй діяльності Національне антикорупційне бюро 
України може користуватися результатами службових роз-
слідувань  стосовно  осіб,  уповноважених  на  виконання 
функцій  держави  та  органів  місцевого  самоврядування. 
Порядок  такого  розслідування  затверджено  Постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950.

Оскільки  працівники  Національного  антикорупцій-
ного  бюро  України  є  державними  службовцями,  на  них 
поширюються  положення  Загальних  правил  поведінки 
державних  службовців,  затверджених  Наказом  Головно-
го  управління  державної  служби  України  від  4  серпня  
2010 р. № 214.

Підсумовуючи викладене, можемо зазначити, що пра-
вове  забезпечення  діяльності  Національного  антикоруп-
ційного  бюро  України  здійснюється  за  допомогою  сис-
теми нормативно-правових  актів,  базовими  серед  яких  є 
Конституція України, Закон України «Про запобігання ко-
рупції»,  Закон України «Про Національне  антикорупцій-
не  бюро України»,  Кримінальний  процесуальний  кодекс 
України, Кримінальний кодекс України, Указ Президента 
України «Про утворення Національного антикорупційно-
го бюро України», Закон України «Про засади державної 
антикорупційної  політики  в  Україні  (Антикорупційна 
стратегія) на 2014–2017 роки». 

Незважаючи на чисельні правові акти, що регулюють 
діяльність Національного антикорупційного бюро Украї-
ни, окремі положення законодавства потребують суттєвих 
доопрацювань. 

Так, не можна не звернути увагу, що окремі положення 
Закону «Про Національне антикорупційне бюро України», 
що  стосуються  призначення,  звільнення  з  посади  керів-
ництва  та  працівників  Національного  антикорупційного 
бюро України,  їх прав, обов’язків, особливостей притяг-
нення  до  відповідальності,  соціального  та  правового  за-
хисту, не узгоджуються з основоположним міжнародним 
принципом діяльності спеціалізованих органів із боротьби 
з корупцією. Потребує покращення процедура прийняття 
на  службу  в Національне  антикорупційне  бюро. Слід на 
законодавчому рівні вирішити питання процедури форму-
вання структури Національного антикорупційного бюро.

Висновки. На  нашу  думку,  вирішення  цих  завдань 
сприятиме  покращенню  стану  правового  регулювання 
діяльності  Національного  антикорупційного  бюро  та  в 
цілому  позитивно  відобразиться  на  ефективності  його  
діяльності.
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У статті проведено аналіз ролі вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства, визначено її завдання та функції. Автором 
проведено дослідження права на вищу освіту та його конституційне забезпечення в Україні. За результатами дослідження зроблено ви-
сновки щодо теми дослідження, дано авторське визначення поняття права на вищу освіту.

Ключові слова: правове регулювання, право на вищу освіту, реформа, законодавство, механізм правового регулювання.

В статье проведен анализ роли высшего образования на современном этапе развития общества, определены его задачи и функции. 
Автором проведено исследование права на высшее образование и его конституционное обеспечение в Украине. По результатам ис-
следования сделаны выводы относительно темы исследования, дано авторское определение понятия права на высшее образование.

Ключевые слова: правовое регулирование, право на высшее образование, реформа, законодательство, механизм правового ре-
гулирования.

The article analyzes the role of higher education in modern society, defines its objectives and functions. The author studies the right to higher 
education and its constitutional providing in Ukraine. The conclusion was made by the results of research. The author gives the definition of the 
right to higher education.

Key words: legal regulation, law on higher education, reform, legislation, regulation mechanism.

Постановка проблеми. У будь-якому новітньому сус-
пільстві неодмінно виникають та об’єктивно розвиваються 
різноманітні соціально-економічні зв’язки між суб’єктами 
відносин, виникає чітке соціально-економічне середовище, 
яка регулює ці зв’язки. Які б перетворення не відбувались у 
суспільстві – соціально-економічні, інтелектуально-вольові 
чи моральні, вони завжди опираються на досягнення вищої 
освіти та науки. У зв’язку із цим завдання вищої освіти ко-
ригуються тими викликами, які перед нею висуває суспіль-
ство на відповідному етапі свого існування.

Стан опрацювання. Дослідженням питання ролі ви-
щої  освіти  в  суспільстві  та  конституційного  забезпечен-
ня  права  на  вищу  освіту  займалися  такі  відомі  теорети-
ки і практики, як Ю.М. Бисага, Ю.П. Битяк, В.О. Боняк,  
Л.В. Головій, С.А. Загородній, Р.Л. Ковальчук, В.К. Колпа-
ков, М.Н. Курков, Н.І. Петрецька, Н.С. Ракша, К.М. Рома-
ненко, В.В. Спаська та багато інших.

Метою статті  є  аналіз права на вищу освіту  та його 
конституційного забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Закон  України  «Про 
вищу освіту» дає визначає вищу освіту як «сукупність сис-
тематизованих знань, умінь і практичних навичок, спосо-
бів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей,  інших компетент-
ностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій 
установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфіка-
цією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, 
ніж рівень повної загальної середньої освіти» [11].

Р.Л. Ковальчук розглядає вищу освіту як певний рівень 
знань, що набувається у вищому навчальному закладі на 
основні повної  загальної середньої освіти та необхідний 
фахівцю у різних галузях діяльності [5, с. 40].

Важливого  значення  набуває  визначення  ролі  вищої 
освіти як складової частини соціальної функції держави. 
На  попередніх  етапах  існування  державної  організації 
суспільства перед вищою освітою було поставлено вузь-
копрагматичне  завдання  підготовки  молоді  до  самостій-
ного життя. Сьогодні ж вища освіта проходить процедуру 
перетворення у всеохоплюючий фактор розвитку суспіль-
ства та найдієвіший фактор розвитку людства [18, с. 121].

М.Н. Курко мету вищої освіти вбачає у її завданнях:
– через різні  засоби, методи  і форми навчання підго-

тувати  студента  до  активної  участі  у  соціальному житті 
суспільства;

– створити умови для розвитку особистостей, які бу-
дуть  спроможні  не  лише  здійснювати  практичне  оціню-
вання ситуації та адаптуватись до соціальних перетворень, 
але й нестандартно мислити, генерувати і впроваджувати 
ідеї, напрацьовувати власні шляхи здійснення позитивних 
перетворень, виявляти ініціативність та творче мислення 
[8, с. 224].

Інституту освіти у суспільстві притаманна ціла низка 
функцій,  які  задовольняють  головні  соціальні  потреби й 
інтереси. Ці функції,  як  і функції  будь-якого  явища  сус-
пільства,  ускладнюються  та  трансформуються  залежно 
від змін, які супроводжуються розвитком суспільства.

О.В. Савчук виділяє такі функції освіти, як: 
1) функція соціального відтворення структури суспіль-

ства;
2) функція  соціальної  мобільності  –  виражається  ре-

зультатом  суб’єктивного  визначення  престижу  суспіль-
ного  стану  індивіда  та бажання  змінити це  становище у 
результаті здобуття відповідної освіти;

3)  функція  соціальної  селекції  –  виражається  через 
класифікацію учасників освітнього процесу на всіх рівнях 
освіти на підставі певних критеріїв;

4) функція соціалізації – побудова особистості індиві-
да шляхом його залучення до низки цінностей, що накопи-
чені суспільством;

5) комунікативна функція у сфері освіти – визначаєть-
ся  досконалістю  спілкування, що  визначає  ефективність 
навчально-виховного процесу та відбір кращих виконав-
ців для передачі знань, умінь та навичок від педагога до 
студента;

6. гуманістична функція – визначає необхідність роз-
витку особистості, підвищення її культурного рівня, фор-
мування особистісних якостей індивіда [16, с. 116].

В.Г. Бутенко називає такі функції вищої освіти, як:
1) аксіологічна – виражається через залучення до ви-

ховного  процесу молоді  світоглядної,  політичної,  право-
вої, моральної, естетичної, художньої цінності, які дадуть 
змогу розкрити сутність, зміст та значення громадянської 
позиції особистості, її професійної діяльності;

2) психологічна – полягає у тому, щоб цінності, які за-
кріплені через суспільно-політичні програми, правові нор-
ми, моральні принципи, художньо-мистецькі твори та есте-
тичні концепції, закріплювались у конкретній особистості, 
були її особистими духовно-моральними надбаннями;
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3) комунікативна – виражається через створення умов, 
які  необхідні  для  обміну  думками  і  поглядами,  вислов-
лення  власної  позиції  та  міркування,  а  також  дотриман-
ня педагогом у спілкуванні зі студентом належного такту, 
стилю  та  способу  поведінки,  що  не  перешкоджатимуть 
діалогу, а навпаки – стимулюватимуть у молоді бажання 
спільного пошуку відповідей на актуальні питання у пев-
ній галузі тощо;

4) пізнавальна –  забезпечення студентів необхідними 
знаннями,  розвиток навчальних  здібностей,  умінь  та  на-
вичок студентів,  задоволення  їх пізнавального  інтересу  і 
потреб, створення умов для отримання актуальної інфор-
мації у певній галузі знань;

5) організаційна – організація різноманітних видів і на-
прямів діяльності студентів, що пов’язані  із використан-
ням, збереженням та примноженням цінностей у повсяк-
денному житті, праці, дозвіллі та навчанні;

6) креативна – залучення студента до науково-дослід-
ної  та  творчої  діяльності  та  отримання  відповідних  ре-
зультатів [2].

М.Н. Курко вказує, що вища освіта: 
– орієнтується на людину, забезпечує її буття, розвиток 

та самореалізацію;
– є цінністю як національної, так і світової культури;
– надає допомогу людині в оволодінні культурою влас-

ного народу через її інтеграцію з культурою інших народів 
та світовою культурою загалом;

– допомагає людині в адаптації до суспільства та умов 
професійної діяльності, які постійно змінюються;

– поновлює різновиди засобів діяльності людини, фор-
мує основу її дослідницької діяльності;

– сприяє інтеграції знань та умінь людини в різних га-
лузях знань тощо.

У зв’язку із цим М.Н. Курко виокремлює гуманістич-
ну,  аксіологічну,  соціокультурну,  соціально-адаптивну, 
стратифікаційну,  інноваційну,  соціально-інтегративну  та 
прогностичну функції вищої освіти [8, с. 229].

Отже, вища освіта є незамінним елементом розвитку 
суспільства та виконує важливе завдання для суспільного 
прогресу,  сприяє  вирішенню  таких  проблем  суспільства 
у  цілому  (та  людини  зокрема),  як  регенерація  наукового 
потенціалу суспільства, сприяє суспільному відтворенню, 
самореалізації  індивідів,  стимулює  соціально-економіч-
ний розвиток та мобільність суспільства.

Усвідомлення такої ролі вищої освіти дає змогу визна-
чити  напрями  розвитку  національної  бази  вищої  освіти, 
позаяк майбутнє суспільства багато в чому залежить саме 
від стратегії та тактики освітньої політики, яка формує ін-
дивіда – основу суспільства.

Саме тому право на освіту (в т. ч. – на вищу освіту) гаран-
тується державою та закріплюється Конституцією України.

В.О. Боняк вказує, що право на освіту має всі риси, які 
притаманні правам людини:

– загальний характер – є обов’язковим елементом кон-
ституційно-правового статусу людини;

– постійний характер – право на освіту може бути реа-
лізоване протягом усього життя;

–  гарантований  характер  –  не  допускається  проти-
правне  обмеження  його  реалізації,  забезпечується  усіма 
суб’єктами влади на всіх рівнях [1, с. 15].

Такої  ж  позиції  дотримуються  і  О.О.  Кулініч  [7]  та 
К.М. Романенко, остання, зокрема, вказує, що державно-
правове  управління  освітньою  сферою  має  виходити  з 
принципу  приналежності  права  на  освіту  до  невідчужу-
ваних  природних  прав  людини  через  гарантування  його 
забезпечення кожному громадянину з боку держави [15].

У правовій доктрині присутні різноманітні підходи до 
поняття та змісту права на освіту. 

Так, К.М. Романенко право на освіту визначає як міру 
поведінки суб’єктів правових відносин у сфері освітньої 
діяльності [14]. 

Вчений-адміністративіст Н.С.  Ракша  право  на  освіту 
розглядає  як  здатність  людини  засвоїти  систематизовані 
знання,  які  необхідні  для  її  практичної  діяльності  й  по-
дальшого розвитку особистості [12].

Р.Г.  Валєєв  сформулював  своє  визначення  права  на 
освіту:  це  визначені  міжнародним  та  національним  пра-
вом вид  і міра можливої діяльності людини, що спрямо-
вана на розвиток власної індивідуальності та особистості 
через  здобуття,  розвиток,  тренінг  знань,  умінь,  навичок, 
компетенцій  та  здібностей  в  ході  особистої  цілеспрямо-
ваної  діяльності  навчання  та  викладання  із метою отри-
мання відповідного рівня за стандартами, які встановлені 
державою [3].

Законодавчим  можемо  вважати  тлумачення  права  на 
освіту,  яке  дав  Конституційний  Суд  України:  це  «право 
людини на здобуття певного обсягу знань, культурних на-
вичок, професійної орієнтації, які необхідні для нормаль-
ної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства» [13].

Неоднозначною також є позиція науковців щодо змісту 
(структури) права на освіту. Так, деякі вчені розглядають 
такі його елементи, як:

– право на власні дії (вид і міра можливих власних дій 
уповноваженої  сторони  правовідносин,  якій  відповідає 
обов’язок  зобов’язаної  сторони  не  перешкоджати  в  цих 
діях);

–  право  на  вимогу  –  повноваження  уповноваженого 
суб’єкта вимагати належного виконання своїх обов’язків 
зобов’язаним суб’єктом;

– право на захист – право уповноваженої сторони на 
звернення  за  захистом  свого права на  освіту  у  разі  його 
порушення зобов’язаною стороною;

– право на  використання – можливість  використання 
результатів освіти – знань і навичок [1; 17].

С.А. Загородній структурує право на освіту за такими 
елементами,  як  дошкільна,  загальна,  професійно-техніч-
на, вища та післядипломна освіта [4].

Р.Г. Валєєв розглядає зміст освіти як:
– право на рівні умови вступу до навчального закладу, 

здобуття освіти та умови державної атестації;
– право на самоосвіту;
– право громадянина України на безкоштовне здобуття 

вищої освіти в державному чи комунальному вищому на-
вчальному закладі [3, с. 51].

На  підставі  вказаних  позицій  право  на  вищу  освіту 
можливо визначити як правосуб’єктність особи із набуття 
у вищому навчальному закладі знань, умінь, навичок, ком-
петентностей тощо, які відповідають кваліфікації фахівця 
певного рівня вищої освіти у відповідній галузі знань та 
визначаються державними стандартами.

А  змістом  вищої  освіти  є  повноваження  носія 
суб’єктивного права на вищу освіту, а саме:

– право на власні дії – міра дозволеної поведінки упо-
вноваженої  сторони  (носія  суб’єктивного права на  вищу 
освіту) для отримання відповідного результату – кваліфі-
кації фахівця  відповідного  рівня  вищої  освіти  (право  на 
вибір спеціальності, спеціалізації, вищого навчального за-
кладу, форми навчання тощо);

– право на чужі дії – міра обов’язкової  (належної) пове-
дінки зобов’язаної сторони правовідносин із здобуття вищої 
освіти, суттю якої є заборона перешкоджанню (приймальною 
комісією, адміністрацією вищого навчального закладу, екзаме-
наційними комісіями, органами державного контролю у сфері 
вищої освіти тощо) уповноваженій стороні (здобувачу вищої 
освіти) на її шляху до реалізації права на вищу освіту;

– право на захист – можливість здобувача вищої освіти 
на зверненням до компетентних органів (органів студент-
ського самоврядування, студентської профспілки, адміні-
страції  вищого навчального  закладу,  органів державного 
контролю  за  вищої  освітою  чи  суду)  за  захистом  свого 
суб’єктивного права на вищу освіту від будь-якої форми 
посягань.
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Як і будь-яке правове явище, право на вищу освіту базу-
ється на певних принципах, серед яких найважливішими є:

– принцип доступності вищої освіти, що базується на 
ч. 2 ст. 53 Конституції України, яка говорить, що держа-
ва  гарантує  доступність  вищої  освіти.  Держава  створює 
умови  для  функціонування  вищої  освіти,  за  яких  носій 
суб’єктивного права на вищу освіту може його реалізувати 
на конкурсній основі на основі своїх здібностей, інтересів 
через  вільний  вибір  вищого  навчального  закладу,  спеці-
альності та форми навчання [13];

– можливість безоплатного здобуття вищої освіти, що 
базується на положеннях ч. 4 ст. 53 Конституції України 
[6],  яка  гарантує  можливість  безоплатного  здобуття  ви-
щої освіти на конкурсній основі в межах державного за-
мовлення. Носій суб’єктивного права на вищу освіту має 
право безоплатно здобути лише одну вищу освіту, крім ви-
падків, встановлених законом (ст. 4 Закону України «Про 
вищу освіту»);

– принцип соціального захисту здобувача вищої освіти 
шляхом можливості  безоплатного  навчання,  харчування, 
медичного  обслуговування  та  стипендіального  забезпе-
чення. Крім того, державою гарантується пільговий проїзд 
для  студентів  денної форми навчання,  пільгове  кредиту-
вання для здобуття вищої освіти на платній основі тощо;

– принцип рівності права на вищу освіту – державою 
забезпечується кожному рівність умов для здобуття вищої 
освіти на  конкурсній основі,  крім  винятків, що визнача-
ються законом;

– принцип свободи вищої освіти – базується на нормах 
ст. 23 Конституції України щодо права людини на вільний 
розвиток особистості. У галузі вищої освіти цей принцип 
передбачає вільність вибору форми та закладу для навчан-
ня, спеціальності тощо;

– принцип забезпечення якості вищої освіти – безпосе-
редньо впливає на зміст вищої освіти, що конкретизується 
державними  стандартами  вищої  освіти,  якими  визнача-
ється  перелік  компетентності  випускників,  нормативний 
зміст підготовки, форми атестації здобувачів вищої осві-
ти, вимоги професійних стандартів та форма системи вну-
трішнього контролю за забезпеченням якості вищої освіти 
безпосередньо у вищому навчальному закладі.

Основоположний вплив на можливість реалізації будь-
якого  суб’єктивного права мають його  конституційні  га-
рантії.  Однак  навіть  найбільш  досконалий  юридичний 
механізм  гарантування  тих  чи  інших  суб’єктивних  прав 
залежить  від  політичних  та  соціально-економічних  чин-
ників, які існують у державі та суспільстві. 

Це стосується і права на вищу освіту, визначальними 
для якого є саме соціально-економічні фактори розвитку 
суспільства.

Н.І. Петрецька до економічних гарантій права на вищу 
освіту  відносить  стабільну  економіку,  стійку  фінансову 
та грошову систему, своєчасну виплату заробітної плати, 
стипендії, високий прожитковий рівень громадян тощо. 

До соціальних гарантій вчена відносить забезпечення 
студентам  можливості  поєднання  навчання  і  праці,  від-
пустки  для  участі  в  екзаменаційних  сесіях,  у  зв’язку  із 
вагітністю та пологами, доглядом за дитиною, пільговий 
проїзд, забезпечення соціальних умов протягом навчання 
(гуртожиток, харчування, кредитування для здобуття осві-
ти тощо) [9, с. 79].

Через ці гарантії відбувається створення умов для здій-
снення  невідчужуваних  у  людини  прав  і  свобод,  у  тому 
числі й права на вищу освіту. Забезпечення права на вищу 
освіту  відбувається  за  допомогою  трьох  напрямів  діяль-
ності держави, таких як:

1)  створення умов для реалізації права – через пози-
тивний  вплив  на  формування  його  загально-соціальних 
гарантій;

2) охорона права на вищу освіту – недопущення проти-
правної діяльності через профілактику порушень права;

3)  поновлення  порушеного  права  на  вищу  освіту  та 
притягнення правопорушника до відповідальності [10].

Для забезпечення конституційного права на вищу осві-
ту існує юридичний механізм його реалізації, який осно-
вного  значення  набуває  під  час  практичного  здійснення 
права на вищу освіту. Цей механізм базується на законі та 
органах, що забезпечують його дотримання. 

Звідси доходимо висновку, що механізм забезпечення 
права на вищу освіту складають нормативно-правові (Кон-
ституція та законодавство України в галузі вищої освіти) 
та  інституційні  (діяльність  системи  державних  органів, 
які відповідають за функціонування системи вищої освіти 
та  самого  вищого  навчального  закладу)  гарантії  прав  та 
свобод осіб, що здобувають вищу освіту [9, с. 80].

Висновки. Вища освіта є незамінним елементом роз-
витку  суспільства  та  виконує  важливе  завдання для  сус-
пільного  прогресу,  сприяє  вирішенню  такої  проблеми 
суспільства  у цілому  та  людини  зокрема,  як  регенерація 
наукового потенціалу суспільства, а також сприяє суспіль-
ному відтворенню, самореалізації індивідів, стимулює со-
ціально-економічний розвиток та мобільність суспільства.

Мета вищої освіти вбачається у її завданнях:
– через різні  засоби, методи  і форми навчання підго-

тувати  студента  до  активної  участі  у  соціальному житті 
суспільства;

– створити умови для розвитку особистостей, які бу-
дуть  спроможні  не  лише  здійснювати  практичне  оціню-
вання ситуації та адаптуватись до соціальних перетворень, 
але й нестандартно мислити, генерувати і впроваджувати 
ідеї, напрацьовувати власні шляхи здійснення позитивних 
перетворень, виявляти ініціативність та творче мислення.

Основними  функціями  вищої  освіти  є  гуманістична, 
аксіологічна,  соціокультурна,  соціально-адаптивна,  стра-
тифікаційна, інноваційна, соціально-інтегративна та про-
гностична.

Право  на  вищу  освіту  можливо  визначити  як 
правосуб’єктність особи із набуття у вищому навчально-
му закладі знань, умінь, навичок, компетентностей тощо, 
які відповідають кваліфікації фахівця певного рівня вищої 
освіти у відповідній галузі знань та визначаються держав-
ними стандартами.

Його  зміст  складають  право  на  власні  дії,  право  на 
чужі дії та право на захист у правовідносинах із здобуття 
вищої освіти.

Основними принципами права на вищу освіту є прин-
цип  доступності,  принцип  безоплатності,  принцип  соці-
ального захисту здобувачів вищої освіти, принцип рівно-
сті права на вищу освіту, принцип свободи вищої освіти та 
принцип забезпечення якості вищої освіти.

Основоположний вплив на можливість реалізації будь-
якого  суб’єктивного права мають його  конституційні  га-
рантії.  Однак  навіть  найбільш  досконалий  юридичний 
механізм  гарантування  тих  чи  інших  суб’єктивних  прав 
залежить  від  політичних  та  соціально-економічних  чин-
ників, які існують у державі та суспільстві. Це стосується 
і  права на  вищу освіту,  визначальними для  якого  є  саме 
соціально-економічні фактори розвитку суспільства. 

Для  забезпечення  конституційного  права  на  вищу 
освіту  існує юридичний  механізм  його  реалізації,  який 
основного  значення  набуває  під  час  практичного  здій-
снення  права  на  вищу  освіту. Він  складається  з  норма-
тивно-правових  (Конституція  та  законодавство України 
в галузі вищої освіти) та інституційних (діяльність сис-
теми державних органів, які відповідають за функціону-
вання системи вищої освіти та самого вищого навчально-
го закладу) гарантій прав та свобод осіб, що здобувають 
вищу освіту.

Із  зроблених  висновків  випливає, що  право  на  вищу 
освіту потребує подальшого наукового дослідження, осо-
бливо в контексті адміністративно-правового забезпечен-
ня реформи вищої освіти, яка відбувається сьогодні.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВиЩОЮ ОСВІТОЮ: 
ЗАГАЛьНЕ ПОНЯТТЯ ТА ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛиВОСТІ

STATE ADMINISTrATION Of hIghEr EDuCATION: 
gENErAL NOTIONS AND BrENCh fEATurES

Русин М.О.,
здобувач юридичного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України

У статті проведено аналіз фундаментальної ролі держави в освітній сфері. Автором проведено дослідження загальних та галузевих 
особливостей державного управління вищою освітою в Україні. За результатами дослідження визначено напрями вдосконалення дер-
жавного управління вищою освітою.

Ключові слова: державне управління, вища освіта, рівні управління, законодавство, механізм державного управління.

В статье проведен анализ фундаментальной роли государства в образовательной сфере. Автором проведено исследование общих 
и отраслевых особенностей государственного управления высшим образованием в Украине. По результатам исследования определены 
направления совершенствования государственного управления высшим образованием.

Ключевые слова: государственное управление, высшее образование, уровни управления, законодательство, механизм государ-
ственного управления.

The article analyzes the fundamental role of the state in the sphere of education. The author studied the common and branch features of the 
state administration of higher education in Ukraine. According to the results of the study, the directions of improvement of the state administration 
of higher education were determined.

Key words: state administration, higher education, levels of administration, legislation, mechanism of state administration.

Постановка проблеми. Світова  практика  вказує, 
що  напрацювання  нової  системи  освіти  є  довгостро-
ковим інноваційним проектом, провідним замовником 
якого  має  бути  саме  держава.  Стверджуючи, що  сис-
тема  освіти  повинна  відповідати  ринковим  вимогам, 

варто враховувати факт, що саме вона є обов’язковою 
умовою  існування  та  прогресивного  розвитку  етносу 
[24, с. 46].

Н.М.  Курко  називає  фактори,  якими  визначається 
фундаментальна роль держави в освітній сфері, такі як:
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–  переважаючий  обсяг  державної  і  змішаної  форми 
власності на засоби виробництва;

– громіздкий апарат державного управління;
– обов’язок держави із забезпечення національної без-

пеки, складовими якої є військова, політична, демографіч-
на, економічна та екологічна безпека;

–  довгостроковий  характер  виробничого  циклу,  який 
складає більше 10 років [15, с. 226].

Стан опрацювання.  Дослідженням  питання  дер-
жавного  управління  вищою  освітою  займалися  такі  ві-
домі  теоретики  і  практики  в  галузі  державного  управ-
ління  та  юриспруденції  (зокрема  адміністративісти),  як  
В.Б.  Авер’янов,  С.К.  Андрейчук,  Г.В.  Атаманчук,  
Ю.П. Битяк, Л.В. Головій, С.В. Григанська, Н.Л. Губерн-
ська, Н.М. Курко, В.І. Пальчиков, О.В. Поступна та багато 
інших.

Метою статті  є  визначення  загальних  та  галузевих 
особливостей державного управління вищою освітою.

Виклад основного матеріалу.  Вказану  роль  держава 
виконує  через  державне  управління,  ефективність  якого  є 
обов’язковим фактором сучасного розвитку держави, що під-
тверджується як вітчизняною, так і зарубіжною практикою.

Перш  ніж  перейти  до  визначення  особливостей  дер-
жавного управління в галузі вищої освіти, варто визначи-
ти поняття та загальні риси державного управління.

Термін «управління» розглядається у двох аспектах:
– широке розуміння управління – це специфічний різ-

новид  діяльності,  що  може  трансформувати  неорганізо-
ваний натовп у результативну, цілеспрямовану та продук-
тивну групу (через планування, організацію, мотивацію та 
контроль) [18, с. 197];

–  вузьке  розуміння  управління  –  це  діяльність,  що 
спрямовує та врегульовує суспільні відносини за допомо-
гою уповноваженого органу [17, с. 8].

Отже,  термін  «управління»  варто  розуміти  як  діяль-
ність компетентних органів, яка спрямовується на досяг-
нення чітких результатів за допомогою управлінських ме-
тодів, способів та функцій [20, с. 10]. Така дефініція дає 
можливість  дати  загальну  дефініцію  терміну  «державне 
управління».

Державне управління, як і управління взагалі, розгля-
дають у широкому та вузькому значенні. 

Прихильниками широкого підходу до розуміння дер-
жавного  управління  є  науковці  у  галузі  теорії  держави  і 
права,  конституційного  права  та  теорії  управління.  Для 
них  державне  управління  –  це  різновид  соціального 
управління, тобто практичний, організаційний та регулю-
вальний вплив держави на життєдіяльність людини у сус-
пільстві для  її  збереження чи перетворення, опираючись 
на владну силу [4, с. 62; 20, с. 12].

Переважну  когорту  прихильників  вузького  бачен-
ня  державного  управління  складають  представники  на-
уки адміністративного права. Вони розглядають державне 
управління як діяльність держави, яка характерна не для 
будь-якого  її органу, а переважно для органів виконавчої 
влади [28]. 

Так, В.А. Авер’янов під державним управлінням розу-
міє специфічний та незалежний вид державної діяльності, 
яким  займається  система  державних  органів  виконавчої 
влади [11]. 

Ю.П.  Битяк  державне  управління  розглядає  як  само-
стійний  вид  державної  діяльності,  яка  наділяється  ор-
ганізаційним,  виконавчо-розпорядчим  та  підзаконним 
характером,  спеціальної  групи  державних  органів  чи  їх 
посадових  осіб  у  сфері  практичного  здійснення  держав-
них функцій і завдань під час повсякденного та безпосе-
реднього управління економічним, соціально-культурним 
та адміністративно-політичним будівництвом [1, с. 261].

Єдине визначення державного управління, що містить-
ся  у  підзаконному  нормативному  акті,  також  схиляється 
до  вузького  підходу  в  розумінні  державного  управління, 

розуміючи його як вид діяльності держави щодо здійснен-
ня нею управлінського (організуючого) впливу на ті галузі 
життя суспільства, що вимагають певного рівня втручан-
ня держави через  застосування повноважень органів  ви-
конавчої  влади;  державне управління  також  і  за межами 
виконавчої влади – на державних підприємствах, в уста-
новах та організаціях [22].

Для встановлення змісту державного управління варто 
визначити його функції, тобто основні напрями управлін-
ської діяльності, які виконують державні завдання, котрі 
визначив  законодавець у правових нормах. М.П. Ткач  за 
сферами впливу на управлінську систему функції держав-
ного управління поділяє на такі групи, як:

– функції для орієнтування системи (планування, ме-
тодичне керівництво, прогнозування тощо);

– функції для забезпечення системи (кадрами, фінан-
сами, матеріально-технічною базою тощо);

– функції для оперативного управління системою (без-
посереднє  керівництво,  контроль,  оцінка  координація 
тощо).

Разом із тим, конкретний перелік функцій державного 
управління,  які  застосовуються  у  конкретній  сфері  сус-
пільного життя, визначається потребою системи управлін-
ня та конкретизується повноваженнями органів державної 
влади, що реалізують державне управління [26, с. 61].

В.В. Цвєтков виділяє характерні риси (ознаки) держав-
ного управління:

– воно, в першу чергу, є соціально-політичним явищем;
–  воно  є  процесом  реалізації  державної  влади,  її  зо-

внішнім,  матеріалізованим  вираженням  та  не  існує  поза 
нею ( у ньому найповніше характеризується зміст влади);

– це виконавчо-розпорядча діяльність, що обґрунтовує 
виконавче призначення;

– це підзаконна діяльність, хоч і наділена владно-роз-
порядчою компетенцією, оскільки здійснюється згідно із 
законами та для їх виконання [9, с. 127].

М.П. Ткач,  у  свою чергу,  називає  ознаки державного 
управління:

– проводиться у тих галузах, що вимагають активного 
державного втручання;

– об’єкт державного управління – це законодавчо вре-
гульовані  суспільні  відносини,  а  мета  –  досягнення  за-
конодавчо  визначеного  рівня  впорядкування  суспільних 
відносин;

– кінцевий етап державного управління – контроль за 
законністю діяльності суб’єктів суспільних відносин та за 
її доцільністю;

– точний перелік функцій державного управління ви-
значається сферою суспільних відносин, що врегульовані 
відповідним законом;

– здійснюється у сфері виконавчої влади;
–  державне  управління  з  виконання  законів  супрово-

джується  внутрішньоорганізаційною  діяльністю  органів 
держави [26, с. 63].

Як  і  будь-який  державний  інститут,  державне  управ-
ління  визначається  сукупністю  принципів  –  керівними 
правилами, які відображають зміст законів та закономір-
ностей,  закріплюються  у  нормативно-правових  актах  і 
застосовуються у практичній діяльності фахівця із управ-
ління [16, с. 43].

Вітчизняними  науковцями  принципи  державного 
управління класифіковано на три групи:

– загальносистемні (об’єктивність, демократизм, пра-
вова  впорядкованість,  законність,  поділ  влади,  публіч-
ність, централізація та децентралізація);

–  структурні  (функціональні,  організаційні,  процесу-
альні);

– спеціалізовані (державна служба, робота з персона-
лом управління, інформаційне забезпечення, принципи ді-
яльності  органів  виконавчої  влади,  принципи  прийняття 
управлінського рішення) [10, с. 38].
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Законодавство, окрім терміну «державне управління», 
оперує  поняттям  «державне  регулювання».  Теорія  адмі-
ністративного права розглядає ці поняття як явища соці-
альні,  які, маючи спільну галузь використання,  здійсню-
ють  різний  вплив  на  об’єкт  управління  для  досягнення 
конкретних результатів: управління – це здійснення ціле-
спрямованого  впливу  на  об’єкт,  використання  суб’єктом 
управління щодо об’єкта методів управлінського впливу; а 
регулюванню властивий високий рівень альтернативності 
в поведінці керованих об’єктів.

Обидва  поняття  є  видами  організаційної  діяльнос-
ті,  наділені  спільними  рисами,  які  відкривають  природу 
цих понять через встановлення характеру організаційного 
впливу на конкретні суспільні об’єкти [2, с. 65]. 

Отже, державне управління варто розглядати як спосіб 
здійснення виконавчої влади, зміст якої полягає в органі-
зації виконання законів на практиці як суб’єктами держав-
ного управління, так і всіма іншими учасниками суспіль-
них відносин.

Управління освітою є не лише важливим елементом у 
загальній  системі управління,  а й одним  із  головних на-
прямів сучасного соціального управління [5, с. 30–48].

Загалом управління  вищою освітою можна охаракте-
ризувати  як  спеціально  організовану  діяльність  органів 
державної влади і недержавних інституцій, яка забезпечує 
належне функціонування вищої освіти  в межах цілей  та 
завдань освітньої політики [3, с. 8].

С.В. Григанська виокремлює такі завдання у регулю-
ванні розвитку вищої освіти, як:

– спрямування освітнього процесу на задоволення дер-
жавних потреб у конкурентноспроможних фахівцях;

– адаптація спеціальностей до потреб ринку в різних 
галузях;

–  проведення  постійного  моніторингу  якості  вищої 
освіти та оцінка якості вищого навчального закладу;

–  упорядкування  освітньої  діяльності  у  вищих  на-
вчальних закладах щодо кінцевих споживачів;

–  створення  прозорих  механізмів  визначення  цін  на 
освітні послуги [7, с. 9].

Державному управлінню вищою освітою притаманна 
своя  специфіка,  яка  виражається  сукупністю  особливих 
властивостей, ознак, що характерні виключно для цієї га-
лузі. Так, В.В. Крижко специфіку управління освітою вба-
чає в особливостях:

–  предмета  –  керівника  навчального  закладу  як 
суб’єкта управління;

– продукту праці – інформації стосовно навчально-ви-
ховного процесу;

– знаряддя праці – слів, мови;
– результату діяльності менеджера освіти – рівня гра-

мотності, виховання та розвитку здобувача освіти [13].
Держава визначає головним завданням системи вищої 

освіти побудову високопрофесійного аналітичного, науко-
вого та інформаційного супроводження управлінських рі-
шень, подолання розбіжностей в адміністративних даних 
тощо [23].

До функцій державного управління  відносять:  стра-
тегічне та тактичне планування; врахування соціальних 
цінностей;  правове  забезпечення  освітньої  послуги;  за-
безпечення  якості  вищої  освіти;  фінансову  функцію; 
соціальну  функцію;  функцію  стимулювання  та  коригу-
вання;  організаційну  функцію;  координаційну  функцію 
тощо [8, с. 51].

Система державного управління вищою освітою – це 
взаємопов’язана  сукупність  елементів,  які  впливають  на 
суспільні відносини в галузі вищої освіти для їх організа-
ції відповідно до завдань і функцій держави. Її структур-
ними елементами є:

– об’єкт – система вищої освіти, що складається із кіль-
кох самостійних цілісних елементів управління (освітній 
процес, процедура здійснення освітньої діяльності тощо);

– суб’єкти – система державних органів та органів гро-
мадського  самоврядування,  які  здійснюють  управління 
вищою освітою;

– механізм управління – сукупність форм, методів та 
засобів й інструментів, якими держава здійснює вплив на 
кон’юнктуру ринку освітніх послуг та діяльність навчаль-
них закладів для створення найкращих умов їх функціону-
вання, забезпечення якості та доступності вищої освіти та 
інтеграції національної системи освіти до європейського 
освітнього простору [8, с. 51–53].

Державне управління вищою освітою здійснюється за 
допомогою  як  загальних  (контроль,  організація,  мотива-
ція, планування, координація, аналіз, розпорядження, об-
лік), так і спеціальних механізмів.

До спеціальних механізмів державного управління ви-
щою освітою О.В. Поступна відносить:

1. Механізм запровадження освітніх реформ – постій-
не напрацювання та реалізація необхідної програмної до-
кументації, яка визначатиме завдання державної політики 
у сфері вищої освіти. Особливо актуальним цей механізм 
вбачається у процесі реформування вищої освіти на шля-
ху до європейського освітнього простору.

На думку Л.П. Куракова, методичне керівництво  (до-
кументальний  супровід)  вищої  освіти  має  відбуватися 
через  принципи  автономії  вищих  навчальних  закладів  у 
трьох напрямах, таких як:

– вироблення й правове оформлення методичної доку-
ментації;

– аналіз стану навчально-виховної роботи;
– діяльність  із  вдосконалення підготовки науково-педа-

гогічних працівників та підвищення їхньої кваліфікації [14].
2.  Фінансово-економічний  механізм,  метою  якого  є 

забезпечення  стабільної  фінансової  ситуації  у  вищому 
навчальному закладі для збереження і розвитку освітньо-
культурного та виробничого потенціалу. А це вимагає на-
явності як у керівника вищого навчального закладу, так і у 
працівників Міністерства освіти і науки України необхід-
них знань у сфері фінансового менеджменту.

3. Механізм управління міжнародною діяльністю ви-
щого навчального закладу, що визначається інтенсивністю 
міжнародної діяльності навчальних закладів після здобут-
тя Україною  незалежності.  Управління  міжнародною  ді-
яльністю відбувається на таких рівнях, як:

– центральний – Міністерство освіти і науки України;
– регіональний – обласні відділи освіти та науки;
– муніципальний – міські відділи освіти;
– локальний – відділи міжнародних зв’язків ВНЗ [25]. 
4.  Механізм  організаційної  освітньої  інновації  –  за-

стосування  інтерактивних  (комп’ютерних  та  телекомуні-
каційних технологій) у сфері освіти у зв’язку із розвитком 
сучасної освітньої технології та ринкового механізму [21].

Під методами державного управління в адміністратив-
ному праві  розуміють  сукупність  засобів  досягнення  за-
вдань  управління  –  реалізації  управлінської  діяльності  і 
забезпечення потрібної поведінки усіх суб’єктів відносин 
управління. До основних методів належать:

– примус – регулювання правовідносин у сфері вищої 
освіти;

– переконання – теоретичні напрацювання, соціологіч-
ні дослідження тощо;

– заохочення – економічні, моральні, адміністративно-
правові та інші засоби стимулювання необхідної поведін-
ки суб’єктів [8, с. 53].

Органи  державного  управління  освітою  утворюють 
ієрархічну систему, яка складається із вищого, централь-
ного, регіонального рівня.

На вищому рівні визначаються цілі, завдання та меха-
нізми реалізації державної політики у сфері освіти, фор-
мується законодавча база її функціонування.

Центральний рівень очолюється Кабінетом Міністрів 
України,  який  управляє  вищою  освітою  через Міністер-
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ство  освіти  і  науки України,  інші міністерства  та  відом-
ства, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади 
тощо. Ці органи здійснюють реалізацію державної політи-
ки в галузі вищої освіти, визначають нормативи забезпе-
чення вищих навчальних закладів, тенденції і стратегічні 
напрями  її  розвитку  та  контроль  за навчально-виховною 
та науковою діяльністю вищих навчальних закладів;

Регіональний рівень – Рада міністрів АРК, місцеві ор-
гани виконавчої влади та органи місцевого самоврядуван-
ня, що визначають обсяг фінансування ВНЗ державної та 
комунальної форм власності з бюджету, здійснюють соці-
альний захист учасників навчального процесу, визначають 
потреби у фахівцях тощо [12, с. 176–177].

Ці  органи  утворюють  єдину  систему  управління  ви-
щою  освітою,  що  поєднує  керуючу  та  керовану  підсис-
теми й діє для отримання відповідних результатів. Отже, 
державні органи розглядаються і як об’єкти, і як суб’єкти 
управління. 

Та  деякі  фахівці  виділяють  ще  й  локальний  рівень 
управління вищою освітою – на рівні вищих навчальних 
закладів. На цьому рівні керівник вищого навчального за-
кладу виступає як об’єкт управління, а сам навчальний за-
клад – як суб’єкт [27, с. 367].

Та  на  шляху  інтеграції  до  європейського  освітнього 
простору  на  перший  план  виходить  діяльність  із  модер-
нізації  державного  управління  вищою  освітою  шляхом 
децентралізації  управління,  удосконалення  координації 
дій  між  усіма  рівнями  управління  вищою  освітою,  за-
стосування функцій стратегічного планування та надання 
системі вищої освіти гнучкості відповідно до політичної 
системи держави та вимог ринку [19].

Л.В. Головій також вважає необхідним посилення дер-
жавного  контролю  за  працевлаштуванням  випускників, 

здійснення їх соціального захисту на першому місці робо-
ти за фахом та зменшення імперативного впливу держави 
на вищі навчальні заклади [6, с. 152].

Висновки. Управління вищою освітою можна охарак-
теризувати як спеціально організовану діяльність органів 
державної влади і недержавних інституцій, яка забезпечує 
належне функціонування вищої освіти в межах мети та за-
вдань освітньої політики.

Система  державного  управління  вищою  освітою  –  це 
взаємопов’язана  сукупність  елементів,  які  впливають  на 
суспільні відносини в галузі вищої освіти для їх організації 
відповідно до завдань і функцій держави. Її структурними 
елементами є об’єкт, суб’єкти та механізм управління.

До спеціальних механізмів державного управління ви-
щою освітою 

відносять  механізм  запровадження  освітніх  реформ, 
фінансово-економічний  механізм,  механізм  управління 
міжнародною діяльністю вищого навчального закладу та 
механізм організаційної освітньої інновації тощо.

Органи  державного  управління  освітою  утворюють 
ієрархічну  систему,  яка  складається  з  вищого,  централь-
ного, регіонального та локального рівня.

На шляху інтеграції до європейського освітнього про-
стору на перший план виходить діяльність із модернізації 
державного  управління  вищою  освітою  шляхом  децен-
тралізації управління, удосконалення координації дій між 
всіма  рівнями  управління  вищою  освітою,  застосування 
функцій стратегічного планування та надання системі ви-
щої  освіти  гнучкості  відповідно  до  політичної  системи 
держави та вимог ринку.

Саме такі зміни дадуть змогу модернізувати державне 
управління вищою освітою та наблизити його до кращих 
європейських зразків.
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ТЕОРЕТиКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ, УТВОРЕНих 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНих ТЕхНОЛОГІЙ

TEOrETICAL AND METhDOLOgICAL rESEArCh Of EVIDENCE DONE 
By uSINg INfOrMATION AND COMMuNICATION TEChNOLOgIES

Сірант О.Р.,
здобувач кафедри адміністративного права

Інституту права імені князя Володимира Великого
Міжрегіональної Академії управління персоналом

У статті розглядаються теоретичні аспекти методології дослідження доказів, утворених із застосуванням інформаційно-комунікацій-
них технологій. Аналізуються методологічні засади дослідження доказів із позиції діалектики співвідношення з категоріями праворозу-
міння, справедливості, застосовуючи методи герменевтики, синергетики, критичного раціоналізму з погляду на аналогічні дослідження 
у Європейському Союзі. 

Ключові слова: методологія, доказ, фактичні дані, інформаційно-комунікаційні технології.

В статье рассматриваются теоретические аспекты методологии исследования доказательств, образованных с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Анализируются методологические основы исследования доказательств с позиции диалектики 
соотношения с категориями понимания права, справедливости, применяя методы герменевтики, синергетики, критического рационализ-
ма с точки зрения аналогичных исследований в Европейском Союзе.

Ключевые слова: методология, доказательство, фактические данные, информационно-коммуникационные технологии.

In the article the theoretical aspects of research methodology of evidence generated using information and communication technologies. 
Analyzes the methodological basis of research evidence from the perspective of the dialectic relationship with the categories of thinking, justice, 
applying methods of hermeneutics, synergy, critical rationalism in view of similar studies in the European Union.

Key words: methodology, evidence, evidence, information and communication technologies.

Постановка проблеми. Асоціацію України і Європей-
ського Союзу у правовій сфері визначає характер право-
вої інтеграції та інтернаціоналізації національного права. 
Характерним елементом є розвиток інформаційно-комуні-
каційних технологій, без яких зараз не обходиться жодна 
сфера діяльності людини. При цьому  змінюється норма-
тивно-правове  регулювання,  яке  дасть  змрогу  сучасній 
людині  повною  мірою  усвідомити  цінність  своїх  прав 
і  свобод,  кількість  яких,  з  урахуванням  інформаційних 
можливостей суспільства, збільшується. Суттєвим чинни-
ком виступає адміністративна відповідальність, у зв’язку 
із чим дослідження інституту доказів в адміністративному 
праві, з урахуванням впровадження інформаційних техно-
логій, є актуальним

Стан опрацювання. Проблематику методології до-
слідження доказів у адміністративному праві в контек-
сті впровадження інформаційно-комунікаційних техно-
логій розглядали такі вчені, як О. Андрійко, В. Біленко, 
І.  Голосніченко,  Є.  Додін,  С.  Єсімов,  Г. Жозеф,  Р.  Ка-
люжний,  Т.  Коломоєць,  В.  Колпаков,  В.  Ортинський,  
О. Остапенко, А. Селіванов та ін. Сьогодні у юридичній 
науці  мало  комплексних  досліджень  теоретико-право-
вих  засад,  сутності  та  порядку  застосуванням  інфор-
маційно-комунікаційних  технологій  у  провадженні  у 
справах про адміністративні правопорушення, зокрема 
щодо фактичних даних.

Метою статті  є  аналіз  теоретико-методологічних  за-
сад дослідження доказів, утворених  із  застосуванням  ін-
формаційно-комунікаційних технологій.

Виклад основного матеріалу.  Оскільки  правознав-
ство в цілому покликане надавати повсякденну допомогу 
законодавцю у розробці наукових основ управління  сус-
пільством  і  науково-обґрунтованих  рекомендацій,  спря-
мованих  на  вдосконалення  цього  керівництва,  можна 
стверджувати, що завданням юридичної науки є надання 
допомоги законодавцю у розробці та прийнятті правових 
норм. Сучасне законодавство розвивається досить  інтен-
сивно, тому правова наука повинна прагнути до того, щоб 
сприяти цьому процесу, вирішуючи поточні і перспектив-
ні проблеми вдосконалення законодавства.

Як зазначає М. Кельман, стало очевидним положення 
про те, що юридичні дослідження не можуть дати необ-
хідного наукового рівня без їх системного, методично гра-
мотного теоретичного обґрунтування [1, с. 34]. 

Актуальність цього положення зростає в сучасний пе-
ріод. Корінні зміни, що відбуваються в економіці, політиці 
та соціальній сфері суспільства, детермінують принципо-
ву важливість методологічних і теоретичних досліджень. 
Перетворення  держави,  права й  інших  сфер  суспільного 
життя настільки значні, суперечливі і часом непередбачу-
вані для наукового мислення, що юридична наука, в тому 
числі і теорія адміністративного права, виявилася нездат-
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ною  оперативно  та  теоретично  глибоко  досліджувати  ці 
процеси. У цих умовах все гостріше відчувається потреба 
у знаннях про те, яким вимогам повинна відповідати тео-
рія доказів в адміністративному праві як система конкрет-
них знань і якими шляхами та способами можна досягти 
такого рівня знань. 

Слід погодитися з думкою про те, що вітчизняне пра-
вознавство перебуває у пошуках нової концепції розвитку 
юриспруденції,  внаслідок  чого  воно  потребує  обґрунту-
вання  і дослідження теоретичних проблем теорії доказів 
у праві. Крім того, процеси асоціації України і Європей-
ського Союзу посилюють суспільну потребу в юридичних 
знаннях,  визначають  об’єктивну  необхідність  інтеграції 
національної  правової  системи у правові  системи  інших 
країн-членів ЄС.

Все це свідчить про актуальність досліджень проблем 
теорії доказів у адміністративному праві, особливо у кон-
тексті застосування інформаційних технологій у діяльнос-
ті правоохоронних органів.

На думку Т. Коломоєць  і В. Біленко, теорія доказів у 
адміністративному праві – це не застигла, статична сфера 
суспільства [2, c. 82]. Теорія постійно змінюється, що при-
водить до складних сполучень різних її елементів, зумов-
лених об’єктивними закономірностями розвитку соціуму. 
Тому теоретичні та методологічні дослідження теорії до-
казів у адміністративному праві не можуть бути обмежені 
традиційним аналізом елементного складу структури сис-
теми доказів у адміністративному праві, її внутрішньосис-
темних суперечностей. У зв’язку  із цим науковий аналіз 
теоретико-методологічних аспектів системного характеру 
теорії  доказів  як  основного  елемента  адміністративно-
процесуального  права,  виявлення  критеріальних  основ 
ефективності  правового  впливу,  аналіз  теорії  доказів  у 
адміністративному праві як фактору стійкого розвитку ад-
міністративно-процесуального  права,  оцінка  діючої  пра-
вової системи у контексті теорії доказів у адміністратив-
ному праві  з аксіологічних позицій мають першочергове 
значення. 

Особливої  актуальності  набуває  теоретичне  та  мето-
дологічне  обґрунтування  системно-генетичного  підходу, 
який не тільки дає змогу пояснити будову, структуру пра-
вової системи доказів в адміністративному праві, а й допо-
магає зрозуміти та використовувати механізм її конструю-
вання у конкретно-історичному соціумі [3, c. 12]. Тому, на 
нашу думку, виникає необхідність розробки нового підхо-
ду у вітчизняній теорії доказів в адміністративному праві 
як системи методів і способів ефективного та раціональ-
ного формування правової системи доказів, утворених із 
застосуванням  інформаційно-комунікаційних  технологій 
(далі – цифрових доказів), удосконалення адміністратив-
но-процесуального права, його відповідності гуманістич-
ній орієнтації.

Актуальність  такого  підходу  не  обмежується  тільки 
теоретико-методологічним  значенням.  Його  результати 
сприяють вирішенню практичних проблем правотворчої і 
правозастосовної діяльності, підвищенню рівня ефектив-
ності діяльності законодавчих, судових і правоохоронних 
органів, а також допоможуть усувати недоліки в юридич-
ній практиці.

Суспільна потреба у розробці актуальних теоретичних 
і методологічних питань правознавства щодо застосуван-
ня  інформаційно-комунікаційних  технологій  у  юридич-
ній  практиці  далеко  не  задоволена. А. Токарська  вказує, 
що перед сучасним правознавством на рубежі тисячоліть 
постає  принципово  новий,  унікальний  початок  історич-
ної  епохи  і  пласт  проблем  гносеологічної  складності  [4, 
c. 541]. Аналіз сучасної юридичної літератури дає змогу 
зробити висновок про те, що дослідження теоретичних і 
методологічних основ загальної теорії права, зокрема ад-
міністративного, у контексті застосування інформаційно-
комунікаційних  технологій  у  правоохоронній  діяльності 

виявилося  поза  сферою  основних  дослідницьких  інтер-
есів більшості юристів. 

Досить  проблематичною  є  реалізація  ідеї  створення 
нової сучасної теорії доказів у адміністративному праві з 
погляду на останні дослідження у контексті філософії пра-
ва, соціології права і юридичної догматики. 

За визначенням Г. Жозефа ще має місце підхід, згідно 
із яким теоретико-методологічні проблеми цифрових до-
казів  у  адміністративному праві можна розглядати пере-
важно з використанням емпіричних і конкретно-соціоло-
гічних прийомів пізнання [5, c. 19–20]. 

Недооцінка  методологічної  сфери  дослідження  циф-
рових доказів носить  системний характер. По-перше, це 
проявляється в тому, що методологія сучасної науки права 
відстає від методологічних розробок в  інших сферах на-
укового знання, пов’язаних із застосуванням інформацій-
них технологій, по-друге – в слабкій розробленості логіко-
методологічного розділу загальної теорії інформаційного 
права,  по-третє  –  в  прогалинах  філософсько-правового 
блоку  методології  застосування  інформаційно-комуніка-
ційних технологій в інформаційному суспільстві.

Незважаючи на  теоретичну  та практичну  значимість, 
не  отримали  достатнього  комплексного  висвітлення  те-
оретико-методологічні  питання  теорії  доказів  в  адміні-
стративному праві з точки зору дослідження специфічних 
умов сучасного типу держави та права, особливо пробле-
ми, що розкривають методологію конструювання, форму-
вання правової системи та її елементів [5 c. 20]. Все це не-
гативно позначається на дослідженнях фундаментальних 
питань теорії доказів у праві, в тому числі на аналізі та на-
уковому підході до формування системи доказів у адміні-
стративному праві у зв’язку із застосуванням інформацій-
но-комунікаційних  технологій  в  суспільстві  як  цілісного 
комплексу правових явищ. 

Особливості  сучасної  теоретико-методологічної  си-
туації у сфері пізнання і формування цифрових доказів в 
адміністративному праві характеризуються:

– визнанням і обґрунтуванням категорії «докази, ство-
рені  із  застосуванням  інформаційно-комунікаційних тех-
нологій  (цифрові  докази)»  як  категорії  теорії  доказів  у 
праві,  здатної  охопити комплекс  всіх  взаємопов’язаних  і 
розвивальних  правових  явищ  і  процесів,  що  становлять 
правову сферу суспільства, і представити їх як органічно 
єдине ціле. Ця  категорія  дає  змогу  дати найбільш  точну 
теоретико-методологічну характеристику цифровим дока-
зам як інституту в цілому; 

– відомою недооцінкою ролі методологічних проблем 
правової науки та проявом методологічного нігілізму, об-
ґрунтуванням незначної актуальності методологічних до-
сліджень, що робить неможливим проведення поглиблено-
го теоретичного аналізу сучасних техніко-правових явищ, 
пізнання дійсних закономірностей,  їх функціонування та 
розвитку і підготовки науково обґрунтованих пропозицій 
щодо вдосконалення правової практики.

Визнання  людини  найвищою  соціальною  цінністю 
принципово  змінює  всю  правову  систему,  вносить  у  неї 
ряд нових рис, властивостей, невідомих колишнім право-
вим системам, заснованих на соціальних симпатіях і анти-
патіях законодавця. 

У числі цих нових рис потрібно відзначити, зокрема, 
зміну суті права і теоретичних підходів до його розуміння; 
підвищення ролі принципу справедливості в якості веду-
чої  ознаки  права;  визнання  норм  європейського  права  в 
якості джерел внутрішньонаціонального права; конститу-
ційний контроль за відповідністю законів та інших право-
вих актів Конституції; визнання прав і свобод людини та 
громадянина як основи сталого розвитку правової систе-
ми; асоціацію України і ЄС, становлення правової держа-
ви,  її соціальної  і економічної функції як найважливішої 
умови забезпечення територіальної цілісності  і суверені-
тету держави.
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Сучасні особливості правової системи, зміна її сутніс-
них характеристик отримують розвиток і конкретизацію у 
понятті права, його сутності, у тому числі щодо доказів у 
адміністративному праві. Ці зміни визначають нові риси 
та  властивості  класифікації  типології  праворозуміння.  З 
погляду на дослідження П. Рабіновича, класифікація типів 
праворозуміння є внутрішнім взаємозв’язком трьох типів 
поняття права: генетичного, описового та системно-зміс-
товного  [6,  c.  9]. Методологічною  основою  класифікації 
є системно-генетичний метод, який включає в себе метод 
пізнання головної ланки, яка детермінує право; метод піз-
нання внутрішніх джерел саморозвитку права (метод вза-
ємодії); метод пізнання права як цілісної системи різнома-
нітних  взаємозв’язків  і  взаємозумовленості  у  правовому 
просторі.

Вихідним типом поняття «докази, створені із застосу-
ванням інформаційно-комунікаційних технологій (цифро-
ві докази)» є генетичний тип, який пояснює сутність до-
казу у світлі першопричин, з позицій природно-правової, 
позитивістської  та  інших  теоретичних  інтерпретацій по-
ходження природи доказів. Цей тип характеризує сутність 
доказу  з  точки  зору  основного  детермінуючого фактора. 
Однак генетичний тип праворозуміння доказу, створеного 
із  застосуванням  інформаційно-комунікаційних  техноло-
гій, абстрагується від соціально-економічних, психологіч-
них та інших характеристик, у тому числі від специфічних 
предметних якостей і ознак адміністративно-процесуаль-
ного права.

Описовий тип праворозуміння вказаного типу доказів 
є більш змістовним і конкретним порівняно з генетичним 
типом, бо він розкриває «предметну сутність» доказу, тоб-
то дозволяє виявити і обґрунтувати його специфічні якості 
і ознаки, такі як нормативність, формальна визначеність і 
можливість застосування державного примусу. Джерелом 
«саморозвитку» доказу в  адміністративному праві  є без-
посередня взаємодія цих якостей і ознак. Водночас пред-
метна  природа  цифрового  доказу  на  даному  етапі  його 
пізнання абстрагується від причинних зв’язків  і обумов-
леності  самого  адміністративного права  закономірностя-
ми розвитку інформаційного суспільства, у тому числі їх 
конкретно-історичної природи.

Третій  тип  –  це  інтегральне  праворозуміння  доказу, 
що досліджується, яке в перетвореному вигляді має влас-
тивості та риси генетичного і описового праворозуміння. 
Цифровий доказ, з огляду на метод дослідження, є склад-
ним явищем, що акумулює в собі природно-правові та по-
зитивно-правові засади, економічні, політичні, соціальні, 
духовні та інші фактори розвитку інформаційного суспіль-
ства. Система правових норм виступає в їх конкретно-іс-
торичній специфіці, санкціонованій правовою державою, 
яка  має  механізм  практичної  реалізації  правових  вимог.  
У силу цього цифрові докази та їх сутність розкриваються 
у всій повноті та цілісності. 

Інтегральне  праворозуміння  цифрових  доказів  до-
лає однобічність  і абстрактність, властиву генетичному і 
описовому типу, являючи собою цілісну систему різнома-
нітних  взаємозв’язків  і  взаємозумовленості,  просторово-
часових характеристик правової системи. Цей підхід дає 
змогу  цифрові  докази  характеризувати  із  системно-зміс-
товної позиції.

Всі  типи  праворозуміння  цифрових  доказів  внутріш-
ньо взаємопов’язані, мають ієрархічний зв’язок і спадко-
ємність. 

Перехід  від  одного  типу  до  іншого  у  контексті  до-
слідження  цифрових  доказів  дає  змогу  виявити  законо-
мірність:  кожний  наступний  підхід  є  змістовнішим,  ви-
словлює глибші системно-генетичні властивості і ознаки. 
Водночас  розглянута  методологія  дає  змогу  пояснити 
цифрові докази в одному і тому ж відношенні – щодо єди-
ної  правової  сутності  та  етапів  (типів)  її  розвитку. Тому 
розглянутий підхід в своїй системності та цілісності – це 

найбільш глибоке та розгорнуте визначення правової сут-
ності.

Принцип  справедливості  висувається  у  якості  вищої 
ознаки європейського адміністративного права. На нашу 
думку,  цей  принцип  не  обмежується  формально-право-
вим  трактуванням.  Він  має  двоєдину  природу,  пізнання 
якої  дає  змогу  розкрити  два  ступені  (форми)  правової 
справедливості. Формально-правова  справедливість  –  це 
лише  перший,  вихідний  щабель  пізнання  та  форма  дії 
цього правового принципу. Тут зв’язок між моральністю 
та справедливістю зовнішній і формальний: право є нор-
мативним  закріпленням  справедливості.  Предметна  сут-
ність  – формальне-правова  рівність. Предметна  сутність 
другої форми справедливості – змістовно-правова рівність 
(рівність в належному), що являє собою єдність правових, 
моральних і соціально-економічних цінностей, інтересів і 
потреб соціальної спільності людей.

Відповідно до форм правової справедливості її дія здій-
снюється на двох рівнях: загальному, що відбиває загаль-
но-соціальні потреби і інтереси різних соціальних груп, та 
індивідуальному, що є дією справедливості у відношенні 
до прав конкретної особи. Це дає змогу сформувати опти-
мальний  баланс  між  особистою  і  загальносоціальною 
справедливістю,  додати  стійкості  і  соціальної  орієнтації 
усім  цифровим  доказам.  Справедливість  як  змістовний 
принцип і провідна ознака права є одним із основних кри-
теріїв розвитку гуманістичного потенціалу галузевого за-
конодавства та правової системи в цілому, визначає зміст 
юридичної норми, служить критерієм і основою легітим-
ності та легальності держави.

Формування  системи  цифрових  доказів  може  дати 
плідні  результати  в  умовах  становлення  та  функціону-
вання правової держави. Реалізація цієї умови дає змогу 
надати логічно несуперечливу цілісність системи цифро-
вих доказів  і  забезпечити ефективність  її  дії  у правозас-
тосовній  практиці.  Система  цифрових  доказів,  на  нашу 
думку,  –  це  система,  що  спирається  на  правовий  закон, 
змістовну форму принципу справедливості, з чітко вира-
женою гуманістичною орієнтацією. Ця система спираєть-
ся на історичний досвід, традиції, духовно-культурні цін-
ності, не протиставляє одні моральні та правові цінності 
іншим. Вона включає все позитивне, що було накопичено 
в попередньому історичному періоді та, з одного боку, дає 
можливість особі вільно користуватися своїми правами, з 
іншого – активно брати участь у реалізації і розвитку цих 
прав.

Теоретико-методологічний аналіз цифрових доказів як 
фактора, що позитивно впливає на розвиток інформацій-
ного суспільства в Україні, дає змогу повніше та точніше 
зрозуміти її стабілізуючу роль у превенції адміністратив-
них правопорушень у сучасному суспільстві. 

На  нашу  думку,  сьогодні  особливо  актуальне  нове 
бачення  превенції  адміністративних  правопорушень  – 
розгляд  її  не  тільки  з  позиції  ефективності  та  стабіль-
ності,  але й як динамічного процесу, що включає в  себе 
зв’язки та відносини в системі Європолу. Це пояснюється 
об’єктивними закономірностями  інтеграції України в  єв-
ропейське  співтовариство, формуванням  в  умовах  асоці-
ації  нових  рис  і  властивостей  адміністративного  права, 
наповненням  права  новим  гуманістичним  потенціалом. 
Інформаційні  технології  сприяють  формуванню  нових 
ефективних засобів управління і взаємодії органів влади, 
місцевого самоврядування, господарських структур і гро-
мадян. Це нова можливість підвищення якості управління 
за  рахунок  надання  послуг  державних  органів  електро-
нними засобами. [7, c. 25]. 

Основним фактором упровадження цифрових доказів 
є забезпечення реальних прав і свобод людини та грома-
дянина. Ступінь розвитку реальних прав  і  свобод  знахо-
диться  у  прямій  залежності  від  ступеня  становлення  та 
розвитку системи захисту прав  і  свобод. Справедливість 
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як найважливіший принцип права отримує новий розви-
ток,  детермінований  процесами  застосування  інформа-
ційно-комунікаційних  технологій.  Факторами  сталого 
розвитку системи цифрових доказів в адміністративному 
праві є визнання норм європейського права в якості дже-
рел внутрішньонаціонального права, створення інститутів 
цифрових доказів і механізмів їх реалізації для вирішення 
проблем забезпечення прав і свобод в умовах технічного 
та технологічного прогресу, вирішення завдань у сфері на-
ціональної безпеки зумовлених агресією Російської Феде-
рації проти України.

Особливості сучасного етапу розвитку адміністратив-
ного і інформаційного права дають змогу більш точно та 
науково обґрунтовано визначити систему методів пізнан-
ня та формування права. Методологічною основою є діа-
лектичний метод, його системоутворюючий методологіч-
ний потенціал. Результати застосування останнім часом у 
адміністративному праві концепції методологічного плю-
ралізму виявилися дуже скромними. 

Аналіз  співвідношення діалектичного методу з нови-
ми для правознавства методами герменевтики, синергети-
ки, критичного раціоналізму (В. Ортинський, О. Остапен-
ко, А. Селіванов [8; 9]) свідчить про те, що діалектичний 
метод не суперечить їм, а включає їх у загальну систему 
діалектичного  пізнання,  зберігаючи  та  розвиваючи  при 
цьому специфічну природу цих методів на основі загаль-
ної діалектичної природи пізнання. 

У системі методів дослідження цифрових доказів, на 
нашу думку, особливо значуще місце займає генетичний 
принцип (методи правової детермінації). Діалектична при-
рода генетичних методів допомагає подолати обмеженість 
і  абстрактність використовуваного в правознавстві мето-
ду причинного зв’язку та методу механічного об’єднання 
різних форм  детермінації. Методи  правової  детермінації 
дають  змогу  пояснити  складний  і  неоднозначний  меха-
нізм взаємозв’язків цифрових доказів у правовій системі, 
її  об’єктивних  і  суб’єктивних факторів  і  умов. Викорис-
тання цих методів в системній, цілісній єдності правових 
явищ  і процесів допомагає досліджувати внутрішню ор-
ганізацію та її специфічні, відносно самостійні елементи, 
визначити зміст і межі дії кожного з цих елементів та дже-
рело їх походження. 

Застосування генетичних методів допомагає розкрити 
перехід від одного типу праворозуміння до іншого (від ге-
нетичного до описового і системно-змістовного), який від-
повідає одночасно логіці об’єктивної правової реальності.

Застосовувана наразі методологія у сфері пізнання та 
формування цифрових доказів нездатна у повній мірі роз-

крити предмет дослідження у всьому його різноманітті та 
цілісності,  оскільки  використовується  відокремлено  від 
генетичного методу пізнання. Такий підхід  обмежується 
пізнанням цілісності правових явищ у їх статичному стані 
та не дозволяє у повній мірі розкрити джерело розвитку 
цифрових доказів, їх елементів. 

Для вирішення цього завдання, на нашу думку, необхід-
ний новий системно-генетичний метод, який являє собою 
органічну цілісність системного та генетичного методів. З 
погляду на дослідження Б. Мокіна, О. Мокіна, він включає 
у себе класифікацію рівнів пізнання цього методу: перший 
рівень являє сумарні характеристики цілісності, другий рі-
вень – цілісність, що характеризується внутрішньосистем-
ними протиріччями та зв’язками детермінації, які визнача-
ють автономність окремих правових підсистем, зумовлених 
застосуванням  відповідних  інформаційно-комунікаційних 
технологій [10, с. 28–29]. У рамках цього рівня виділяються 
лише  окремі  компоненти  системи  (правотворчості  і  пра-
возастосування,  юридичної  відповідальності).  При  цьому 
практично  абстрагуються  від  системоутворюючих чинни-
ків, цілей і завдань формування системи доказів у цілому. 
Лише  на  третьому  рівні  пізнання,  орієнтованого  на  ви-
вчення механізму  детермінації,  який  передбачає  розвиток 
кожного елемента цифрових доказів, досягається повне та 
цілісне  пізнання  закономірностей. При  цьому  слід  визна-
чити ієрархічні зв’язки правових інститутів і структур, об-
ґрунтувати та розкрити інваріантні властивості та характе-
ристики цифрового доказу як відомостей, що зумовлюють 
якісну визначеність кожного її елемента та характеризують-
ся системою принципів, методів і засобів формування ефек-
тивних правових інститутів в умовах конкретно-історичної 
обстановки відповідно до цілей і потреб розвитку суспіль-
ства, в якому людина є головною соціальною цінністю.

Висновки. Стрижневу роль у методології дослідження 
цифрових доказів відіграє системно-змістовне розуміння 
права  у  контексті  інформаційного  підходу.  Його  теоре-
тико-методологічне  значення  полягає  в  тому,  що  воно  є 
системоутворюючим  фактором  пізнання  і  формування 
системи  доказів  у  адміністративно-процесуальному  пра-
ві,  зумовленим  розвитком  інформаційно-комунікаційних 
технологій в українському суспільстві. З його допомогою 
визначаються критерії пізнання і формування ефективних 
правових інститутів. Аналіз цифрового доказу, його зміс-
товних характеристик як системоутворюючої основи базу-
ється на розкритті провідного принципу права – принципу 
справедливості, його формальної та змістовної сторін, що 
переконливо доводить значення цієї  закономірності  і ви-
являє правовий механізм її дії.
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У статті проведено поглиблене науково-практичне дослідження проблеми визначення особливостей оподаткування доходів комітен-
тів-нерезидентів за чинним законодавством України. Доведено, що не підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному 
ринку України надходження в іноземній валюті, зокрема, на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консиг-
нації або за агентськими угодами, що підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів. Визначено, що чинним законодавством 
прямо передбачена ситуація, коли на рахунки резидентів-посередників за договорами, зокрема, комісії зараховуються кошти, що під-
лягають подальшому перерахуванню власникам коштів. У зв’язку із чим резидент-посередник (комісіонер) не визнається власником 
таких коштів. Зроблено висновок про те, що доходи комітента-нерезидента, отримані ним за надані послуги за межами митної території 
України замовнику-нерезиденту через комісіонера-резидента за договорами комісії, не є доходами з джерелом їх походження з України. 

Ключові слова: оподаткування, доходи, комітент-нерезидент, замовник-нерезидент, договір комісії, комісіонер-резидент, митна те-
риторія України, господарська діяльність, джерело походження доходів. 

В статье проведено углубленное научно-практическое исследование проблемы определения особенностей налогообложения дохо-
дов комитентов-нерезидентов по действующему законодательству Украины. Доказано, что не подлежат обязательной продаже на меж-
банковском валютном рынке Украины поступления в иностранной валюте, в частности, в пользу резидентов-посредников по договорам 
комиссии, поручения, консигнации или по агентским соглашениям, которые подлежат дальнейшему перечислению владельцам средств. 
Определено, что действующим законодательством прямо предусмотрена ситуация, когда на счета резидентов-посредников по догово-
рам, в частности, комиссии зачисляются средства, которые подлежат дальнейшему перечислению владельцам средств. В связи с чем 
резидент-посредник (комиссионер) не признается владельцем таких средств. Сделан вывод о том, что доходы комитента-нерезидента, 
полученные им за оказанные услуги за пределами таможенной территории Украины заказчику-нерезиденту через комиссионера-рези-
дента по договорам комиссии, не являются доходами с источником их происхождения из Украины. 

Ключевые слова: налогообложение, доходы, комитент-нерезидент, заказчик-нерезидент, договор комиссии, комиссионер-рези-
дент, таможенная территория Украины, хозяйственная деятельность, источник происхождения доходов.

The article conducts an in-depth scientific and practical study of the problem of determining the specifics of taxation of income of the principal 
non-resident outside the customs territory of Ukraine for the customer-middleman-resident through the resident under contracts of Commission 
income with source of origin from Ukraine. The author draws attention to the fact that the principal in clarifying the specifics of taxation of income 
of non-residents in the treatment of contracts of the Commission is to determine whether the income of the principal non-resident outside the 
customs territory of Ukraine for the customer-middleman-resident through the resident under contracts of Commission income with source of 
origin from Ukraine. If the performing contracts of the Commission, the Commissioner-resident receives from non-resident customers foreign 
currency on own accounts (opened in authorized Ukrainian banks, which makes calculations with clients-non-residents), we need to figure out 
whether these are considered to be cash (currency proceeds) received by non-residents – clients of their income from the source of origin from 
Ukraine. Proven that are not subject to compulsory sale on the interbank currency market of Ukraine of proceeds in foreign currency, in particular, 
in favor of residents-intermediaries on Commission contracts, orders, consignment or Agency agreements, which are subject to further transfer 
to owners of funds. It is determined that the current legislation expressly provided for the situation when the accounts of residents-intermediaries 
under the contracts, in particular, the Commission credited the funds that are subject to further transfer to owners of funds. In this connection, the 
resident intermediary (the Commission agent) is not recognized by the owner of such funds. It is concluded that the income of the principal non-
resident, received for services rendered (elaboration of design, technical and scientific documentation) outside of the customs territory of Ukraine 
for the customer-middleman-resident through the resident under contracts of Commission are not the income with source of origin from Ukraine. 
If pursuant to the terms of contracts of the Commission, the Commissioner-resident receives from non-resident customers foreign currency on 
own accounts opened in authorized Ukrainian banks, which makes calculations with clients-non-residents, the foreign currency is not the income 
of clients-non-residents from the sources of its origin from Ukraine.

Key words: taxation, income, principal non-resident customer non-resident, Commission contract, Commission agent of the resident  
customs territory of Ukraine, economic activity, source of income.

Постановка проблеми. Принциповим  у  процесі 
з’ясування  особливостей  оподаткування  доходів  нерези-
дентів у режимі договорів комісії є з’ясування того, чи є 
доходи комітента-нерезидента за межами митної території 
України  замовнику-нерезиденту  через  комісіонера-рези-
дента за договорами комісії доходами із джерелом їх по-
ходження  з України. Якщо на виконання умов договорів 
комісії комісіонер-резидент отримує від нерезидентів-за-
мовників  валютні  кошти  на  власні  рахунки  (відкриті  в 
уповноважених українських банках, з яких у подальшому 
проводить  розрахунки  з  комітентами-нерезидентами),  то 
необхідно з’ясувати, чи вважаються ці грошові кошти (ва-
лютна виручка), отримані нерезидентами-комітентами, їх 
доходом із джерел походження з України.

Стан дослідження. Дослідженню питань, пов’язаних 
із визначенням особливостей оподаткування доходів комі-
тентів-нерезидентів  за  чинним  законодавством  України,  

присвячені  наукові  дослідження  Л.В.  Бринцевої,  
М.Д.  Гнатюка,  Т.П. Данько, Д.Д. Косе, М.П. Кучерявен-
ка,  Т.А.  Латковської,  С.Г.  Пепеляєва,  В.С.  Тарасенка,  
А.М. Тимченка, О.Ю. Щербакової та ін. Проте, незважаю-
чи на наявність змістовних наукових здобутків із цієї тема-
тики, багато аспектів залишаються нез’ясованими.

Метою  нашого  дослідження  є  здійснення  на  основі 
норм діючого податкового, митного  і цивільного  законо-
давства України  поглибленого  науково-практичного  ана-
лізу проблем, пов’язаних з особливостями оподаткування 
доходів комітентів-нерезидентів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відпо-
відно до підп. 14.1.54 п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу 
України дохід  із джерелом його походження з України – 
це  будь-який  дохід,  отриманий  резидентами  або нерези-
дентами,  в  тому  числі  від  будь-яких  видів  їх  діяльності 
на  території України  (включаючи  виплату  (нарахування) 
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винагороди іноземними роботодавцями), її континенталь-
ному  шельфі,  у  виключній  (морській)  економічній  зоні, 
але не виключно доходи у вигляді: а) процентів, дивіден-
дів, роялті та будь-яких  інших пасивних  (інвестиційних) 
доходів,  сплачених  резидентами  України;  б)  доходів  від 
надання  резидентам  або  нерезидентам  в  оренду  (корис-
тування) майна, розташованого в Україні, включаючи ру-
хомий склад транспорту, приписаного до розташованих в 
Україні портів; в) доходів від продажу рухомого та нерухо-
мого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, 
цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів; 
г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на стра-
хування  і перестрахування ризиків на території України; 
ґ) доходів страховиків-резидентів від страхування ризиків 
страхувальників-резидентів за межами України; д) інших 
доходів від діяльності, в тому числі пов’язаних із повною 
або частковою переуступкою прав та обов’язків за угода-
ми  про  розподіл  продукції  на  митній  території  України 
або на територіях, що перебувають під контролем контр-
олюючих органів (у зонах митного контролю, на спеціалі-
зованих ліцензійних митних складах тощо); е) спадщини, 
подарунків,  виграшів, призів;  є)  заробітної плати,  інших 
виплат та винагород, виплачених відповідно до умов тру-
дового  та  цивільно-правового  договору;  ж)  доходів  від 
зайняття  підприємницькою  та  незалежною професійною 
діяльністю. Таким чином, підп. 14.1.54 п. 14.1. ст. 14 По-
даткового кодексу України пов’язує дохід із джерелом його 
походження з України з доходом, отриманим резидентами 
або нерезидентами,  з діяльністю на території України,  її 
континентальному шельфі та у виключній (морській) еко-
номічній зоні. 

Згідно з підп. 14.1.55 п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу 
України дохід, отриманий із джерел за межами України, – 
це будь-який дохід, отриманий резидентами, в тому числі 
від будь-яких видів їх діяльності за межами митної тери-
торії України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та 
будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарун-
ки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання 
послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, 
від  надання  резидентам  в  оренду  (користування)  майна, 
розташованого  за  межами України,  включаючи  рухомий 
склад транспорту, приписаного до розташованих за меж-
ами України портів, доходи від продажу майна, розташо-
ваного за межами України, дохід від відчуження інвести-
ційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних 
паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності 
за межами митної території України або територій, непід-
контрольних  контролюючим  органам.  Отже,  за  змістом 
підп. 14.1.55 п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України 
до доходу, отриманого з джерел за межами України, відно-
ситься дохід, що отриманий резидентами від провадження 
їх діяльності за межами митної території України.

Порядок  оподаткування  нерезидентів  податком  на 
прибуток підприємств регламентований ст. 160 Податко-
вого кодексу України. Пунктом 160.1 ст. 160 Податкового 
кодексу України закріплено, що будь-які доходи, отримані 
нерезидентом, із джерелом їх походження з України опо-
датковуються в порядку і за ставками, визначеними цією 
статтею. Для цілей цього пункту під доходами, отримани-
ми  нерезидентом  із  джерелом  їх  походження  з  України, 
розуміються:  а)  проценти,  дисконтні  доходи,  що  спла-
чуються на  користь нерезидента,  в  тому числі  проценти 
за  позиками  та  борговими  зобов’язаннями,  випущеними 
(виданими) резидентом; б) дивіденди, які сплачуються ре-
зидентом; в) роялті; г) фрахт та доходи від  інжинірингу; 
ґ)  лізингова/орендна плата, що  сплачується  резидентами 
або постійними представництвами на користь нерезиден-
та-лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного 
лізингу/оренди; д) доходи від продажу нерухомого майна, 
розташованого на території України, яке належить нере-
зиденту,  в  тому  числі  майна  постійного  представництва 

нерезидента; е) прибуток від здійснення операцій із тор-
гівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпо-
ративними правами, визначений відповідно до норм цьо-
го розділу; є) доходи, отримані від провадження спільної 
діяльності  на  території  України,  доходи  від  здійснення 
довгострокових  контрактів  на  території  України;  ж)  ви-
нагорода  за  провадження  нерезидентами  або  уповнова-
женими  ними  особами  культурної,  освітньої,  релігійної, 
спортивної, розважальної діяльності на території України; 
з) брокерська, комісійна або агентська винагорода, отри-
мана від резидентів або постійних представництв  інших 
нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агент-
ських послуг, наданих нерезидентом або його постійним 
представництвом  на  території  України  на  користь  рези-
дентів; и) внески та премії на страхування або перестраху-
вання ризиків в Україні (в тому числі страхування ризиків 
життя) або страхування резидентів від ризиків за межами 
України; і) доходи, одержані від діяльності у сфері розваг 
(крім  діяльності  з  проведення  державної  грошової  лоте-
реї);  ї)  доходи у  вигляді  благодійних внесків  та пожертв 
на користь нерезидентів; й) інші доходи від провадження 
нерезидентом (постійним представництвом цього або ін-
шого нерезидента)  господарської діяльності на території 
України, за винятком доходів у вигляді виручки або інших 
видів компенсації вартості товарів/виконаних робіт/нада-
них  послуг,  переданих/виконаних/наданих  резиденту  від 
такого  нерезидента  (постійного  представництва),  в  тому 
числі вартості послуг  із міжнародного зв’язку чи міжна-
родного інформаційного забезпечення.

Абзац «й» п. 160.1 ст. 160 Податкового кодексу Украї-
ни пов’язує визначення доходів, отриманих нерезидентом, 
із джерелом їх походження з України саме з місцем про-
вадження господарської діяльності – територією України.  
У разі відсутності провадження господарської діяльності 
на території України такі доходи не є доходами з джере-
лом їх походження з України. У той же час відповідно до  
ст.ст. 1011 та 1018 Цивільного кодексу України договором 
комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дору-
ченням другої сторони (комітента) за плату вчинити один 
або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комі-
тента. Майно, придбане комісіонером за рахунок комітен-
та, є власністю комітента.

Згідно  зі  ст.ст.  190  та  177 Цивільного  кодексу Украї-
ни  майном  як  особливим  об’єктом  вважаються  окрема 
річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. 
Об’єктами цивільних прав  є  речі,  в  тому числі  гроші  та 
цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, 
послуги,  результати  інтелектуальної,  творчої  діяльності, 
інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні бла-
га. Таким чином, за змістом ст.ст. 190 та 177 Цивільного 
кодексу України гроші визнаються як майно (окрема річ, 
сукупність  речей,  а  також  майнові  права  та  обов’язки). 
Це  дозволяє  зробити  висновок,  що  комісіонер-резидент 
не набуває права на грошові кошти – надходження в іно-
земній  валюті,  які  отримані  від  замовника-нерезидента, 
що  підлягають  перерахуванню  комітенту-нерезиденту  за 
договором комісії. 

Регулювання  відносини,  що  виникають  під  час  від-
криття  банками,  їх  відокремленими  підрозділами,  які 
здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філі-
ями іноземних банків в Україні поточних і вкладних (де-
позитних) рахунків у національній та іноземних валютах 
суб’єктам господарювання, фізичним особам,  іноземним 
представництвам,  нерезидентам-інвесторам,  ініціативній 
групі з проведення всеукраїнського референдуму здійсню-
ється Інструкцією про порядок відкриття, використання і 
закриття  рахунків  у  національній  та  іноземних  валютах, 
затвердженою постановою Правління Національного бан-
ку України від 12.11.2003 р. № 492. 

Відповідно до п. п. 5.3 та 5.4  Інструкції про порядок 
відкриття, використання і закриття рахунків у національ-
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ній та іноземних валютах на поточні рахунки в іноземній 
валюті юридичних осіб-резидентів  зараховуються кошти 
через  розподільні  рахунки,  зокрема,  перераховані  із-за 
кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контр-
актами  (договорами,  угодами),  та  інші  надходження  на 
користь резидента – власника рахунку, що не суперечать 
законодавству України.  З поточного рахунку в  іноземній 
валюті  юридичних  осіб-резидентів  за  розпорядженням 
власника  рахунку  здійснюються  операції,  зокрема,  пе-
рерахування  на  користь  нерезидента  за  межі України  за 
зовнішньоекономічними  договорами  (контрактами,  уго-
дами) та інші перерахування, що не суперечать законодав-
ству України. 

Однак не підлягають обов’язковому продажу на між-
банківському  валютному  ринку  України  надходження  в 
іноземній  валюті,  зокрема,  на  користь  резидентів-посе-
редників  за  договорами  комісії,  доручення,  консигнації 
або за агентськими угодами, що підлягають подальшому 
перерахуванню  власникам  коштів.  Уповноважені  бан-
ки,  які  обслуговують  власників  цих  коштів,  здійснюють 
обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті від-
повідно  до  вимог цього пункту. Чинним  законодавством 
прямо передбачена ситуація, коли на рахунки резидентів-
посередників  за  договорами,  зокрема,  комісії  зарахову-
ються кошти, що підлягають подальшому перерахуванню 
власникам коштів. У зв’язку із цим резидент-посередник 
(комісіонер) не визнається власником таких коштів.

Згідно з ч. 1 ст. 9 Митного кодексу України територія 
України,  зайнята  сушею,  територіальне  море,  внутрішні 
води і повітряний простір, а також території вільних мит-
них  зон,  штучні  острови,  установки  і  споруди,  створені 
у виключній  (морській) економічній зоні України, на які 
поширюється виключна юрисдикція України, становлять 
митну територію України. Господарська діяльність нере-
зидента-комітента щодо надання послуг із розробки про-
ектної документації за межами митної території України 
для  замовника-нерезидента  для  будівництва  об’єктів  не-
рухомості  за  межами митної  території України  (в  країні 
замовника) на підставі контракту, укладеного через комі-
сіонера-резидента,  який  діє  за  рахунок  комітента-нере-
зидента, не  є провадженням  господарської діяльності на 
території України, а є провадженням господарської діяль-
ності в країні замовника-нерезидента.

Висновки. Отже, доходи комітента-нерезидента, отримані 
ним за надані послуги (розробку проектної, науково-технічної 
документації) за межами митної території України замовни-
ку-нерезиденту  через  комісіонера-резидента  за  договорами 
комісії, не є доходами з джерелом їх походження з України. 
Якщо на  виконання  умов  договорів  комісії  комісіонер-рези-
дент отримує від нерезидентів-замовників іноземну валюту на 
власні рахунки, відкриті в уповноважених українських банках, 
з яких у подальшому проводить розрахунки з комітентами-не-
резидентами, то ця іноземна валюта не є доходом комітентів-
нерезидентів із джерел його походження з України.
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У статті досліджено фінансові санкції, проведено порівняльно-правовий аналіз законодавства України з питань правового забезпе-
чення фінансових санкцій у структурі адміністративно-правового режиму ліцензування. Піддано критиці систему розрахункових одиниць 
штрафних санкцій. Оглянуто такі фінансові санкції в структурі адміністративно-правового режиму ліцензування, як штраф та вилучення 
незаконно отриманого доходу. Наведено досвід застосування штрафів країнами-членами Європейського союзу.

Ключові слова: фінансові санкції, штраф, адміністративна відповідальність, ліцензування, адміністративно-правовий режим,  
вилучення доходу.

В статье исследованы финансовые санкции, проведен сравнительно-правовой анализ законодательства Украины по вопросам 
правового обеспечения финансовых санкций в структуре административно-правового режима лицензирования. Подвергнута критике 
система расчетных единиц штрафных санкций. Рассмотрены такие финансовые санкции в структуре административно-правового ре-
жима лицензирования, как штраф и изъятие незаконно полученного дохода. Приведен опыт применения штрафов странами-членами 
Европейского союза.

Ключевые слова: финансовые санкции, штраф, административная ответственность, лицензирование, административно-правовой 
режим, извлечение дохода.

In the article revievs the financial sanctions and conducted comparative legal analysis of the legislation of Ukraine on legal support of financial 
penalties in the structure of administrative and legal licensing regime. Criticized the system of units of penalties. Examine such financial sanctions 
in administrative and legal structure of the licensing regime as a fine and seizure of illegally obtained income. Studied the experience of the ap-
plication of penalties countries – members of the European Union. 

Key words: financial penalties, fines, administrative liability, licensing, administrative-legal regime, separation of income.

Постановка проблеми. Вибір видів покарання за ад-
міністративні  проступки,  їх  сутнісна  характеристика  і 
система  напряму  залежать  від  соціально-економічних  та 
політичних факторів, що діють у конкретний історичний 
період у суспільстві та державі. Фінансові санкції як вид 
адміністративного примусу не вимагають у процесі свого 
застосування суттєвих затрат та дозволяють швидко відре-
агувати на порушення, проте їх ефективність буде залежа-
ти від стану адміністративно-правових та адміністратив-
но-процесуальних норм, які регулюють підстави, порядок 
застосування та їх призначення. 

Актуальність теми зумовлена  протиріччями  з  при-
воду віднесення інституту фінансових санкцій: по-перше, 
виключно  до  фінансового  права  в  контексті  фінансової 
відповідальності;  по-друге,  –  до  господарського права,  з 
наданням їм статусу господарської відповідальності. Про-
те варто зауважити, що застосування фінансових санкцій 
відбувається органами публічної адміністрації, тому необ-
хідним є розгляд фінансових санкцій (штрафних санкцій, 
вилучення незаконно отриманого прибутку) з огляду на їх 
адміністративно-правову природу [1, с. 4]. 

Стан дослідження. Дослідження щодо правової при-
роди  фінансових  санкцій  серед  науковців  відрізняються 
в  залежності  від  того,  в межах якої  галузі права  їх  здій-
снюють.  Штрафні  санкції  як  адміністративні  стягнення 
досліджували  такі  вчені,  як  В.  Авер’янов,  О.  Альохін,  
Д. Бахрах, Ю. Битяк, М. Єропкін, В. Коваль, В. Колпаков, 
Т.  Коломоєць,  А.  Комзюк,  В.  Кротюк,  В.  Нагребельний, 
В. Наумов, Д. Комзюк, Д. Лук’янець, Б. Лазарєв, Т. Маце-
лик, В. Опришко, С. Скворцов,  І. Тимченко, В. Юсупов, 
А. Шергін, Ю. Шемшученко та ін. Позицію виокремлення 
фінансово-правової  відповідальності  від  адміністратив-
ної підтримують такі вчені, як А. Іванський, Н. Якимчук,  
Ю. Колесніченко, В. Крижановська тощо. Проте фінансо-
ві  санкції  як  різновид  адміністративної  відповідальності 
досліджено недостатньо. Крім того, в науковій літературі 
недостатньо  дослідженою  є  система  розрахунку штраф-

них  санкцій,  встановлення конкретних розмірів у межах 
визначеного діапазону та їх граничних значень.

Мета дослідження – проаналізувати фінансові  санк-
ції  у  сфері ліцензування  з огляду на  їх  адміністративно-
правову природу, дослідити особливості їх застосування, 
охарактеризувати систему розрахунку штрафних санкцій 
в Україні та країнах Європейського союзу.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи досліджен-
ня  та  законодавство  з даної проблематики  та погоджую-
чись із думкою Р. Усенка, варто зауважити, що фінансові 
санкції  застосовуються  як  заходи  адміністративної  від-
повідальності  в  різних  галузях  права,  в  тому  числі  і фі-
нансовому праві,  тому  є  недоцільним  конструювання  на 
їх  основі  окремого  виду  юридичної  відповідальності  – 
фінансової  відповідальності. Фінансова  відповідальність 
повинна розглядатися у двох аспектах: а) як різновид ад-
міністративної відповідальності; б) як заходи юридичної 
відповідальності  за  порушення  фінансового  законодав-
ства [1, с. 7].

Так,  спроба  законодавчого  закріплення  визначення 
фінансової відповідальності та фінансових санкцій у По-
датковому кодексі України викликає дискусії та колізії в їх 
застосуванні. Зокрема, виходячи з мети дослідження, роз-
глянемо їх у сфері ліцензування. Адже порушення право-
вої  дисципліни  у  вигляді  «безліцензійної  діяльності»  чи 
невиконання ліцензійних правил та умов неможливо від-
нести  до  порушення  фінансового  законодавства.  Напри-
клад, стаття 112.1 Податкового кодексу України [2], а саме 
притягнення  до  фінансової  відповідальності  платників 
податків  за  порушення  законів  із  питань  оподаткування, 
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого по-
кладено на контролюючі органи, не звільняє їх посадових 
осіб за наявності відповідних підстав від притягнення до 
адміністративної або кримінальної відповідальності», ви-
кликає дискусію у сфері застосування штрафних санкцій 
у  сфері  ліцензування  оптової  та  роздрібної  торгівлі  ал-
когольними напоями та тютюновими виробами. За «без-
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ліцензійну» роздрібну торгівлю алкогольними напоями  і 
тютюновими виробами відповідно до абзацу 4, ч. 2, ст. 17 
Закону України № 481 «Про державне регулювання вироб-
ництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів»  [3]  перед-
бачена санкція в розмірі 200% вартості отриманої партії 
товару,  але  не  менше  17000  грн.,  яка,  за  роз’ясненнями 
Державної  фіскальної  служби  України,  відноситься  до 
адміністративно-господарських  санкцій  (Лист  державної 
податкової адміністрації від 14.04.2004 № 6506/7/21-0917) 
[5].  Із  цього  випливає,  що  такі  штрафні  санкції  можуть 
застосовуватися  до  суб’єкта  господарювання  протягом  
6 місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше ніж 
через один рік із дня його вчинення. 

Проте  це  суперечить  вимогам  ч.  2  ст.  250  Господар-
ського кодексу України [4]. Адже в цій статті (про строки 
давності  за  адміністративно-господарськими  санкціями) 
зазначається, що її дія не поширюється на штрафні санк-
ції, розмір і порядок справляння яких встановлені Подат-
ковим кодексом України та іншими законами, контроль за 
дотриманням яких покладено на органи доходів і зборів. 
Адже в даному випадку контролюють дотримання правил 
ліцензування  роздрібної  торгівлі  алкогольними  напоями 
та тютюновими виробами, а також накладають фінансові 
санкції на порушників саме органи Державної фіскальної 
служби України ( ст. 16 Закону № 481) [3]. А за Податко-
вим кодексом України фінансова санкція може бути стяг-
нута протягом наступних 1095 календарних днів із дня її 
призначення (стаття 102 Податкового кодексу України).

Крім  того,  стаття  112.1 Податкового  кодексу України 
[2] дозволяє застосування штрафу двічі, що неприпусти-
мо, виходячи з правової природи фінансової санкції та її 
споріднення з адміністративною відповідальністю. Відпо-
відно до статті 61 Конституції України «…ніхто не може 
бути  двічі  притягнений  до  юридичної  відповідальності 
одного виду за одне й те саме правопорушення». На прак-
тиці ж контролюючі органи дозволяють собі притягувати 
одного і того ж суб’єкта правопорушення до одного виду 
відповідальності двічі. Нариклад, можна навести адміні-
стративні провадження із застосування штрафної санкції 
за діяльність без ліцензії, які накладалися на фізичну осо-
бу – підприємця за ст.164 КУпАП на підставі Протоколу 
про адміністративне правопорушення від 16.06.2016 року 
№ 24 АА № 592800 (адміністративний штраф – 17000 грн.) 
та на підставі Рішення про застосування фінансових санк-
цій від 03.08.2016 року № 000011/19-18-40-00/3341500816, 
що посилається на спеціальний закон (№ 481) [3] (фінан-
сова санкція 17000, яка є адміністративно-господарським 
штрафом). 

Виходячи  з  вищезазначеного,  варто  наголосити,  що 
дана стаття потребує внесення змін, а закони (що регулю-
ють дану групу суспільних відносин) – уточнення. Оскіль-
ки відповідно до п. 22 Конституції України тільки законами 
України можуть встановлюватися діяння, які є адміністра-
тивними правопорушеннями, та відповідальність за них, 
а саме склади адміністративних проступків, покарання за 
їх вчинення та порядок застосування передбачених пока-
рань. Не допускається застосування таких санкцій на роз-
суд контролюючих органів та за роз’ясненнями підзакон-
них нормативно-правових актів. 

Повертаючись  до  основної  теми  дослідження,  варто 
розглянути фінансові санкції, що застосовуються у сфері 
ліцензування. На думку Р. Усенка, доречною є класифіка-
ція санкції, виходячи з формальних ознак, що відобража-
ють  спосіб  накладання фінансових  санкцій  з  їх  поділом 
на  а)  санкції  нарахування  (розмір  яких  визначається  за 
встановленим  законодавцем  алгоритмом  (штраф  і  пеня); 
б) санкції вилучення (певна грошова сума підлягає вилу-
ченню з огляду на її походження через застосування санк-
ції  у  вигляді  вилучення  незаконно  отриманого  доходу)  
[1, c. 11]. Даний поділ є доречним і для фінансових санк-

цій, що застосовуються у сфері ліцензування, проте з пев-
ними зауваженнями. Такі фінансові санкції, як штраф та 
вилучення незаконно отриманого доходу у сфері ліцензу-
вання, застосовуються за здійснення господарської діяль-
ності, що підлягає ліцензуванню без ліцензії  та  за пору-
шення ліцензійних правил та умов. 

Що  стосується  пені  в  структурі  фінансових  санкцій, 
варто  зазначити,  що  безліч  вчених-адміністративістів  
(О. Лейст [6], А. Пишний [7], Д. Димченко [8], Р. Усенко 
[1]), як і Податковий кодекс України [2], відносить пеню 
до  фінансових  санкцій  на  рівні  зі  штрафними  санкція-
ми, проте ця думка не є беззаперечною. Так, наприклад, 
у сфері ліцензування ми зустрічаємо цю санкцію у сфері 
телебачення та радіомовлення. Закон України «Про теле-
бачення та радіомовлення» зазначає, що в разі застосуван-
ня санкції у вигляді штрафу ліцензіат зобов’язаний спла-
тити штраф у тридцятиденний термін із дня повідомлення 
Національною радою про  телебачення  та  радіомовлення 
прийняте рішення. За кожен день прострочення сплати на-
раховується пеня в розмірі одного відсотка суми штрафу. 
У разі оскарження ліцензіатом рішення про застосування 
санкції у вигляді штрафу термін сплати штрафу та нараху-
вання пені  за прострочення його  сплати призупиняється 
на час судового розгляду справи [9]. Таким чином, пеню 
в  структурі  адміністративно-правового  режиму  ліцензу-
вання варто розглядати як правовідновлювальну, компен-
саційну санкцію в складі заходів адміністративного при-
мусу, адже вона спрямована на реалізацію компенсаційної 
функції права [10], на усунення шкоди, збитків, що були 
завдані державі у зв’язку з несвоєчасною сплатою ліцензі-
атом штрафної санкції.

Фінансова  санкція  у  вигляді  «вилучення  незаконно 
отриманого  доходу»  в  основному  застосовується  як  до-
даткова  санкція  (хоча  інколи  і  як  основна  санкція).  Так, 
застосування «вилучення незаконно отриманого доходу» 
як основної санкції є стаття 75 Закону України «Про теле-
комунікації», яка визначає, що прибуток, отриманий опе-
ратором,  провайдером  телекомунікацій,  внаслідок  діяль-
ності без повідомлення національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 
та/або  ліцензії,  порушення  встановлених  національною 
комісією,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сфері 
зв’язку  та  інформатизації,  тарифів,  вилучається  в  судо-
вому  порядку  і  спрямовується  до  Державного  бюджету 
України [11]. 

Враховуючи важливість штрафних санкцій, що засто-
совуються у сфері ліцензування, здійснимо їх характерис-
тику детальніше.

Варто звернути увагу, що штрафам у Кодексі України 
про  адміністративні  правопорушення  законодавець  від-
водить провідне місце. Це найпоширеніше стягнення, яке 
займає в загальному обсязі 72% [12, с. 468]. Діючий Ко-
декс України про адміністративні правопорушення [13] у 
всіх частинах статей передбачає 916 випадків накладення 
адміністративних  стягнень.  Із  них:  попередження  –  89; 
штраф – 659; оплатне вилучення майна – 8; конфіскація 
майна – 92; позбавлення спеціального права – 14; громад-
ські роботи – 14; виправні роботи – 16. 

Санкції  статей  Кодексу  України  про  адміністративні 
правопорушення  передбачають  визначення  як  і  певних 
меж штрафу, так  і  точного зазначення розміру штрафної 
санкції. Адміністративний штраф слід  відрізняти  від  та-
кого  ж  виду  забезпечення  виконання  зобов’язань  у  ци-
вільно-правових відносинах, головною ціллю якого є від-
шкодування збитків, адже адміністративний штраф має на 
меті покарання правопорушника шляхом обмеження його 
майнових інтересів [14].

Оскільки  відповідальність,  що  визначена  в  Кодексі 
України про адміністративні правопорушення, застосову-
ється лише до фізичних осіб (фізичних осіб – підприєм-
ців), варто звернутися до Господарського кодексу України 
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[4]. Стаття 124 Господарського кодексу України [4] визна-
чає  адміністративно-господарський  штраф  як  грошову 
суму, що сплачується суб’єктом господарювання до відпо-
відного бюджету в разі порушення ним встановлених пра-
вил  здійснення  господарської  діяльності.  Перелік  пору-
шень, за які з суб’єкта господарювання стягується штраф, 
розмір і порядок його стягнення визначаються законами, 
що регулюють податкові та інші відносини, в яких допу-
щено  правопорушення.  Адміністративно-господарський 
штраф може застосовуватися у визначених законом випад-
ках одночасно з іншими адміністративно-господарськими 
санкціями,  передбаченими  статтею  239  Господарського 
кодексу України. 

Особливості  процедури  застосування  фінансових 
санкцій  у  сфері  ліцензування  будуть  залежати  від  таких 
особливостей, як: а) форми і методи контролю, в резуль-
таті  проведення  якого  виявляється  правопорушення;  
б) правовий статус органів ліцензування, що уповноваже-
ні застосовувати фінансові санкції; в) наявність окремих 
підзаконних  нормативно-правових  актів,  якими  визнача-
ються процедури застосування фінансових санкцій тощо 
[1, с.18]. 

Важливим  питанням  у  визначенні  ефективності 
штрафних санкцій є система розрахунку штрафних санк-
цій, встановлення конкретних розмірів у межах визначе-
ного діапазону та їх граничних значень. Адже всі штрафні 
санкції, що  застосовуються у  сфері ліцензування, мають 
бути однаково ефективними в структурі адміністративно-
правового режиму ліцензування.

Погоджуючись із цим та з думкою Л. Чубук [15, с. 263],  
вважаємо за доцільне зазначити, що в економічній теорії 
існує  два  підходи  до  визначення  найбільш  дієвих штра-
фів за порушення законодавчих вимог щодо ліцензування. 
В  економічній  теорії  (наприклад,  у  сфері  еколого-еконо-
мічних відносин) передбачається, що суб’єкти контролю 
раціонально приймають рішення щодо того, чи дотриму-
ватись  законодавчих  і  договірних  вимог,  а  саме шляхом 
зважування очікуваних витрат на дотримання вимог (тех-
нологічні та управлінські витрати на заходи їх виконання) 
та  витрат  їх невиконання  (розмір  грошових  санкцій, ци-
вільно-правову  відповідальність).  Для  досягнення  спра-
ведливого  правозастосування  регулюючі  органи  повинні 
забезпечувати оперативне та невідворотне реагування на 
факти порушення вимог, накладаючи санкції, що переви-
щують вигоду від порушення законодавства у сфері ліцен-
зування [16].

Також існує теорія так званих оптимальних санкцій, 
згідно з якою питання попередження порушень розгляда-
ється з точки зору економічної ефективності, а не спра-
ведливості. Вона  грунтується на  тому, що якщо  із  двох 
можливих порушень, що приносить порушнику однако-
ву економічну вигоду, більш жорстка фінансова санкція 
повинна  накладатися  за  те  порушення,  ймовірність  ви-
явлення  якого  нижча,  ніж  іншого, щоб  забезпечити  од-
наковий рівень стримування. Це стосується, наприклад, 
правопорушення «діяльність без ліцензії», яке складніше 
виявити, ніж порушення ліцензійних правил та умов, ін-
формація про яке може міститися, наприклад, у щорічно-
му  звіті  ліцензіата  чи на підставі  результатів перевірки 
[15, c. 264]. 

Що стосується розрахункових одиниць штрафів, то за-
конодавством  у  сфері  ліцензування  найчастіше  викорис-
товуються  такі  розрахункові  одиниці,  як  «неоподаткову-
ваний мінімум доходів громадян», «мінімальна заробітна 
плата». 

Вважаємо, що дані розрахункові одиниці потребують 
перегляду з огляду на вимоги часу на необхідність існу-
вання ефективної системи штрафних санкцій у сфері лі-
цензування. Так, наприклад, Законом України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів» від 06.12.2016 
№  1774-VIII  [17]  встановлений  новий  розмір  мінімаль-

ної  заробітної  плати,  яка  з  1  січня  2017  року  зросте  до  
3200 грн., що значно вплине на розмір штрафних санкцій, 
що розраховуються, виходячи з її розміру, але не вплине 
на штрафи, що розраховуються  з  використанням неопо-
даткованого мінімуму доходу громадян. 

  Проте  в  законодавстві  України  у  сфері  ліцензуван-
ня  існують  і  більш  ефективні  розрахункові  одиниці  для 
нарахування штрафу.  Як  розрахункова  одиниця штрафу 
застосовується  сам  «предмет»  діяльності  суб’єкта  гос-
подарювання, на який вимагається отримання ліцензії та 
певний відсоток до розміру ліцензійного збору. Мається 
на увазі фінансова санкція у вигляді штрафу, еквівалент-
ного вартості валютних цінностей, що перерахована у ва-
люту України за обмінним курсом Національного банку 
України на день  здійснення операцій  із  валютними цін-
ностями,  які  потребують одержання  ліцензії Національ-
ного банку України, що передбачена Декретом Кабінету 
Міністрів України  «Про  систему  валютного  регулюван-
ня  та  валютного  контролю»  від  19  лютого  1993  року  
№ 15-93  [18]. Відповідно до Закону України «Про теле-
бачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759-XII [19] 
за порушення умов ліцензії, визначених ліцензією на мов-
лення та додатками до неї, та/або ліцензійних умов (крім 
вимог до організаційно-технічних, 

фінансових та інвестиційних зобов’язань ліцензіата), 
в частині 

програмної  концепції  застосовується  штрафна  санк-
ція в 5 відсотків розміру ліцензійного збору. 

Чіткий  і  зрозумілий  підхід  до  методики  розрахунку 
штрафів  є  обов’язком  України  в  рамках  імплементації 
Угоди про асоціацію. Наприклад, розглянемо ефективну 
систему застосування штрафів в Європейському союзі за 
правопорушення в підприємницькій сфері. Кінцева сума 
штрафу  визначається  шляхом  множення  базової  суми 
штрафу (від 30%, від річних продажів товару, виконання 
робіт,  надання  послуг,  яких  стосувалося  порушення)  на 
кількість років, протягом яких здійснювалося порушення, 
та додавання 100% від річного продажу товару, виконання 
робіт, надання послуг, за кожне попереднє правопорушен-
ня у сфері ліцензування або продовження чи повторення 
порушення  (по  яким  було  рішення  компетентного  орга-
ну), відмову визнати протиправність діяння, збільшення 
штрафу у випадках, коли орган ліцензування вважає, що 
не досягнуто мети штрафу (коли суб’єкт господарювання 
має великий оборот за господарську діяльність, що не лі-
цензується). Також штраф може бути зменшений на 10%, 
якщо правопорушення вчинене вперше, а суб’єкт госпо-
дарювання повністю усунув наслідки протиправного ді-
яння та визнає його протиправність (не оскаржує) [20].

Висновки.  Отже,  аналіз  чинного  законодавства  дає 
можливість  зробити  висновок,  що  система  фінансових 
санкцій, алгоритм нарахування штрафних санкцій у сфе-
рі  ліцензування  потребує  доопрацювання.  Як  бачимо,  в 
законодавця  відсутній  єдиний  підхід  до  розрахункових 
одиниць штрафів, таких як «неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян», «мінімальна заробітна плата».  Їх ви-
користання  є  неефективним  та  не  відповідає  принципу 
адекватності  застосування  санкцій  адміністративно-пра-
вового  режиму  ліцензування.  Натомість,  ураховуючи 
позитивній досвід закордонних країн та прогалини у за-
конодавчому регулюванні, потребує законодавчого закрі-
плення: по-перше, встановлення розміру штрафних санк-
цій,  виходячи  з  розміру  отриманого  доходу,  тривалості 
вчиненого  правопорушення,  наявності  рецедиву  пору-
шення норм у сфері ліцензування; по-друге, для ефектив-
ності провозастосування невиконання вимог щодо сплати 
штрафних санкцій має забезпечуватися пенею; по-третє, 
більш жорстка фінансова санкція повинна накладатися за 
те порушення, ймовірність виявлення якого нижча в по-
рівнянні  з  іншими  порушеннями  ліцензійних  правил  та 
умов. 
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У статті проаналізовано особливості вибору напрямів реформування органів досудового розслідування в Україні. З’ясовано доціль-
ність урахування досвіду держав з англосаксонською правовою системою. Акцентовано увагу на специфічних рисах правоохоронних 
органів скандинавських країн.

Ключові слова: правоохоронна система, правоохоронні органи, органи досудового розслідування, реформування, англосаксонська 
правова система.

В статье проанализированы особенности выбора направлений реформирования органов досудебного расследования в Украине. 
Обоснована целесообразность учета опыта государств с англосаксонской правовой системой. Акцентировано внимание на специфиче-
ских чертах правоохранительных органов скандинавских стран.

Ключевые слова: правоохранительная система, правоохранительные органы, органы предварительного расследования, реформи-
рование, англосаксонская правовая система.

The article analyzes the features of a choice of directions of reforming the pre-trial investigation authorities in Ukraine. Expedience account 
the experience of countries with Anglo-Saxon legal system. The attention is focused on the specific features of the law enforcement agencies of 
the Scandinavian countries.

Key words: law enforcement system, law enforcement bodies, bodies of preliminary investigation, reform the Anglo-Saxon legal system.

Постановка проблеми. Необхідність  реформування 
правоохоронних  органів  у  цілому  та  органів  досудово-
го  розслідування  зокрема  є  беззаперечним  фактом  і  на-
гальною необхідністю. У спадок від радянського режиму 
Україні  залишилась  правоохоронна  система,  яка,  незва-
жаючи на чисельні реорганізації  і  перетворення,  у  своїй 
суті фактично залишається незмінною. Одним із свідоцтв 
цього є місце і роль органів досудового розслідування в за-
значеній системі, оскільки, незважаючи на зміни, внесені 
в кримінальний процес у 2012 році, функції слідчого під 
час досудового розслідування залишаються зведеними до 
процесуального оформлення здобутих (як правило внаслі-
док проведення оперативно-розшукових заходів) доказів. 

Важливу  роль  у  цій  ситуації  відіграє  відсутність  за-
конодавчих  актів  (за  винятком  Кримінального  процесу-
ального  кодексу України), що  регулюють  безпосередньо 
діяльність  слідчих органів. Організація  їх  діяльності  ре-
гламентується або загальними законодавчими актами (За-
коном України «Про Національну поліцію», Податковим 
кодексом України тощо), або відомчими наказами (напри-
клад,  наказ  Міністерства  внутрішніх  справ  України  від 
09.08.2012  №  686  «Про  організацію  діяльності  органів 
досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ 
України» [1]). Вказане й зумовлює актуальність проблеми 
вибору  напрямів  реформування  органів  досудового  роз-
слідування.

Стан дослідження. Проблеми  реформування  право-
охоронної системи в цілому й органів досудового розслі-
дування зокрема розглядали у своїх роботах В.Т. Білоус, 
І.В.  Зозуля, М.В.  Лошицький, О.М. Музичук, О.С. Фед-
ченко та інші автори. Разом із тим швидкі зміни в системі 
суспільних  відносин  у  правоохоронній  сфері  вимагають 
сьогодні  поглибленого  наукового  аналізу  особливостей 
реформування у світлі сучасних реалій.

Метою написання статті є аналіз актуальних проблем 
сучасного стану реформування органів досудового розслі-
дування України.

Виклад основного матеріалу. У контексті норматив-
ного забезпечення організаційних змін структури органів 
досудового розслідування слід позитивно оцінити затвер-
дження розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

22.10.2014 р. № 1118-р Концепції першочергових заходів 
реформування  системи  Міністерства  внутрішніх  справ 
України,  яке  включає  найбільш  численну  структуру  до-
судового розслідування  в нашій країні. Другий  етап цієї 
Концепції (який, за задумом авторів,мав тривати протягом 
2015-2016 років) передбачає здійснення інституційних та 
функціональних перетворень «…після прийняття законо-
давчих актів про відповідні органи та служби, діяльність 
яких спрямовується та координується Міністром внутріш-
ніх справ»  [2]. Однак, незважаючи на встановлений тер-
мін та на той факт, що органи досудового розслідування 
в системі МВС є структурним підрозділом Національної 
поліції України,  до  цього  часу  вони  керуються  вищезга-
даним наказом МВС України від 09.08.2012 р. № 686. На-
прикінці 2015 року Національною поліцією оприлюднено 
проект наказу МВС «Про організацію діяльності органів 
досудового розслідування Національної поліції»  [3]. Од-
нак,  попри  нагальну  потребу  правової  регламентації  як 
внутрішньоорганізаційних відносин вказаних органів, так 
і їх взаємодії з іншими органами та підрозділами, це пи-
тання досі не вирішено.

Закон  України  «Про  Національну  поліцію»  (як  і  до 
нього – Закон України «Про міліцію») регламентує діяль-
ність  співробітників  органів  досудового  розслідування  в 
аспекті  загального  правового  статусу  поліцейських  [4]. 
Аналогічним  чином,  але  вже  положеннями  Податкового 
кодексу  України  регламентується  діяльність  органів  до-
судового розслідування, що входять до складу податкової 
міліції [5]. Тобто на цей час в Україні відсутні норматив-
но-правові  акти,  що  регламентують  діяльність  органів 
досудового розслідування відповідно до сучасного стану 
реформування правоохоронної системи.

Однією  із цілей, поставлених у Концепції першочер-
гових  заходів  реформування  системи  Міністерства  вну-
трішніх справ, є визначення громадської думки одним  із 
основних критеріїв оцінки діяльності органів внутрішніх 
справ [2]. Безумовно, це дійсно важливий критерій оцінки 
діяльності правоохоронних органів у цілому, орієнтир за-
гального напрямку. Проте, на нашу думку, стосовно таких 
категорій,  як  розкриття  та  розслідування  кримінальних 
злочинів, більшу вагу мають статистичні дані. Особливої 
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важливості такі дані набувають під час оцінювання ефек-
тивності тих чи інших заходів реформування системи пра-
воохоронних органів,  зокрема, стосовно діяльності орга-
нів досудового розслідування. Аналіз статистичних даних 
Генеральної  прокуратури  України  щодо  зареєстрованих 
кримінальних правопорушень та результатів їх досудового 
розслідування (які надаються цим відомством, починаючи 
з 2013 року у зв’язку з набуттям чинності Кримінального 
процесуального  кодексу  України  і  запровадженням  сис-
теми Єдиного  реєстру  досудових  розслідувань)  свідчить 
про існування негативної динаміки. Так, наприклад, дані 
звітів  про  кримінальні  правопорушення  за  10  місяців  з 
2013 до 2016 року свідчать, що рівень зареєстрованих кри-
мінальних  правопорушень  у  середньому  складає  517832 
злочинів (10 міс. 2013 р. – 567638 правопорушень, 10 міс.  
2014 р. – 481274 правопорушень, 10 міс. 2015 р. – 468805 
правопорушень, 10 міс. 2016 р. – 553611 правопорушень) 
[6]. З огляду на цифри за окремими роками не можна зро-
бити  висновок  про  значне  коливання  злочинності  в  бік 
зростання в поточному році. У той же час, якщо виходи-
ти з даних щодо правопорушень, із приводу яких справи 
направлено до суду, різниця між даними щодо розкритих 
злочинів,  за  якими  органами  досудового  розслідування 
прийнято  рішення,  є  вражаючою.  Так,  у  2013  році  цей 
показник  складав  30,85%  від  загальної  кількості  зареє-
строваних правопорушень, у 2014 році – 35,19%, у 2015 – 
35,45%, а у 2016 р. – лише 23,28%. 

Під  час  обговорення  реформи правоохоронної  систе-
ми неодноразово висловлювалася думка про необхідність 
позбутися оцінювання їх діяльності на основі кількісних 
показників. Це аргументувалося, зокрема, тим, що показ-
ники розкриття злочинів у таких країнах, як США, Німеч-
чина, Франція, не є пріоритетними, що, однак, не впливає 
на позитивну оцінку ефективності функціонування право-
охоронних органів цих держав (наприклад, відсоток роз-
криття в США складає близько 20%, у Польщі і Франції 
не перевищує 40%) [8]. Разом із тим, на нашу думку, кіль-
кість розкритих правопорушень та справ, що направлені 
до  суду,  є  важливою,  оскільки  дозволяє  оцінити  рівень 
продуктивності діяльності органів та підрозділів, що здій-
снюють досудове розслідування. 

Будь-яке  реформування  потребує  наявності  відпо-
відного  методологічного  підґрунтя,  базуючись  на  якому, 
можна  визначити  цілі,  напрями  та  критерії  оцінювання 
успішності реформ, про що неодноразово згадували вче-
ні-правознавці  [9,  с.  10,  232].  Перебудова  правоохорон-
ної системи, в тому числі й органів, що входять до сфери 
управління Міністерства внутрішніх справ України, пови-
нна відбуватись лише за наявності бачення загальної мети. 
При цьому ця мета не повинна бути абстрактною мрією 
(наприклад, «перетворення на європейський зразок» [2]), 
а  мати  більш  конкретизовані  визначення  та  орієнтири.  
В  іншому  випадку  реформування  буде мати  декларатив-
ний  характер,  або  його  результати  навіть  можуть  бути 
шкідливими  для  правоохоронної  діяльності,  оскільки 
стара система роботи буде  зруйнована,  а нова виявиться 
неспроможною адекватно реагувати на виклики часу. При 
цьому, безумовно, такий орієнтир не є чимось непоруш-
ним. Як слушно зауважує І.М. Шопіна, суспільні відноси-
ни постійно трансформуються, обраний раніше орієнтир 
може  втратити  актуальність,  виникають нові  виклики  та 
загрози  внутрішній  безпеці  держави,  що  знаходить  свій 
вияв у нових парадигмах соціального управління. Але без 
урахування раніше поставлених цілей, досягнутих резуль-
татів та наслідків вибору тих чи інших варіантів розвитку 
реформування перетворюється на хаотичний рух, нездат-
ний  привести  до  вдосконалення  суспільних  відносин  у 
певній сфері [10, с. 26]. 

Одним із таких орієнтирів є обрання моделі правової 
системи, що знаходиться в основі побудови системи пра-
воохоронних органів. До таких моделей належать романо-

германська група (або сім’я континентального права); ан-
глосаксонська (або сім’я загального права), далекосхідна 
правова сім’я, а також релігійні та традиційні правові сім’ї 
[11].  Останнім  часом  у  роботах  російських  дослідників 
з’явилось поняття «слов’янської», або «російської» право-
вої сім’ї [12]. Для України актуальним є вибір між перши-
ми двома правовими системами, оскільки лише обрання 
між  ними  відкриває  перед  нашою  державою  «....можли-
вості  для  утвердження  таких  започаткованих  європей-
ською  цивілізацією,  а  нині  загальновизнаних  цінностей, 
як демократія, ринкова економіка, повага до невідчужува-
них прав  і  свобод людини,  соціальна  захищеність,  спра-
ведливе  правосуддя,  розвинені  процедури  розв’язання 
суспільних конфліктів і досягнення громадської злагоди»  
[11, с. 338]. Обрання конкретного напряму реформування 
в межах  так  званої  «європейської моделі» потребує кон-
кретизації  такої  моделі  –  континентальної,  англосаксон-
ської  чи  якоїсь  іншої. Наприклад,  І.  Зозуля,  спираючись 
на  погляди  О.  Федченко,  В. Мосейчука,  Г. Манчуленка, 
М. Корнієнка та інших [13; 14; 15; 16], пропонує «…при-
йняти за основу побудови ОВС України (і, відповідно, Мі-
ністерства в цілому) континентально-європейську модель 
поліцейської  організації,  властиву  романо-германській 
правовій сім’ї» [17, с. 188]. У літературі висловлюються й 
інші позиції із цього приводу.

На  жаль,  вищезазначена  Концепція  першочергових 
заходів  реформування  системи Міністерства  внутрішніх 
справ свідчить про відсутність чітко визначених орієнти-
рів реформування. Так, у ній зазначається, що її метою є 
«…перетворення МВС на правоохоронний багатопрофіль-
ний цивільний орган європейського зразка» [2]. Проте, як 
слушно  зауважує  І.В.  Зозуля,  «…абсолютно  некоректно 
просто казати про «європейську модель» поліції, оскільки 
умовно нараховують дві основні моделі. По-друге, в Євро-
пі існує 43 країни, в кожній з яких є власна поліція – тоді 
поліцію якої з них ми маємо брати за взірець?» [17, с. 180]. 
Водночас щодо повноважень Міністра  внутрішніх  справ 
стосовно «…координації діяльності міліції, Національної 
гвардії, міграційної,  прикордонної,  пожежно-рятувальної 
служб» зауважено, що вони «…відповідають побудові мі-
ністерств внутрішніх справ  європейських країн,  зокрема 
Республіки Польща, Австрійської Республіки, Французь-
кої  Республіки,  Угорської  Республіки  та  держав  Балтії» 
[2]. Тобто з урахуванням цього зауваження можливо при-
пустити, що в Україні за основу обрано континентально-
європейську модель поліцейської організації, але це свід-
чить про те, що правоохоронна система (зокрема, в особі 
Міністерства  внутрішніх  справ)  буде  трансформуватись 
вже в усталених формах, у межах централізації або, інши-
ми словами, «поліцейської держави».

Разом із тим, якщо в якості критерію обирати ефектив-
ність,  раціональність  та  прагматичність,  то  більш  ефек-
тивним виглядає досвід країн з англо-саксонською право-
вою системою, в якій для системи правоохоронних органів 
характерні  горизонтальні,  а  не  централізовані  зв’язки 
[17,  с.  178],  а  повноваження  слідчих  значно ширші,  ніж 
у країнах з романо-германською системою права. Також, 
на  нашу  думку,  є  цікавим  досвід  скандинавських  країн, 
зокрема Швеції,  яка останні десятиліття  стабільно пере-
буває в рейтингу країн із низьким рівнем злочинності та 
відповідною високою довірою з боку громадськості [18]. 
До цього часу вчені не визначились, до якої саме право-
вої системи відносяться скандинавські країни, і здебільше 
зупиняються на проміжній системі  [19; 20]. Враховуючи 
ефективність правоохоронної системи в цілому й органів 
досудового розслідування зокрема, а також обрання кра-
щих механізмів  у  цій  сфері  з  урахуванням  національної 
практики,  на нашу думку,  слід  звернути увагу на досвід 
саме країн скандинавської групи, зокрема Швеції. 

Висновки. Аналіз  сучасного  стану  реформування  ор-
ганів  досудового  розслідування  в  Україні,  що  входять  до 
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сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, 
свідчить, що наразі спостерігається недостатність чітко ви-
значених  орієнтирів  пропонованих  змін,  нерозробленість 
моделі  реформування  з  опорою  на  європейський  досвід. 
Використання  особливостей  побудови  системи  правоохо-
ронних  органів  країн  з  англосаксонською  правовою  сис-

темою,  а  також  скандинавських  країн,  з  урахуванням  на-
ціональних реалій, дозволило б, на нашу думку, запобігти 
надмірної централізації  органів досудового розслідування 
та значно зменшити обсяги їх бюджетного фінансування за 
рахунок відмови від проміжних управлінських ланок та ду-
блювання функцій окремих органів та підрозділів.
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ВиМОГи СУЧАСНОГО УКРАЇНСьКОГО СУСПІЛьСТВА 
ДО СиСТЕМ АНТиТЕРОРиСТиЧНОГО ЗАхиСТУ

ThE rEQuIrEMENTS Of MODErN uKrAINIAN SOCIETy 
TO ThE SySTEMS Of ANTITErrOrIST PrOTECTION
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У статті розглянуто деякі критерії оцінки суспільством стану боротьби з терористичними злочинами. Проаналізовано можливі підходи 
до оцінювання основних складників систем антитерористичного захисту, за якими громадськість може визначати ефективність функ-
ціонування таких систем. За результатами сформульовано вимоги сучасного українського суспільства до систем антитерористичного 
захисту. 

Ключові слова: тероризм, боротьба з тероризмом, суспільство, антитерористичний захист, системи антитерористичного захисту.

В статье рассмотрены некоторые критерии оценки обществом состояния борьбы с террористическими преступлениями. Проанали-
зированы возможные подходы к оцениванию основных составляющих систем антитеррористической защиты, по которым обществен-
ность может определять эффективность функционирования таких систем. В результате сформулированы требования современного 
украинского общества к системам антитеррористической защиты.

Ключевые слова: терроризм, борьба с терроризмом, общество, антитеррористическая защита, системы антитеррористической 
защиты.

Some criteria of society’s evaluation the state of the fight against terrorist crimes have been reviewed in the article. Possible approaches to 
the estimation of the main components of the system of antiterrorist protection have been analyzed. The estimation of that components can be 
used by the public to determine the efficiency of the functioning of such systems. As a result, the requirements of modern ukrainian society to the 
systems of antiterrorist protection have been formulated.

Key words: terrorism, counter-terrorism, society, antiterrorist protection, systems of antiterrorist protection.

РОЗДІЛ 8
КРиМІНАЛьНЕ ПРАВО ТА КРиМІНОЛОГІЯ; КРиМІНАЛьНО-ВиКОНАВЧЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Світова  спільнота  визнає 
тероризм  однією  з  найбільш  серйозних  загроз  міжна-
родному миру і безпеці людства, а подальше поширення 
терористичних  ризиків  і  загроз  зумовлює  необхідність 
удосконалення механізмів захисту об’єктів можливих те-
рористичних посягань, у першу чергу тих, що мають осо-
бливе значення для держави і суспільства. У забезпеченні 
безпеки цих об’єктів важливу роль відіграють системи ан-
титерористичного  захисту  (АТЗ),  які  повинні  ефективно 
протидіяти терористичним загрозам та запобігати скоєн-
ню терористичних актів.

На жаль, на даний час у науковій думці та чинному за-
конодавстві існують суттєві прогалини у визначенні право-
вого  поняття  та  нормативно-правовій  регламентації  АТЗ 
об’єктів терористичних посягань як складової загальнодер-
жавної системи боротьби з тероризмом. Для уникнення цьо-
го пропонується під АТЗ об’єктів можливих терористичних 
спрямувань  розуміти  комплекс  правових,  організаційних, 
розвідувальних,  контррозвідувальних,  оперативно-роз-
шукових,  фінансово-економічних,  охоронних,  режимних, 
інженерно-технічних  та  інших  заходів,  що  проводяться 
суб’єктами  боротьби  з  тероризмом,  іншими  державними 
органами  та  суб’єктами  господарювання  незалежно  від 
форми власності з метою запобігання, виявлення і припи-
нення терористичної діяльності на визначених об’єктах.

Система АТЗ спрямована на захист терористично ураз-
ливих об’єктів від злочинних посягань терористів. Окрім 
адміністративних  або  соціально-економічних  об’єктів, 
споруд та майнових комплексів, на які зазіхають терорис-
ти, найголовнішим об’єктом є людина, адже за Конститу-
цією України  (ст.  3)  її життя  і  здоров’я, честь  і  гідність, 
недоторканність і безпека визнаються найвищою соціаль-
ною цінністю. Відомо, що людина і суспільство пов’язані 
між собою тісними зв’язками і є учасниками соціальних 
процесів. Характерною ознакою демократичного суспіль-

ства є можливість участі громадян у контролі державних 
інститутів  та  управлінні  країною.  Суспільство,  яким  би 
гуманним  воно  не  було,  не  може  виправдовувати  зло-
чинну діяльність терористів, які завдали шкоди життю та 
здоров’ю громадян, тому вправі висувати певні вимоги до 
функціонування систем АТЗ.

Стан дослідження. Вивченню  теоретичних  та методо-
логічних аспектів боротьби з тероризмом присвячена значна 
кількість праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених.

Серед  українських  авторів  значний  внесок  у  фор-
мування  концептуальних  засад  протидії  тероризму  зро-
били  В.Ф.  Антипенко,  В.П.  Ємельянов,  В.А.  Ліпкан,  
В.В. Крутов, С.М. Мохончук, М.В. Семикін, В.А. Настюк, 
В.О. Глушков, І.М. Рижов, В.П. Богданов та багато інших. 
Значна  кількість  публікацій  присвячена  організаційно-
правовим  основам  антитерористичної  діяльності,  пер-
спективам  розвитку  та  вдосконалення  антитерористич-
ного законодавства, кримінологічному аспекту тероризму 
тощо.

Серед зарубіжних вчених заслуговують на увагу пра-
ці таких авторів, як Р. Крелинстен, С. Вильямс, Р. Боссон,  
О.  Бернс,  Б.  Хейнс,  К.  Джонс,  Р.  Хиггинс,  М.  Флори,  
Р.  Капперман,  С.  Ланз,  Ф.  Болз,  К.  Дудонис,  Д. Шульц,  
Г.  Стевен,  Р.  Гунаратна,  П.  Девис,  К.  Крагин  та  багато  
інших.

У науковій літературі проблемні питання АТЗ об’єктів 
можливих терористичних спрямувань розглядалися пере-
важно з позицій захисту об’єктів критичної інфраструкту-
ри. При цьому не враховувалась  соціологічна парадигма 
тероризму, у зв’язку з чим зв’язки між соціальною систе-
мою та системою АТЗ не розглядалися.

Метою публікації є обґрунтування можливих підходів 
до оцінки основних складових АТЗ та формування на цій 
основі вимог сучасного українського суспільства до сис-
тем АТЗ.
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Виклад основного матеріалу. Для розгляду вказаної 
проблеми  необхідно  виходити  з  того,  що  відповідно  до 
чинного  законодавства  та  антитерористичної  літератури 
тероризм як діяння розглядається на трьох рівнях: 1) те-
роризм у вузькому (власному) сенсі; 2) тероризм у широ-
кому  сенсі;  3)  тероризм  у  самому широкому  сенсі. Пев-
на  частина  діянь,  які  підпадають  під  поняття  «тероризм 
у самому широкому сенсі», криміналізована та має назву 
«терористичні  злочини»  [1,  с.  186–188]. Ядром  терорис-
тичних злочинів є терористичний акт, відповідальність за 
який передбачена  ст.  258 КК України. Оскільки  система 
АТЗ  повинна  запобігати  вчиненню  терористичних  актів, 
тобто протидіяти скоєнню кримінально-караних діянь, до 
неї має висуватись ряд вимог, які суспільством ставляться 
до боротьби зі злочинністю, в першу чергу – з терористич-
ними злочинами. 

Боротьба  зі  злочинністю  в  широкому  розумінні  цих 
слів включає в себе два основних аспекти: кримінально-
правовий, який полягає у виявленні, розкритті, розсліду-
ванні злочинів, притягненні винних осіб до встановленої 
законом відповідальності; та кримінологічний, який охо-
плює вивчення злочинності, її причин, вжиття заходів з їх 
усунення чи нейтралізації [2, с. 93].

Термін  «боротьба  зі  злочинністю»  традиційно  вико-
ристовується в кримінології ще з радянських часів. Про-
те в науковій літературі набули широкого поширення такі 
терміни,  як  «запобігання  злочинності»,  «попередження 
злочинності», «протидія злочинності», «контроль над зло-
чинністю».  Ряд  кримінологів  (Я.І.  Гилинський,  А.П.  За- 
калюк, О.М. Литвак, С.С. Босхолов, Ю.В. Нікітін та інші) 
критикують  вживання  терміну  «боротьба  зі  злочинніс-
тю»,  оскільки  слово  «боротьба»  означає  протиборство, 
битву, схватку двох сторін, у ході якої одна сторона пови-
нна подавити або знищити іншу. Інша частина науковців  
(В.С. Зеленецький, Л.В., Багрій-Шахматов, А.Й. Міллер, 
В.П. Філонов, О.М. Литвинов, Т.С. Гавриш, Л.М. Давиден-
ко та інші) вважає його доцільним і прийнятним. Вважаю-
чи, що всі ці терміни мають право на існування, відмітимо 
лише, що термін «боротьба зі злочинністю» використову-
ється в нормативно-правових актах. Як приклад, чинним 
Законом України «Про боротьбу з тероризмом» (ст. 1) бо-
ротьба із цим суспільно небезпечним явищем визначаєть-
ся «…як діяльність щодо запобігання, виявлення, припи-
нення, мінімізації наслідків терористичної діяльності» [3].

Для  оцінки  результатів  будь-якої  діяльності,  в  тому 
числі  боротьби  правоохоронних  органів  із  терористич-
ними  злочинами,  використовується  система  критеріїв  та 
показників,  які  між  собою  тісно  пов’язані.  Якщо  крите-
рій визначає якісну характеристику явища, то показник – 
кількісну. 

Як відмічають І.В. Арістова, Б.Ю. Кухарєв, усі методи 
оцінки діяльності органів внутрішніх справ можна розді-
лити на три групи: 1) методи якісної оцінки населенням, 
громадськістю органів внутрішніх справ; 2) методи кіль-
кісних показників, коли в основі оцінки лежить статисти-
ка; 3) комбіновані методи, які полягають у використанні 
двох  згаданих груп методів одночасно. Перша група ме-
тодів  повинна  мати  пріоритетне  значення,  оскільки  від-
носини  особистості  та  держави  мають  ґрунтуватися  на 
гуманістичному підході [4, с. 197–201].

Л.М. Давиденко вважає, що показники ефективності, 
які різняться за характером, мають відповідати певним ви-
могам, відпрацьованим теорією та практикою. Основними 
з них є: достовірність, порівняльність, оптимальність, по-
єднання кількісних та якісних показників [2, с. 99].

На жаль, суспільство не має доступу до всіх показни-
ків, які в повній мірі характеризують стан боротьби з те-
рористичними злочинами. Частина з них, що відносяться 
до  контррозвідувальної  та  оперативно-розшукової  діяль-
ності, має гриф обмеження доступу. Громадськість може 
оцінювати  результативність  протидії  тероризму  з  інфор-

мації, оприлюдненої на офіційних сайтах правоохоронних 
органів, із повідомлень ЗМІ, телебачення тощо. Зокрема, 
на  офіційному  сайті  Генеральної  прокуратури  України 
щомісячно  висвітлюється  Єдиний  звіт  про  кримінальні 
правопорушення  по  державі,  в  якому  містяться  статис-
тичні  результати  розслідування  злочинів,  передбачених  
ст.ст. 258–258-5 КК України. На нашу думку, за допомо-
гою зазначених показників пересічному громадянину по-
вною мірою оцінити ефективність боротьби з тероризмом 
неможливо (хоча б тому, що в цій звітності немає інфор-
мації щодо попередження скоєння терористичних актів). 
Звичайно, конкретні приклади вдалого проведення право-
охоронними  органами  операцій  із  затримки  терористів, 
які планували скоєння терористичних актів, висвітлюють-
ся ЗМІ, Інтернет-ресурсами та телебаченням. Це повністю 
відповідає  вимогам  розпорядження  Кабінету  Міністрів 
України  від  12.09.2012  №  672-р  «Про  інформаційно-
роз’яснювальні  заходи  у  сфері  боротьби  з  тероризмом». 
У зв’язку  із цим громадянам найбільш важливо відчува-
ти, що правоохоронна система взагалі та система АТЗ зо-
крема здатна та постійно підтверджує свою спроможність 
запобігти скоєнню терористичного акту і убезпечити сус-
пільство від його негативних наслідків. 

Як справедливо відзначає А.Ф. Зелинський, запобіган-
ня злочинності – це «…система заходів, яких вживає сус-
пільство для того, щоб стримувати зростання злочинності 
і, по можливості, знизити її реальний рівень шляхом усу-
нення та нейтралізації її причин та умов, що їй сприяють 
(профілактики), а також через відвернення та припинення 
окремих конкретних злочинів» [5, с. 140]. Запобігання по-
сяганню на соціальні цінності забезпечується як держав-
ними органами, так і громадськими організаціями й окре-
мими громадянами.

Ю.В.  Нікітін  та  ряд  кримінологів  пропонують 
об’єднати терміном «запобігання» всі форми і заходи пре-
вентивного характеру, а «профілактикою» визнавати захо-
ди з усунення або недопущення криміногенних чинників 
[6, с. 210].

Вважаємо, що здатність системи АТЗ запобігти скоєн-
ню терористичного акту, превентивно реагувати на загро-
зу або підготовку до вчинення терористичного злочину є 
одним з основних критеріїв, за яким суспільство оцінюва-
тиме системи АТЗ.

З іншого боку, незважаючи на те, що питання складо-
вих елементів системи АТЗ є доволі дискусійним, її осно-
вним  структурним  компонентом  залишається  система 
фізичного  захисту  (СФЗ).  Було  б  нелогічним формувати 
вимоги до системи АТЗ об’єкта без урахування вимог до її 
структурних частин, у першу чергу – СФЗ. 

СФЗ  являє  собою  сукупність  організаційно-правових 
заходів  та  інженерно-технічних  рішень,  спрямованих  на 
захист підприємства (об’єкта) від загроз, джерелами яких 
є протиправні (несанкціоновані) фізичні впливи фізичних 
осіб – порушників (терористів, злочинців, екстремістів і т. 
ін.). Це складна комбінація елементів виявлення, затримки 
та  реагування  [7,  с.  24]. В  основу  створення СФЗ пови-
нен бути покладений принцип превентивності. Цей прин-
цип може бути реалізований по-різному. По відношенню 
до СФЗ об’єкта це означає, що чим раніше буде виявлено 
вторгнення, проведена оцінка його масштабу і з більшою 
ймовірністю буде нейтралізована загроза, тим ефективні-
ше СФЗ [8].

  У  науковій  літературі  обґрунтовується  декілька  ви-
значень  ефективності  організаційно-технічних  систем  та 
підходів до  їх оцінювання. На наш погляд, найбільш по-
вно  ефективність  визначається  як  сукупність  властивос-
тей,  якi  визначають  ступінь  пристосування  системи  до 
виконання  поставлених  перед  нею  завдань.  Iз  двох  сис-
тем  ефективнiшою  вважається  та,  яка  краще  вiдповiдає 
своєму  призначенню  [9,  с.  32].  Ефективнiсть  може  бути 
технiчною, економiчною, оперативною i т. ін.
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Оцінка  ефективності СФЗ  є  доволі  складним  і  комп-
лексним завданням у зв’язку з тим, що спроможність СФЗ 
протистояти  можливим  терористичним  атакам  залежить 
не тільки від особливостей побудови власне СФЗ, але й від 
характеристик сторони нападу (кількості учасників, рівня 
їх  підготовки,  оснащення  і  т.  ін.). Оцінити  ефективність 
СФЗ неможливо лише одним показником, і проблема по-
лягає у формуванні інтегрального показника. Для оцінки 
ефективності зарубіжними науковцями використовується 
декілька методичних підходів, основними з яких є: ймо-
вірнісно-часовий аналіз (вираховується вірогідність адек-
ватних  дій  сил  охорони  за  сигналами  технічних  засобів 
охорони  для  перешкоджання  діям  порушника),  логико-
ймовірнісні  методи  (оцінюється  вірогідність  знахожден-
ня  системи  в  безпечному  стані  в  рамках  прогнозовано-
го  сценарію  розвитку  небезпеки),  детерміністський  або  
адміністративно-звірочний метод  (досліджується ступінь 
дотримання  вимог  керівних документів  до СФЗ)  [8;  10]. 
Порівняння переваг та недоліків зазначених методів вихо-
дить за рамки цієї статті, однак варто відмітити, що вони 
фактично відзеркалюють різні погляди на одну проблему.

Однією з визначальних характеристик будь-якої систе-
ми,  яка  зумовлює  ефективність  її  функціонування,  є  на-
дійність. 

Під надійністю зазвичай розуміють властивість об’єкта 
зберігати в часі у встановлених межах значення всіх пара-
метрів, що характеризують здатність виконувати необхід-
ні функції в заданих режимах і умовах застосування.

Ефективнiсть i надійність – це комплекснi поняття, якi 
складаються  з  багатьох  окремих  взаємопов’язаних  влас-
тивостей.  Пiдвищення  надiйностi  системи  не  самоцiль, 
а  лише  один  iз  засобiв  забезпечення  високого  рiвня 
ефективностi. Мiж надiйнiстю i технiчною ефективнiстю 
iснує  безпосереднiй  зв’язок:  чим  надiйнiший  об’єкт, 
тим  вища  його  технiчна  ефективнiсть.  Якщо  поняття 
надiйностi використовується для оцiнки технiчного стану 
складових частин системи, то поняття ефективності – для 
оцiнки очiкуваних або отриманих результатiв застосуван-
ня системи [9, с. 32].

Важлива роль у побудові системи АТЗ належить анти-
терористичній підготовці персоналу об’єкта, яка повинна 
базуватися на розробленні типових інструкцій персоналу 
щодо  порядку  реагування  на  загрозу  вчинення  терорис-
тичних актів. Неабияка роль відводиться організації сис-
тематичного проведення з персоналом і співробітниками 
охорони об’єктів захисту інструктажів та практичних за-
нять щодо дій під час виникнення загрози терористичних 
актів та під час їх здійснення.

На  думку  І.М.  Рижова,  в  процесі  формування  дер-
жавної  системи боротьби  з  тероризмом в Україні  осно-
вну увагу було приділено можливостям спеціальних під-
розділів  суб’єктів  боротьби  з  тероризмом  та  фактично 
проігноровано  антитерористичну  підготовку  громадян 
як головного суб’єкта. Поза увагою під час формування 
антитерористичних  концепцій  залишалися  можливості 
та резерви людського ресурсу як основної складової час-
тини теророгенного потенціалу громадянського суспіль-
ства. Наслідки  такої помилки стали фатальними. У той 
же  час  досвід  проведення  антитерористичної  операції 
(АТО) на сході України засвідчив, що у зв’язку з актив-
ною підтримкою терористів із боку РФ цей конфлікт не 
вдасться локалізувати в короткостроковій перспективі, й 
наша держава буде змушена створювати досконалу сис-

тему АТЗ та активної протидії, опановувати модель так 
званого «воєнізованого суспільства» на кшталт Ізраїлю, 
якій майже 50 років. Ефективність  ізраїльської системи 
визначається,  насамперед,  вдалим  симбіозом  професі-
оналізму  спеціальних  підрозділів  та  обізнаності  й  пев-
ного досвіду антитерористичних дій  із боку цивільного 
населення. Для України  є  вкрай  актуальним формуван-
ня  системи  антитерористичної  підготовки  –  комплексу 
взаємопов’язаних  організаційно-технічних,  координа-
ційно-інформаційних,  пропагандистсько-педагогічних, 
правових та морально-психологічних заходів і суб’єктів, 
що їх реалізують, метою якого є формування знань, умінь 
та навичок протистояння  суспільства й особистості  ви-
кликам сучасного тероризму, протидії терористичній ді-
яльності,  дій  в  умовах  проведення АТО  та  відповідних 
фахових  здібностей представників  суб’єктів боротьби  з 
тероризмом [11, с. 283–285].

У системах АТЗ застосовується ряд адміністративних 
та режимних заходів, спрямованих на виявлення осіб, при-
четних до терористичної діяльності. Це, як правило, орга-
нізація багаторівневого перепускного режиму на об’єктах 
підвищеної  небезпеки,  встановлення  металошукачів  та 
камер відеоспостереження в місцях масового перебування 
людей (супермаркетах, концертних залах тощо), здійснен-
ня  паспортно-візового  контрою  в  міжнародних  пунктах 
пропуску  через  державний  кордон,  розпізнавання  біоме-
тричних даних фізичних осіб, перевірка транспортних за-
собів, сканування вантажів і т. ін. Вказані процедури ма-
ють здійснюватись комплексно і безперервно. Однак вони 
повинні проводитись у такий спосіб, щоб не створювати 
зайвих незручностей для  громадян  (займати багато часу, 
мати дублюючі ланки, вимагати надання значної кількості 
підтверджуючих документів тощо). 

Висновки. Отже, для формування вимог українського 
суспільства до систем АТЗ обов’язковим є врахування сус-
пільної оцінки результативності боротьби зі злочинністю, 
у  першу  чергу  злочинами  терористичної  спрямованості, 
та вимог до діяльності систем АТЗ, зумовлених функціо-
нуванням системоутворюючих компонентів таких систем. 
Системи  АТЗ  повинні  сформувати  в  населення  стійкий 
стан впевненості  в  ефективному захисті, позиціонуванні 
стратегій  боротьби  з  тероризмом,  насамперед,  в  частині 
запобігання та профілактики (недопущення) терористич-
ної  діяльності  безпосередньо  в місцях  перебування  кон-
кретних осіб, сприяти збільшенню довіри до спеціальних 
служб та служб безпеки.

Громадськість може оцінювати системи АТЗ за крите-
ріями ефективності, надійності, превентивності, комплек-
сності, зручності для населення. Для досягнення високих 
показників цих критеріїв суспільство вправі висувати ви-
моги щодо повноти виконання встановлених організацій-
них та інших заходів з АТЗ об’єктів від терористичних за-
гроз, забезпечення високого рівня кваліфікації персоналу, 
задіяного в реалізації заходів фізичного захисту та охорони 
об’єктів, підвищення рівня антитерористичної підготовки 
та компетенції населення, повноти матеріально-технічно-
го оснащення систем АТЗ, належного рівня їх фінансуван-
ня. Найбільш  важливою  вимогою  є  те, що  системи АТЗ 
повинні захистити свідомість громадян від терористичної 
ідеології, забезпечити залучення населення, громадських 
об’єднань і організацій у профілактику терористичних за-
гроз,  формування  психологічної  стійкості  та  готовності 
громадян протидіяти терористичними загрозам.
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У статті аналізується комплексне багатоаспектне дослідження зарубіжного досвіду проблеми виконання та відбування покарання у 
вигляді довічного позбавлення волі.
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В статье анализируется комплексное многоаспектное исследование зарубежного опыта проблемы исполнения и отбывания наказа-
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The article analyzes the complex multidimensional study of foreign experience performance problems and serving the sentence of life im-
prisonment.
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Постановка проблеми.  Інтеграція України  до  Євро-
пейського співтовариства передбачає її перетворення в де-
мократичну, правову, соціальну державу з високим рівнем 
розвитку  громадянського  суспільства.  Одним  із  нагаль-
них завдань на цьому шляху є реформування Державної 
кримінально-виконавчої  системи  України,  що,  зокрема, 
передбачає  створення  ефективної  системи  реалізації  ви-
конання кримінальних покарань у нашій державі шляхом 
приведення  умов  відбування  покарань  до  вимог  міжна-
родних актів,  які ратифіковані нашою державою. Якісно 
новим  напрямом  у  діяльності  кримінально-виконавчої 
системи України  є порядок виконання  та  відбування по-
карання у вигляді довічного позбавлення волі.

У сфері нормативно-правового регулювання поряд-
ку й умов виконання та відбування покарання у вигляді 
довічного  позбавлення  волі  є  достатні  підстави  для  їх 
гуманізації,  що  відповідає  тим  демократичним  пере-
творенням, які відбулися в Україні та орієнтовані на за-
провадження міжнародних та європейських норм у цій 
сфері.

Стан дослідження. З  огляду  на  міжнародний  ха-
рактер  проблем  довічного  позбавлення  волі  та  смертної 
кари були досліджені праці зарубіжних вчених, таких як:  
Г.З.  Анашкін, Ю.М. Антонян, Ю.В.  Голік,  Е.А.  Гришко,  
С.І  Дементьєв,  І.І.  Карпецю,  В.Є.  Квашис,  С.Г.  Келіна, 
Н.Ф. Кузнєцова, С.  І. Кузмін, С.В. Максимов, Г.Л. Міна-
ков, А.С. Никифоров, П.Г. Пономарьов, В.І. Селіверстов, 
О.Ф. Шишов,  І.В. Шмаров,  а  також  міжнародні  акти  та 
інші документи з предмету дослідження.

Мета статті полягає в комплексному багатоаспектно-
му дослідженні зарубіжного досвіду проблеми виконан-
ня та відбування покарання у вигляді довічного позбав-
лення волі.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні по-різному 
в тій або іншій країні законодавець ставиться до визначен-
ня терміну відбуття покарання у вигляді довічного позбав-
лення волі. Наприклад, в Австрії середній термін довічно-
го ув’язнення складає 22 роки, Англії і Уельсі – 14,4 років, 
Швеції – 9 років, Франції – 18 років, Італії – 21 рік, Хорва-
тії – від 20 до 40 років, Данії і Нідерландах – максимально 
20 років, Фінляндії – від 10 до 15 років, Угорщині – від 
15 до 30 років. У Канаді мінімальний термін, після якого 
може бути розглянуте питання про дострокове звільнення 
ув’язненого, складає 10 років у випадку скоєння тяжкого 
злочину  (вбивство другої міри)  і максимальний – 25 ро-
ків – за особливо тяжкий злочин (вбивство першого сту-
пеня). Питання про  умовно-дострокове  звільнення може 
розглядатися в Шрі-Ланці після 6 років фактичного відбу-
вання покарання, Японії – після 10 років, Германії і Люк-
сембурзі – після 15 років, Польщі – після 20 років, Латвії 
і Литві – після 25 років, а Естонії – не менше 30 років [1]. 
Проте цей термін може бути збільшений за порушення ре-
жиму або вчинення нового злочину чи скорочений (у ви-
падку амністії або помилування). Кількість «довідників» у 
загальній масі засуджених також різна в окремих країнах 
світу: від 20% – у Північній Ірландії до 0%– в Ісландії. По-
казники для інших держав виглядають таким чином: Шот-
ландія – 11,2%; Англія та Уельс – 6%; Туреччина – 4,4%; 
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Італія – 3%; Австрія – 2,9%; Фінляндія – 2,2%; Швеція – 
2%; Угорщина – 1,9%; Франція – 1,6%.

У  багатьох  зарубіжних  країнах  покарання  у  вигляді 
довічного  позбавлення  волі  автоматично  призначається 
особам, визнаним винними в скоєнні умисного вбивства. 
Покарання у вигляді довічного позбавлення волі є також 
максимальним покаранням за низку інших злочинів, таких 
як: умисне вбивство, озброєний грабіж, нанесення тяжких 
тілесних  ушкоджень,  підпал,  зґвалтування  й  викрадення 
людей.

Деякі  зарубіжні  країни  розширили  коло  злочинів,  в 
яких  потенційним  покаранням  передбачено  покарання  у 
вигляді  довічного  позбавлення  волі. Наприклад,  у США 
деякі штати ввели автоматичне призначення покарання у 
вигляді довічного позбавлення волі для рецидивістів, які 
вчиняли небезпечні  злочини. Такі  закони, що передбача-
ють обов’язкове застосування тієї чи іншої міри покаран-
ня, призвели до значного зростання кількості засуджених 
у  США.  Водночас  слід  наголосити,  що  багато  західних 
країн  пішли  їх  шляхом.  Наприклад,  у  Великобританії 
в  1997  р.  у  кримінальне  законодавство  була  внесена по-
правка,  що  дала  суддям  можливість  призначати  довічне 
позбавлення волі тим, хто визнаний винним у скоєнні по-
вторного  тяжкого  насильницького  злочину  чи  сексуаль-
ного злочину. Відміна смертної кари в Східній і Західній 
Європі призвела до того, що в багатьох країнах набагато 
більше  злочинців  засуджуються  до  покарання  у  вигляді 
довічного позбавлення волі. Ця тенденція особливо поміт-
на у Великобританії, де засуджених до даного виду пока-
рання більше, ніж у всіх інших західноєвропейських кра-
їнах, разом узятих. Якщо 30 років тому у Великобританії 
було 730 осіб, які відбували покарання у вигляді довічного 
позбавлення  волі,  то  сьогодні  їх  більше  4500. У Канаді, 
Швеції також набагато зросла кількість засуджених до по-
карання у вигляді довічного позбавлення волі.

У Франції  покарання  у  вигляді  довічного  позбавлен-
ня  волі  не  викликало  довіри  громадян.  Вважалося,  що 
відміна  смертної  кари  призведе  до  зростання  рівня  зло-
чинності і падіння дієвості закону. Так, у 1981 р. під час 
реформування французького законодавства про покарання 
питома вага прибічників збереження цього виду покаран-
ня становила 62%. Але вже у 1984 р., через три роки піс-
ля скасування смертної кари, її відміну підтримувало вже 
49%  респондентів,  проти  її  відміни  виступало  46%,  що 
засвідчило переорієнтацію громадян та зростання довіри 
до довічного позбавлення волі як дієвого заходу протидії 
злочинності.

Багато країн проводить різницю між двома  групами 
довічно засуджених: засуджені за обов’язковим вироком 
до довічного позбавлення волі та засуджені за дискрецій-
ним вироком (на розсуд судді). Якщо особа визнана ви-
нною в скоєнні злочину, за який передбачено обов’язкове 
довічне  позбавлення  волі,  суддя  не  має  іншого  вибору, 
крім  як  призначити  таке  покарання.  У  Великобританії, 
Шотландії  і  Новій  Зеландії  суди  зобов’язані  призначи-
ти  довічне  позбавлення  волі  у  всіх  випадках  умисних 
вбивств.  В  інших  країнах,  таких  як  Швеція,  суддя  не 
зобов’язаний  виносити  вирок  у  вигляді  довічного  по-
збавлення волі за умисне вбивство, але може зробити це 
на свій власний розсуд [2, с. 39].

У деяких країнах судді мають право призначати дис-
креційне  довічне  позбавлення  волі  за  такі  злочини,  як 
вбивство з необережності, зґвалтування чи підпал за обтя-
жуючих обставин. У Великобританії найбільш досвідчені 
судді з великим досвідом роботи все частіше виступають 
проти принципу винесення обов’язкових вироків до дові-
чного позбавлення волі. Доводи проти обов’язкового до-
вічного  позбавлення  волі  полягають  у  тому, що  воно  не 
дозволяє проводити різницю між різними видами вбивств. 
Суддя повинен призначати одне і те ж покарання тому, хто 
вбив  людину  в  п’яній  бійці,  тому,  хто  скоїв  убивство на 

побутовому грунті  за провокуючих обставин,  і  тому, хто 
скоїв раніше задумане вбивство. Опоненти обов’язкового 
довічного позбавлення волі вважають, що суддя повинен 
мати  можливість  винести  вирок  у  відповідності  до  кон-
кретних обставин кожної справи і призначати довічне по-
збавлення волі лише за найтяжчі злочини.

Російська Федерація однією з перших на теренах ко-
лишнього Радянського Союзу передбачила  в Криміналь-
ному кодексі покарання у вигляді довічного позбавлення 
як  самостійного  виду  покарання.  Покарання  у  вигляді 
довічного позбавлення волі як захід, який Президент РФ 
може  застосовувати  під  час  помилування  засуджених  до 
смертної  кари,  з’явилося  в  російському  законодавстві  в 
1992 р. У КК РФ покарання у вигляді довічного позбав-
лення волі вперше передбачено як самостійний вид пока-
рання, яке застосовується тільки як альтернатива смертної 
кари за здійснення особливо тяжких злочинів, що посяга-
ють на життя, і може призначатися у випадках, якщо суд 
вважає  за  можливе  не  застосовувати  смертну  кару  (ч.  1  
ст. 57). Таким чином, у Росії існує і смертна кара, і пока-
рання у вигляді довічного позбавлення волі. Але відповід-
но до ч. 2 ст. 20 Конституції Російської Федерації кримі-
нально-процесуальною гарантією судового захисту права 
на  життя  обвинуваченого  в  злочині,  за  вчинення  якого 
встановлена смертна кара,  є надання йому права на роз-
гляд його справи судом за участю присяжних засідачів, що 
відрізняються  значною  колегіальністю  та  незалежністю.  
У зв’язку із чим Конституційним Судом РФ була встанов-
лена заборона на застосування смертної кари [3, с. 42].

Покарання у вигляді довічного позбавлення волі в цій 
державі  застосовується  судами  нечасто,  хоча  ця  цифра 
постійно  збільшується:  у  2007  р.  воно  було  призначено  
16 засудженим, у 2008 р. – 55, у 2009 р. – 75, у 2010 р. – 98  
[4, с. 30]. Відповідно до ч. 2 ст. 57 КК РФ довічне позбав-
лення волі не застосовується до жінок, осіб, які вчинили 
злочин до досягнення 18 років, чоловіків, які досягли на 
момент винесення судом вироку 65 років.

Розглядаючи питання про правову природу довічного 
позбавлення  волі,  яке  застосовується  указом  Президен-
та  РФ  у  випадках  помилування  засуджених  до  смертної 
кари, слід мати на увазі, що в багатьох випадках воно має 
схожість із позбавленням волі на певний строк, має низку 
його ознак. Але є суттєві відмінності. Так, покарання у ви-
гляді  довічного  позбавлення  волі  призначається  наказом 
Президента РФ, а не судом від імені держави. Президент 
застосовує його до особи, раніше визнаної винною судом і 
засудженої до смертної кари вироком, що вступив у закон-
ну силу. Отже, покарання у вигляді довічного позбавлення 
волі, якщо воно призначається в порядку помилування, не 
можна розглядати як вид покарання. Це захід, який при-
значається Президентом РФ замість смертної кари, тобто 
це своєрідний вид помилування.

Покарання  у  вигляді  довічного  позбавлення  волі  зна-
йшло своє відображення і в ст. 58 Кримінального кодексу 
Республіки Білорусь 1999 р., де визначається, що виключ-
ною мірою покарання, як альтернатива смертної кари до-
пускається застосування довічного позбавлення волі за зло-
чини, поєднані з умисним позбавленням життя людини за 
обтяжуючих обставин. Покарання у вигляді довічного по-
збавлення волі не може бути призначене особам, які скоїли 
злочин у  віці  до 18 років, жінкам,  а  також чоловікам,  які 
досягли на момент винесення вироку 65 років (так, як  і в 
кримінальному законодавстві РФ). У 1998 р. до довічного 
позбавлення волі було засуджено 3 особи, в 1999 р. – 33, у 
2000 р. – 19, у 2001 р. – 2. Смертна кара була змінена дові-
чним позбавленням волі в 1999 р. по відношенню до одного 
засудженого, у 2000 р. – по відношенню до двох.

Необхідно зазначити, що більшість країн-членів ООН 
дотримувалися  рекомендацій  про  незастосування  смерт-
ної  кари  до  осіб,  які  скоїли  злочини  в  неповнолітньому 
віці.  Водночас  дана  норма  була  прийнята  не  в  усіх  кра-
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їнах. Організація Міжнародної  амністії  наводила  список 
лише 72 держав, що встановили 18-річний вік, а деякі кра-
їни  підвищили  віковий  бар’єр  незастосування  смертної 
кари до 20 років  (Болгарія, Угорщина, Куба), до 21 року 
(Греція), до 22 років (Парагвай). Міжнародна амністія на-
зивала ще 12 країн, які не допускали застосування смерт-
ної кари до осіб, що скоїли злочин у віці менше 18 років, 
оскільки вони підписали відповідні міжнародні конвенції. 
Таким чином, 18 років – це той міжнародний стандарт мі-
німального віку, після досягнення якого можливе застосу-
вання смертної кари, а також і довічного позбавлення волі.

Але в ряді країн страти осіб, які скоїли злочини у віці 
молодше 18 років, не лише допускалися законом, але і за-
стосовувалися на практиці. Міжнародна амністія наводить 
приклади  страт  таких осіб  у Бангладеш, на Барбадосі,  в 
Пакистані, США, Ірані та Іраку. Що ж до незастосування 
еквіваленту смертної кари – покарання у вигляді довічно-
го позбавлення волі  –  до неповнолітніх,  то не можна не 
враховувати, що молоді люди ще не досягли повної зрілос-
ті, не цілком контролюють свої дії, в деяких випадках ке-
руються більше емоціями, ніж розумом. Їх психіка ще не 
зміцніла, особистість не сформувалася остаточно. У таких 
умовах пред’являти до них ті ж вимоги, що і до дорослих, 
навряд чи було б справедливо.

Недарма  повноліття  в  Україні  настає  саме  у  віці  18 
років. І найголовніше – не враховуючи всю тяжкість ско-
єного  деякими  підлітками  злочину,  суспільство  повинно 
дати їм шанс загладити, усвідомити свою вину, показати, 
що вони не повністю втрачені в цьому світі для родичів, 
сім’ї,  майбутніх  дітей.  Тому,  на  нашу  думку,  обмеження 
застосування  довічного  позбавлення  волі  до  осіб,  які  не 
досягли 18  років,  в  українському  законодавстві  є  цілком 
обґрунтованим  і  відповідає  принципу  гуманізму  кримі-
нального покарання. Ч. 2 ст. 64 КК передбачає також об-
меження застосування покарання у вигляді довічного по-
збавлення волі до жінок, які були в стані вагітності під час 
вчинення  злочину  або на момент постановлення вироку. 
Як за часів Давньоруської держави, коли жінка мала без-
правне рабське  становище в  сім’ї,  а  чоловіки не обмеж-
ували  себе  у  виборі  засобів  покарання  своїх  дружин  не 
тільки за злочини, але й за будь-які незначні провини, так 
і в подальшому жінки підлягали досить суворим покаран-
ням. Досить тривалий час за злочини, суб’єктом яких була 

жінка (вбивство позашлюбної дитини, проституція, втеча 
дружини  з  іншим чоловіком,  повторне  зведення),  перед-
бачалася смертна кара.

КК  УСРР  1922  р.  у  першій  редакції  не  передбачав 
ніяких виключень для  застосування смертної кари. Але 
вже  через  декілька  місяців  після  його  введення  в  дію, 
07.09.1922 р. декрет ВЦВК встановив, що «…вища міра 
покарання (розстріл) не може бути застосована до жінок, 
які  знаходяться  в  стані  вагітності,  встановлену  лікар-
ським  дослідженням». Швидкість,  з  якою  була  введена 
дана  норма,  свідчить  про  те,  що  законодавець  просто 
усунув  допущену  прогалину  закону,  із  самого  початку 
не маючи наміру застосовувати смертну кару до вагітних 
жінок.

Більшість  країн  світу  не  застосовують  смертну  кару 
до вагітних жінок. У Кувейті, наприклад, смертний вирок 
вагітній жінці автоматично змінюється на довічне позбав-
лення  волі. У  деяких  країнах жінка може  бути  страчена 
після  народження  дитини  (Об’єднані  Арабські  Емірати, 
Південна  Корея,  Туреччина),  а  в  інших  –  через  певний 
проміжок часу після пологів (в Індонезії – через 40 днів, в 
Єгипті та Литві – через 2 місяці, в Йеменській Арабській 
Республіці  –  через  2  роки).  Кримінальне  законодавство 
Румунії  забороняє страту матерів, що мають дітей у віці 
до 3 років.

Висновки.  Вивчення  зарубіжного  досвіду  підтвер-
джує, що  пом’якшена  кримінальна  політика  держави  та 
судова  практика,  широке  застосування  альтернативних  і 
нев’язничних  запобіжних  санкцій  як  видів  покарань  до 
злочинців,  які  не  являють  великої  суспільної  небезпеки, 
надають можливості істотно зменшити державні витрати 
на утримання пенітенціарної системи, знизити рівень ре-
цидивної злочинності та забезпечити соціальну реабіліта-
цію частини правопорушників, а в підсумку – зменшити 
вплив цього внутрішнього чинника на національну безпе-
ку держави.

На нашу думку, із зарубіжного досвіду в Україні було 
б  корисно використовувати  такий досвід,  як  існування  в 
державі одночасно і довічного позбавлення волі, і смерт-
ної кари як найсуворішої міри покарання, що може бути 
застосована  в  окремих  випадках,  та  встановлення  дові-
чного позбавлення волі для рецидивістів, які вчинили тяж-
кий насильницький злочин чи сексуальний злочин.
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У статті проаналізовано чинне законодавство України у сфері трансплантології. Досліджено окремі питання реалізації права на тран-
сплантацію органів або тканин людини порівняно з зарубіжним досвідом, а також питання кримінальної відповідальності за порушення 
встановленого законом порядку трансплантації.

Ключові слова: трансплантація органів і тканин, порушення, відповідальність, презумпція згоди, презумпція незгоди.

В статье анализируется действующее законодательство Украины в сфере трансплантологии. Исследуются отдельные вопросы ре-
ализации права на трансплантацию органов или тканей человека по сравнению с зарубежным опытом, а также вопросы уголовной от-
ветственности за нарушение установленного законом порядка трансплантации.

Ключевые слова: трансплантация органов и тканей, нарушение, ответственность, презумпция согласия, презумпция несогласия.

The article analyses the current legislation of Ukraine in the field of transplantation. Examined individual issues of implementation of the law 
on transplantation of organs or human tissue in comparison with foreign experience, as well as the issue of criminal liability for violation of the 
established law transplantation.

Key words: transplantation of organs and tissues, violation, responsibility, presumption of consent, presumed disagreement.

Актуальність теми. Сьогодні  різко  збільшується 
кількість  скоєних  злочинів  у  сфері  трансплантації  орга-
нів або тканин людини не лише в Україні, але й у всьому 
світі,  проте,  незаконна  трансплантація  характеризується 
значним рівнем латентності, що ускладнює процес вияв-
лення та притягнення винних осіб у скоєнні таких злочи-
нів до відповідальності. Відповідно до  ст.  3 Конституції 
України людина,  її життя  і здоров’я, честь  і гідність, не-
доторканність  і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гаран-
тії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 
Держава  відповідає  перед  людиною  за  свою  діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком держави [1 ].

За  останній  період  стрімко  розвивається  такий  на-
прям  у  медицині,  як  трансплантологія,  що  являє  собою 
спеціальний  метод  лікування,  який  полягає  в  пересадці 
реципієнту  органа  або  іншого  анатомічного  матеріалу, 
взятих у людини чи у тварини. Сторонами, участь яких є 
необхідною для здійснення та реалізації трансплантації, є 
реципієнт (особа, для лікування якої застосовується тран-
сплантація) та донор  (особа, у якої  за життя або після  її 
смерті взято анатомічні матеріали для трансплантації або 
для виготовлення біоімплантатів) [2].

Захист та дотримання прав цих осіб у сфері трансплан-
тології є найголовнішою вимогою національного законо-
давства, а також міжнародних документів, ратифікованих 
Україною.  Зазначене  зумовлює  потребу  в  удосконаленні 
правового регулювання процесу трансплантації, з метою 
захисту прав та інтересів донора і реципієнта.

Проблематикою  у  сфері  порушення  встановленого 
законом  порядку  трансплантації  органів  або  тканин  лю-
дини займалися такі відомі науковці, як П.П. Андрушко,  
О.В.  Ілляшенко,  М.Й.  Коржанський,  Н.Є.  Акрилова,  
М.І.  Хавронюк,  Г.В.  Чеботарьова,  І.В.  Кирилюк,  
Ю.В. Баулін, В.В. Кузнєцов, В.М. Кудрявцев, П.Л. Фріс,  
Н.О. Лопашенко, В.О. Навроцький, В.В. Сташис, В.Я. Та-
цій, А.П. Соловйов та ін. 

Метою статті є дослідження окремих питань реаліза-
ції права на  трансплантацію органів  або  тканин людини 
порівняно з зарубіжним досвідом та аналіз кримінальної 
відповідальності за порушення встановленого законом по-
рядку трансплантації.

Виклад основного матеріалу. Міжнародна  організа-
ція з міграції в Україні зафіксувала 20 випадків незаконно-
го вилучення органів та тканин та одну спробу протягом 
2004–2016 рр. [3]. Хоча не можна вважати, що ця статис-
тика відповідає дійсності. 

О.В. Ілляшенко зазначає: «Як виявилося під час опи-
тування практичних оперативних працівників, основними 
причинами, за якими інформація про окремі факти неза-
конної  торгівлі  органами  і  тканинами  людини не  надхо-
дить до правоохоронних органів та не враховується офі-
ційною статистикою, є: 50,3% – приховування потерпілим; 
38,5%  –  особам  було  важко  відповісти  на  це  запитання; 
5,6% – приховування самими правоохоронними органами; 
2,9%  –  не  розглядаються  правоохоронними  органами  як 
злочини; 2,7% – розглядаються правоохоронними органа-
ми як злочини інших видів [4].

Також не можна не зазначити факт приховування про-
ведення  незаконної  трансплантації  у  медичних  закладах 
на  території  України  медичними  працівниками,  притяг-
нути  до  відповідальності  яких  надзвичайно  складно.  За 
офіційною  статистикою МВС  та  прокуратури України  у 
2011 році було відкрито 25 кримінальних проваджень за 
фактом проведення незаконної трансплантації, у 2012 – 1, 
у 2013 – 6, у 2014 – 3 кримінальних провадження [5]. 

Кримінальний  кодекс України передбачає  криміналь-
ну відповідальність за порушення встановленого законом 
порядку трансплантації органів або тканин людини (ч. 1 
ст. 143 Кримінального кодексу України) [6]. За способом 
визначення кримінальної протиправності вказана норма є 
бланкетною, тобто такою, яка безпосередньо не визначає 
ознаки злочинного діяння, а відсилає до нормативних ак-
тів інших галузей права. Основними законодавчими акта-
ми, що регулюють порядок трансплантації органів та тка-
нин людини є міжнародно-правові акти з цих питань, які 
ратифіковані в Україні, Основи законодавства України про 
охорону здоров’я [7], Закон України «Про трансплантацію 
органів та інших анатомічних матеріалів людини» [2] та-
кож інші підзаконні нормативно-правові акти. 

Здійснивши аналіз цих нормативних актів, варто за-
значити, що трансплантація здійснюється з порушенням 
встановленого  законом  порядку  у  разі  недотримання 
хоча б однієї з умов: 1) існує письмова згода об’єктивно 
поінформованих донора (якщо донором є жива людина) 
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і  реципієнта  та  батьків  чи  інших  законних представни-
ків реципієнта, якщо ним є особа віком від 15 до 18 ро-
ків  (щодо  реципієнта  віком  до  15  років  трансплантація 
здійснюється  за  згодою  його  законних  представників). 
Ця  умова  не  є  обов’язковою,  лише  у  невідкладних  ви-
падках,  коли  існує  реальна  загроза  життю  реципієнта;  
2)  є  наявними медичні  показання  (бажаних  результатів 
не може дати використання інших, крім трансплантації, 
засобів  і  методів  для  підтримання  життя,  відновлення 
або  поліпшення  здоров’я  хворого),  встановлені  конси-
ліумом  лікарів  відповідного  закладу  охорони  здоров’я 
чи наукової установи; 3) завдана під час трансплантації 
шкода донору є меншою, ніж та, що загрожувала реципі-
єнту; 4) ці органи і тканини дозволені до трансплантації 
Міністерством охорони здоров’я України; 5) трансплан-
тація проводиться закладами охорони здоров’я чи науко-
во-медичними установами,  які мають право  її проводи-
ти, що  підтверджується  наявністю  відповідної  ліцензії;  
6) органи і тканини взяті не в таких категорій живих осіб, 
як неповнолітні, недієздатні, ув’язнені, особи, які страж-
дають на  тяжкі психічні  розлади, мають  захворювання, 
що  можуть  передатися  реципієнту  або  зашкодити  його 
здоров’ю,  особи,  які  раніше  вже надали  орган  або  час-
тину органа для  трансплантації;  7)  у живого донора не 
взято інший гомотрансплантат, крім одного із парних ор-
ганів або частину органа чи частину тканини; 8) органи 
та інші анатомічні матеріали, взяті з тіла померлої особи, 
яка перед смертю заборонила це робити, або з порушен-
ням порядку, встановленого законом. 

Треба  звернути  увагу  на  те, що  в Україні  криміналі-
зовано  лише  порушення  саме  порядку  трансплантації, 
хоча законодавець, визначаючи її правомірність в ЗУ «Про 
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 
людині»  (далі  –  Закон),  підкреслює  необхідність  дотри-
мання як порядку, так і умов проведення таких операцій. 
Отже, криміналізація порушення умов трансплантації за-
лишилася поза увагою українського законодавця. 

Визнаючи той факт, що за допомогою трансплантації 
органів  або  тканин  людини  сьогодні  вдається  рятувати 
життя або здоров’я сотням тисяч людей і потреба в тран-
сплантації  невпинно  зростає,  необхідність  та  корисність 
цього методу лікування в Україні очевидна. На жаль, чин-
не українське законодавство передбачає вичерпний пере-
лік осіб, що можуть бути живими донорами органів і тка-
нин – ц е лише близькі родичі реципієнта чи чоловік або 
дружина. При цьому потрібна письмова згода належно по-
інформованого потенційного донора про можливі наслід-
ки для його здоров’я. Така правова регламентація суттєво 
обмежує можливості  трансплантологів  і  реципієнтів,  які 
роками стоять у черзі очікування донорського органа. Не 
кожен близький родич має  змогу бути донором  з  огляду 
на певні об’єктивні фактори, а отже відсоток вірогідності 
порятунку особи знижується до мінімуму. 

Також  вичерпний  перелік  живих  донорів  негатив-
но  сприймається  і  вітчизняними  трансплантологами, 
оскільки в екстремальних умовах дотримання зазначеної 
вимоги Закону призводить до невиправданої  втрати  зна-
чної частини донорських органів, у зв’язку з чим провідні 
спеціалісти  –  трансплантологи України  наголошують  на 
необхідності внесення змін до ст. 12 Закону України «Про 
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 
людини» [8], а саме щодо розширення кола живих донорів.

У цій ситуації потрібно врахувати досвід європейських 
країн.  Так,  влада Великобританії,  маючи намір  спрости-
ти законодавство, що регулює пересадження донорських 
тканин  і  органів,  ухвалила  закон, що вступив в  силу  з 1 
вересня 2006 року, відповідно до якого на території Вели-
кобританії  дозволено  пересадження  донорських  органів, 
отриманих від людей, що не є родичами реципієнтів і не 
знайомі з ними. Варто зазначити, що до цього закону на 
території Великобританії пересадження донорських орга-

нів  було можливим  лише  за  умови  наявності  родинного 
або емоційного зв’язку між донором і реципієнтом [8].

На  думку  іноземних  експертів,  відповідно  до  закону 
британці,  які  бажають  віддати  свій  орган нужденному у 
трансплантації родичеві або знайомому, але не мають такої 
можливості через тканинна несумісність, зможуть «обмі-
нятися» донорськими органами з іншою парою рідних або 
близьких людей, що зіштовхнулися з тією же проблемою. 
Крім того, цей закон передбачає випадки альтруїстичного 
донорства, коли донорський орган пересаджується хворо-
му, що потребує операції, від зовсім незнайомої людини. 
Найбільший вплив новий закон робить на операції із пере-
садження нирок, пов’язані з відносно невеликим ризиком 
для  життя  й  здоров’я  донора.  Його  введення  дозволило 
проводити по 40–50 додаткових операцій із пересадження 
нирок у рік [8]. 

Італія також надала згоду щодо трансплантації органів, 
отриманих від добровольців. Відтепер в Італії можна по-
дарувати нирку як благородний жесту, навіть тому, із ким 
донор не знайомий, за умови, однак, що будуть дотрима-
ні деякі правила  (абсолютна  анонімність  і  безоплатність 
дарування), щоб уникнути появи «ринку органів» і пере-
творення самарянського донорства у «практику» разом із 
пересадкою органів, отриманих від трупа або від кровного 
родича. Таке рішення було схвалене Національним коміте-
том з біоетики та Вищою радою з охорони здоров’я. Серед 
передбачених  правил:  проведення  поглиблених  психіа-
тричного та психологічного досліджень донорів, вивчен-
ня мотивів донорства та клінічна оцінка фізичного стану 
кандидатів у донори. Крім того, донори і пацієнти, що по-
требують пересадки органів, будуть внесені до спеціаль-
ного реєстру. При цьому також буде дотримуватися повна 
анонімність.  Традиційний  лист  очікування,  незважаючи 
на ухвалене рішення, буде залишатися пріоритетним [8]. 
Хоча  і  відповідальність  за  порушення  встановленого  за-
коном порядку трансплантації органів або тканин в Італії 
більш сувора ніж в Україні. Так, наприклад, за незаконну 
торгівлю органами або тканинами відповідальність вста-
новлюється у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 
років та штрафом від 50 тис. до 300 тис. євро. Якщо такий 
злочин скоєно відповідною службовою особою, то до неї 
також застосовується санкція у вигляді пожиттєвого від-
сторонення від посади, яку вона обіймала [9]. У чинному 
кримінальному  законодавстві  України  санкції  у  вигляді 
позбавлення права обіймати певні посади або  займатися 
певною  діяльність  застосовуються  лише  на  певний  тер-
мін. Також санкція у вигляді виправних робіт та обмежен-
ня волі на певний строк не є співрозмірною із цим видом 
злочину,  який  створює  найвищий  ступінь  суспільної  не-
безпечності. Варто з цього приводу також зазначити думку 
Ю.О. Лісіциної про те, що незаконні дії щодо трансплан-
тації органів і тканин людини заподіюють також моральну 
шкоду потерпілим особам, принижують їх честь і гідність. 
Певний психологічний дискомфорт (а в низці випадків – і 
моральна шкода)  заподіюється  іншим  членам  соціуму,  у 
якому проживає потерпілий, підриває в них віру у право-
порядок, що може тягти за собою почуття незахищеності, 
нестабільності суспільного життя [10]. Ось чому потрібно 
посилити відповідальність за цей злочин.

Проблема  дефіциту  органів  для  пересадки  залиша-
ється  актуальною практично  для  всіх  країн  світу,  однак, 
показники  співвідношення  кількості  таких  органів  і  чи-
сельності  населення  країни  суттєво  різняться  і  залежать 
від правової та соціальної конструкції донорських систем, 
а також від доходів населення і ступеня їх соціальної за-
хищеності. Згідно з вищезгаданим Законом України «Про 
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 
людини» (ст. 16), кожна повнолітня дієздатна особа може 
дати письмову згоду чи незгоду стати донором анатоміч-
них  матеріалів  у  разі  своєї  смерті.  За  відсутності  такої 
заяви  анатомічні  матеріали  у  померлої  повнолітньої  ді-
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єздатної особи можуть бути взяті за згоди подружжя або 
родичів,  які  проживали  з  нею до  смерті.  Із  правової  по-
зиції має місце так  звана презумпція незгоди, що перед-
бачає прижиттєве розпорядження донора або згоду членів 
його сім’ї після його смерті. І хоча ця правова конструкція 
щодо взяття органів, окрім України, застосовується у де-
яких розвинених країнах, зокрема, в США, Великій Бри-
танії, Нідерландах, Німеччині, Японії, фахівці вважають її 
недосконалою, такою, що суттєво погіршує стан надання 
медичної допомоги, зокрема, щодо пересадки органів лю-
дини. Саме це зумовило розробку чергового проекту За-
кону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 
людини»  (щодо  встановлення  правовідносин,  умов  і  по-
рядку  застосування  трансплантації),  у  якому  запропоно-
вана  інша юридична модель взяття анатомічних матеріа-
лів померлої людини,  а  саме  із  застосуванням принципу 
презумпції  згоди.  Юридична  модель  презумпції  згоди 
передбачає, що в разі,  якщо людина за життя не повідо-
мляла про свою відмову від трансплантації своїх органів, 
вважається, що після смерті її органи можуть бути вико-
ристані як донорські, при цьому отримувати згоду родичів 
померлого не потрібно. Презумпція згоди закладена в за-
конодавстві Росії,  Іспанії, Фінляндії, Португалії, Австрії, 
Греції, Франції, Бельгії [11].

Щодо  позицій  науковців,  то  потрібно  зазначити,  що 
прихильниками  презумпції  незгоди  є  такі  науковці,  як 
В.П.  Сальников  та  С.Г.  Стеценко  [12,  с.  143–144].  Вони 
наводять такі аргументи на користь презумції незгоди: 

– створюються умови для надання особі виняткового 
права на визначення подальшої долі свого фізичного тіла; 

– забезпечується охорона тілесної недоторканості піс-
ля смерті особи; 

–  знижується  потенційна  можливість  криміналізації 
цієї галузі медицини; 

– посилюється віра людини в гідне ставлення до її тіла 
після смерті [12, с. 144]. 

Прихильником  презумпції  згоди  є  О.З.  Старовойтова, 
яка вважає, що аргумент «моє тіло – моє» є тільки частиною 
нашого розуміння проблеми власності на тіло. Генетична ін-
формація будь якої людини не має належати тільки їй, а по-
винна розцінюватися як власність інших людей [13, с. 60].

Застосування  у  трансплантології  такого  правового 
принципу,  як  презумпція  згоди,  на  нашу  думку,  супер-
ечить п. 5 Декларації  стосовно трансплантації людських 
органів,  прийнятої  Всесвітньою  медичною  асамблеєю  в 
1987  р.  та Конвенції  про  права  людини  та  біомедицину, 
прийнятої Радою Європи в 1997 р.,  загальним правилом 
якої  визначається  те,  що:  «…будь-яке  втручання  у  сфе-
ру  здоров’я може  здійснюватися  тільки після добровіль-
ної  та  свідомої  згоди на нього  відповідної  особи». Тому 
з  підписанням  цих міжнародних  правових  актів Україна 
погодилася на визнання їх норм пріоритетними для наці-
онального  законодавства,  а  отже,  й  повинна  створювати 
та вносити зміни до нормативної бази відповідно до між-
народних договорів.

Ч. 4 ст. 143 Кримінального кодексу України передбача-
ється кримінальна відповідальність за незаконну торгівлю 

органами або тканинами людини. Проте мережа Інтернет 
переповнена оголошеннями, у яких українці відкрито про-
понують свої органи на продаж. Аналіз відповідних оголо-
шень в Інтернеті свідчить, що потенційні донори розгля-
дають свій вчинок як можливість заробити немалі гроші. 
Особами, які пропонують органи на продаж, можуть бути 
як і самі потенційні донори, так і особи, що розвивають на 
цьому ринку бізнес,  заробляючи величезні статки. Якщо 
здійснити  аналіз  законодавства  Італії,  то  будь-яка  особа, 
яка рекламує та пропонує людські органи, щоб отримати 
фінансовий прибуток чи  іншу  грошову винагороду, несе 
адміністративну відповідальність, а саме штраф у розмірі 
від 10 тис. євро до 50 тис. євро [9]. В Україні ж за такі ді-
яння особа не несе ніяку відповідальність.

Як  зазначає  І.В.  Кирилюк,  найчастіше  особи  добро-
вільно вирішують продати свої органи [16]. Однак в ЗМІ 
почастішали повідомлення про факти вилучення органів 
або тканин у людини шляхом її примушування або обма-
ну, а також викрадення. Складається враження, що стрім-
кого розвитку нелегального ринку органів  (те, що  такий 
ринок  існує, не викликає сумніву – достатньо ознайоми-
тись із оголошеннями в Інтернеті) влада та правоохоронні 
органи воліють не помічати. 

Трансплантологи багатьох  країн порушують нині  пе-
ред законодавцями питання про легалізацію платного до-
норства. Вони апелюють до того, що суворі заборони не 
завадять тіньовому бізнесу, тоді як перебування його поза 
законом підвищить ризики як для хворих, так і для доно-
рів [17, с. 43]. Із цим твердженням важко погодитися, адже 
окреслена ідея не може виявитись цілком перспективною 
ні в розвинених країнах, ні в Україні. Видається, що лега-
лізація купівлі продажу донорських органів може привес-
ти  до  поширення  їх  продажу  в  середовищі  найбідніших 
верств населення, для яких ця можливість стане єдиним 
легальним джерелом пристойного заробітку. Є думка, що 
продавши свої  органи,  такі  особи  самі  зрештою стануть 
інвалідами та потребуватимуть постійного дорогого ліку-
вання, яке, імовірно, вони вимагатимуть від держави тому, 
що в найближчому майбутньому вони також потребувати-
муть донорських органів для трансплантації [18, с. 148].

Висновки і перспективи подальшого розвитку. На 
підставі викладеного матеріалу можна виділити такі фак-
тори, які сприяють поширенню злочинів, пов’язаних з по-
рушенням встановленого законом порядку трансплантації 
органів  або  тканин  людини,  як:  низький  рівень  соціаль-
ного розвитку держави; високий рівень безробіття; низька 
заробітна плата; законодавчі прогалини. Тому держава по-
винна докласти максимум зусиль на подолання та норму-
вання таких факторів,  адже кожна людина заслуговує на 
гідне та безпечне існування.

Підсумовуючи вищесказане, треба зробити висновок, 
що з метою усунення прогалини, що виникла в чинному 
законодавстві, потрібно доповнити ч. 1 ст. 143 КК Укра-
їни вказівкою щодо порушення умов трансплантації. По-
силити  кримінальну  відповідальність  щодо  незаконної 
трансплантації  органів  або  тканин  людини.  Розширити 
коло осіб як можливих донорів з урахуванням досвіду за-
рубіжних країн.
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У статті здійснено кримінально-правову характеристику незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, 
що становлять комерційну таємницю (ст. 231 Кримінального кодексу України). Авторами розглянуті об’єктивні та суб’єктивні ознаки 
складу злочину, що посягає на комерційну таємницю як об’єкт інтелектуальної власності. Внесено пропозиції із вдосконалення чинного 
кримінального законодавства України щодо захисту комерційної таємниці. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність, диспозиція кримінально-правової норми, комерційна таємниця, незаконне збирання, 
використання, розголошення комерційної таємниці, кримінальне покарання.

В статье представлена уголовно-правовая характеристика незаконного собирания с целью использования или использование сведе-
ний, которые составляют коммерческою тайну (ст. 231 Уголовного кодекса Украины). Авторами рассмотрены объективные и субъектив-
ные признаки состава преступления, который посягает на коммерческую тайну как объект интеллектуальной собственности. Внесены 
предложения по усовершенствованию действующего уголовного законодательства Украины относительно защиты коммерческой тайны.

Ключевые слова: уголовная ответственность, диспозиция уголовно-правовой нормы, незаконное собирание, использование раз-
глашение коммерческой тайны, уголовное наказание.

In article the criminal-legal characteristic of illegal collecting with goal to use or using of information’s which is contained the trade secret 
(article 231 of Criminal Code of Ukraine) is carry out. The objective and subjective signs of corpuc delict which is encroached to the trade secret 
as object of intellectual property are considered by the author’s. The deals are improved in the existing criminal legislative of Ukraine by protect-
ing of on trade secret. 

Key words: criminal responsibility, disposition of сriminal-legal norm, illegal collecting, using, divulgation of trade secret, criminal punishment.

Постановка проблеми. Відповідно  до  ст.  ст.  41,  54 
Основного  Закону  України  кожен  має  право  володіти, 
користуватися  і  розпоряджатися  своєю  власністю,  ре-
зультатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Гро-
мадянам  гарантується  свобода  літературної,  художньої, 
наукової  і  технічної  творчості,  захист  інтелектуальної 

власності,  їхніх авторських прав, моральних і матеріаль-
них інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами 
інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має пра-
во на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльнос-
ті; ніхто не може використовувати або поширювати їх без 
його  згоди,  за  винятками,  встановленими  законом  [1].  
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На виконання зазначених положень Конституції в Украї-
ні  створено  систему  нормативно-правових  актів, що  по-
кликані  забезпечити  реальність  їх  реалізації.  Також  із 
метою надійного захисту прав на об’єкти інтелектуальної 
власності  законодавцем  встановлено  кримінальну  відпо-
відальність за вчинення суспільно небезпечних діянь, що 
посягають на такі об’єкти. Так, зокрема, у ст. 231 Кримі-
нального кодексу України (далі – КК України) передбаче-
но  кримінальну  відповідальність  за  незаконне  збирання 
з метою використання або використання відомостей, що 
становлять комерційну таємницю.

Водночас, незважаючи на розповсюдженість в Україні 
фактів використання суб’єктами господарювання у своїй 
діяльності  такого  виду  інтелектуальної  власності,  як  ко-
мерційна таємниця та поширеність правопорушень у цій 
сфері, проведений нами моніторинг Єдиного державного 
реєстру судових рішень дав змогу виявити лише одне кри-
мінальне провадження, що було зареєстроване за ознаками 
ст. 231 КК України, за яким судом було винесено ухвалу 
про  звільнення  винної  особи  від  кримінальної  відпові-
дальності з передачею на поруки трудового колективу [2]. 
Практична відсутність обвинувальних вироків за фактами 
порушення  прав  суб’єктів  господарювання  свідчить  про 
наявність  вад  у  чинному  кримінальному  законодавстві. 
Тому подальші наукові розвідки, спрямовані на вдоскона-
лення законодавства, що встановлює кримінальну відпові-
дальність за посягання на комерційну таємницю як об’єкт 
інтелектуальної  власності,  у  світлі  практичної  реалізації 
положень  угоди  з  Європейським  Союзом  про  асоціацію 
[3] мають наразі виключну актуальність.

Стан дослідження. Значним  внеском  у  теоретичну 
розробку  проблеми  кримінально-правового  захисту  пра-
ва на об’єкти  інтелектуальної власності є праці Г.О. Ан-
дрощука, П.П. Андрушка, П.С.  Берзіна,  В.Д.  Гулкевича,  
В.О.  Жарова,  А.І.  Кубаха,  Ю.О.  Кульчинської,  С.Я.  Ли-
хової,  М.І.  Мельника,  А.С.  Нерсесяна,  О.Е.  Радутного,  
І.А. Редька, О.І. Романюка, М.І. Хавронюка, С.О. Харла-
мової  та  інших  вчених.  Однак,  незважаючи  на  значний 
науковий інтерес до проблеми кримінально-правового за-
хисту права на об’єкти інтелектуальної власності, питання 
кримінально-правового захисту комерційної таємниці до-
сліджено та розроблено не достатньо, що тягне за собою 
низку проблем у сфері правозастосування і тому зумовлює 
подальші наукові дослідження в цій сфері. 

Метою статті є здійснення кримінально-правової ха-
рактеристики незаконного збирання з метою використан-
ня  або  використання  відомостей,  що  становлять  комер-
ційну таємницю (ст. 231 Кримінального кодексу України), 
розгляд об’єктивних та суб’єктивних ознак цього складу 
злочину,  а  також  внесення  пропозиції  із  вдосконалення 
чинного  кримінального  законодавства  України  щодо  за-
хисту комерційної таємниці. 

Виклад основного матеріалу. Враховуючи суспільно-
економічні відносини, що існували за часів СРСР, Кримі-
нальні кодекси УРСР, у тому числі від 28 грудня 1960 р., 
не містили норм, які б кримінально-правовими засобами 
захищали від порушення право на комерційну таємницю. 
Суспільно  небезпечні  діяння,  пов’язані  з  порушенням 
права на комерційну таємницю, були криміналізовані ві-
тчизняним законодавцем лише в 1994 р., зокрема, Законом 
України №  3888-12  від  28  січня  1994  р.  главу VI  «Гос-
подарські  злочини»  Особливої  частини  Кримінального 
кодексу УРСР було доповнено ст. 148-6 «Незаконне зби-
рання  з метою  використання  або  використання  відомос-
тей, що становлять комерційну таємницю». Ст. 148-6 КК 
УРСР передбачала кримінальну відповідальність за неза-
конне збирання з метою використання або використання 
відомостей, що становлять комерційну таємницю (підпри-
ємницьке шпигунство),  якщо  це  завдало  великої  матері-
альної  шкоди  суб’єкту  підприємницької  діяльності,  що 
каралося позбавленням волі на строк до трьох років або 

штрафом  від  трьохсот  до  п’ятисот мінімальних  розмірів 
заробітної плати [4]. 

Чинний  КК  України  передбачив  кримінальну  відпо-
відальність за незаконне збирання з метою використання 
або використання відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, у ст. 231 розділу VІІ Особливої частини «Зло-
чини  у  сфері  господарської  діяльності»,  при  цьому  за 
своїм змістом, зазнавши окремих «косметичних» законо-
давчих  змін,  її  редакція  фактично  трансформувалася  зі  
ст. 148-6 Кримінального кодексу України (ред. 1960 р.), за 
винятком законодавчого визначення поняття істотної шко-
ди, встановлення наявності чи відсутності якої в кожному 
окремому випадку залишено на розгляд суб’єктів право-
застосування. При цьому відповідно до класифікації зло-
чинів, що міститься у ст. 12 КК України, злочин, передба-
чений ст. 231 КК України, є злочином середньої тяжкості.

Законом України № 2252-IV від 16 грудня 2004 р. до 
ст.  231 КК України, що передбачала  кримінальну  відпо-
відальність за незаконне збирання з метою використання 
або використання відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, були внесені зміни у вигляді поширення кри-
мінально-правового захисту на банківську таємницю. На-
ступною  віхою  вдосконалення  вітчизняного  криміналь-
ного  законодавства у сфері  захисту права на комерційну 
таємницю стало прийняття Закону України № 4025-VI від 
15 листопада 2011 р.,  яким  змінені розміри  і  види пока-
рань, що містяться в санкції ст. 231 КК України, зокрема, 
було збільшено розмір штрафу. Відповідно до встановле-
ного  розміру  максимального штрафу  злочин,  передбаче-
ний  ст.  231  КК України,  залишився  злочином  середньої 
тяжкості. 

Родовим  об’єктом  злочину  «Незаконне  збирання  з 
метою  використання  або  використання  відомостей,  що 
становлять  комерційну  або  банківську  таємницю»  зако-
нодавець визначив суспільні відносини у сфері господар-
ської діяльності, що поставлені  законодавцем під кримі-
нально-правову охорону в розділі VІІ Особливої частини 
КК України. Очевидно, що позиція  законодавця в цьому 
випадку  ґрунтується  на  тому,  що  суспільні  відносини, 
пов’язані  з  комерційною  таємницею,  існують  виключно 
як частина господарських правовідносин та не можуть іс-
нувати поза ними. Зазначене твердження підтверджується 
позицією законодавця, відповідно до якої потерпілим від 
цього  злочину  визнається  виключно  суб’єкт  господар-
ської діяльності. На нашу думку, зазначена позиція в ас-
пекті системного аналізу вітчизняного законодавства є не 
зовсім послідовною з огляду на те, що один із ключових 
кодифікованих  нормативно-правових  актів  у  цій  сфері  – 
Цивільний кодекс України  акумулює норми, що регулю-
ють суспільні відносини у сфері об’єктів інтелектуальної 
власності  в  одній  книзі,  не  виокремлюючи об’єкти  інте-
лектуальної  власності  за  суб’єктивною  характеристикою 
їх правоволодільців [5]. Із метою надання логічності сис-
темі кримінально-правової охорони об’єктів інтелектуаль-
ної  власності  законодавцю  варто  розглянути можливість 
згрупування суспільно небезпечних діянь, які посягають 
на зазначені об’єкти, у межах одного розділу КК України. 

Безпосереднім об’єктом «Незаконного збирання з ме-
тою використання або використання відомостей, що ста-
новлять комерційну або банківську таємницю» є суспільні 
відносини,  що  забезпечують  існування  між  суб’єктами 
господарювання  чесної  та  добросовісної  конкуренції  в 
частині охорони комерційної таємниці, а також суспільні 
відносини, пов’язані із охороною інформації, що складає 
банківську таємницю. З огляду на те, що безпосередньому 
об’єкту злочину під час вчинення суспільно небезпечного 
діяння завжди завдається шкода або виникає загроза такого 
завдання, є, на нашу думку, непослідовною та хибною по-
зиція законодавця, закріплена в Законі України № 2252-IV  
від 16 грудня 2004 р., яким під кримінально-правову охо-
рону ст. 231 КК України поставлені суспільні відносини, 
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пов’язані  із  захистом  банківської  таємниці.  На  користь 
цього твердження свідчить позиція законодавця із врегу-
лювання суспільних відносин, пов’язаних із банківською 
таємницею  іншими  нормативно-правовими  актами,  ніж 
ті, що регулюють суспільні відносини, пов’язані із комер-
ційною таємницею [6; 7]. Тому, на нашу думку, видається 
більш  виваженою  позиція  про  виключення  банківської 
таємниці з диспозиції ст. 231 КК України та закріплення 
кримінальної  відповідальності  за  порушення  суспільних 
відносин, пов’язаних з банківською таємницею, в окремій 
статті КК України. В подальшому з огляду на межі дослі-
дження ми обмежимось виключно кримінально-правовим 
аналізом незаконного збирання з метою використання або 
використання відомостей, що становлять комерційну  та-
ємницю.

Враховуючи те, що найбільш обґрунтованою, на нашу 
думку,  є  наукова  позиція  про  те, що  предметом  злочину 
може бути лише матеріальна річ,  злочинним впливом на 
яку заподіюється суспільно небезпечна шкода у сфері тих 
суспільних відносин, що існують з приводу цієї речі [8], 
предмет  злочину,  передбаченого  ст.  231  КК  України,  не 
відноситься до обов’язкових елементів складу цього зло-
чину. Виходячи із змісту ст. 231 КК України, потерпілим 
від злочину є виключно суб’єкт господарської діяльності, 
якому кримінальним правопорушенням завдано майнової 
шкоди.  Водночас  Господарський  кодекс  України  оперує 
поняттям «суб’єкт господарювання», під яким розуміють 
учасника  господарських  відносин,  який  здійснює  госпо-
дарську  діяльність,  реалізуючи  господарську  компетен-
цію  (сукупність  господарських  прав  та  обов’язків),  має 
відокремлене  майно  і  несе  відповідальність  за  своїми 
зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, пе-
редбачених  законодавством.  До  суб’єктів  господарюван-
ня належать: господарські організації – юридичні особи, 
створені відповідно до Цивільного кодексу України, дер-
жавні,  комунальні  та  інші  підприємства,  створені  відпо-
відно  до  Господарського  кодексу  України,  а  також  інші 
юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність 
та  зареєстровані  в  установленому  законом порядку;  гро-
мадяни України,  іноземці та особи без громадянства, які 
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані від-
повідно до закону як підприємці [9].

Об’єктивна сторона злочину, закріпленого у ст. 231 КК 
України,  передбачає  дві  альтернативні  форми  його  вчи-
нення: перша – дії, спрямовані на отримання відомостей, 
що  становлять  комерційну  таємницю;  друга  –  незакон-
не  використання  відомостей,  що  становлять  комерційну 
таємницю.  Таким  чином,  суспільно  небезпечне  діян-
ня,  яке  передбачене  ст.  231  КК України,  вчиняється  ви-
ключно шляхом дії. Крім цього, обов’язковими ознаками 
об’єктивної сторони цього злочину є спричинення  істот-
ної шкоди суб’єкту господарської діяльності та причинний 
зв’язок між  суспільно небезпечною дією  та шкідливими 
наслідками. Враховуючи зазначене, відзначимо, що склад 
злочину, який міститься у ст. 231 КК України, відносить-
ся до  злочину з матеріальним складом. Також необхідно 
зауважити, що такі елементи об’єктивної сторони, як час, 
спосіб, місце, знаряддя, засоби та обстановка не належать 
до обов’язкових елементів складу злочину, що міститься у 
ст. 231 КК України, окрім способу «незаконне» у випадку 
збирання  з  метою  використання  відомостей, що  станов-
лять комерційну таємницю.

Привертає  увагу  певна  невідповідність  назви  ст.  231 
КК  України  та  змісту  її  диспозиції.  Зокрема,  відповідно 
до  назви  вищевказаної  статті,  кримінальна  відповідаль-
ність  встановлюється  за  незаконне  збирання  з  метою  ви-
користання  або  використання  відомостей,  що  становлять 
комерційну  таємницю.  Водночас  диспозиція  передбачає 
кримінальну  відповідальність  за  дії,  спрямовані  на  отри-
мання  відомостей,  що  становлять  комерційну  таємницю, 
з метою розголошення чи  іншого використання цих відо-

мостей, а також незаконне використання таких відомостей. 
Таким чином, у назві статті передбачається «незаконність» 
збирання з метою використання або використання відомос-
тей, що  становлять  комерційну  таємницю,  а  в  диспозиції 
цей  термін  законодавцем не  вживається, що  за  умов  бук-
вального  тлумачення  допускає  кримінальну  відповідаль-
ність за законні дії, спрямовані на отримання відомостей, 
що становлять комерційну таємницю. Також це твердження 
кореспондується із вживанням терміна «незаконний» у за-
конодавчій конструкції  частини диспозиції, що має  такий 
зміст  –  незаконне  використання  відомостей,  що  станов-
лять комерційну таємницю, тобто термін «незаконний» має 
стосуватися  лише  зазначених  дій. Однак  зроблений  нами 
висновок  суперечить  законам формальної  логіки,  адже  за 
законні  дії,  що  спрямовані  на  отримання  відомостей,  що 
становлять  комерційну  таємницю,  з метою  розголошення 
чи іншого використання цих відомостей, кримінальна від-
повідальність не може наставати. Так як в іншому випадку 
правоволоділець комерційної таємниці буде незаконно об-
межений  у  своєму  абсолютному  праві  на  власний  розсуд 
володіти,  користуватися  та  розпоряджатися  відомостями, 
що  є  його  власністю.  Таким  чином,  варто  змінити  кон-
струкцію диспозиції ст. 231 КК України, усунувши наявні 
логічні суперечності у її законодавчій конструкції, шляхом, 
наприклад, викладення диспозиції в такій редакції: «Умис-
ні незаконні дії, спрямовані на отримання відомостей, що 
становлять  комерційну  таємницю,  з метою  розголошення 
чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне 
використання таких відомостей».

Важливим  питанням  кримінально-правової  харак-
теристики  незаконного  збирання  з  метою  використання 
або використання відомостей, що становлять комерційну 
таємницю,  є  з’ясування  терміна «комерційна  таємниця». 
Юридичний термін «комерційна таємниця» був введений 
у  правове  поле  Законом  України  «Про  підприємства  в 
Україні» від 27 березня 1991 р. (наразі втратив чинність), 
у якому під комерційною таємницею підприємства розумі-
лися відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною 
інформацією, управлінням, фінансами й іншою діяльніс-
тю підприємства, що не є державною таємницею, розго-
лошення (передача, витік) яких може заподіювати збиток 
його інтересам. Із набуттям чинності Цивільного кодексу 
України законодавець ввів нове поняття комерційної таєм-
ниці – це  інформація, яка є секретною в тому розумінні, 
що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її скла-
дових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які 
зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона 
належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була 
предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо 
збереження  її  секретності,  вжитих  особою,  яка  законно 
контролює цю інформацію. Комерційною таємницею мо-
жуть  бути  відомості  технічного,  організаційного,  комер-
ційного,  виробничого  та  іншого  характеру,  за  винятком 
тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до 
комерційної таємниці [5].

У науковій літературі справедливо зазначається, що з 
правової позиції комерційна таємниця є засобом захисту 
від недобросовісної конкуренції в рамках реалізації права 
на  інтелектуальну  власність.  Це  загальновизнане  у  світі 
положення постає також зі змісту пункту VIII ст. 2 Конвен-
ції 1967 р., що заснувала Всесвітню організацію інтелек-
туальної власності [10, с. 74]. У зв’язку з цим ключовим 
нормативно-правовим актом, що регулює суспільні відно-
сини, пов’язані з комерційною таємницею в аспекті недо-
бросовісної конкуренції, є Закон України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р (далі – 
Закон). Зокрема,  ст. 1  зазначеного Закону до видів недо-
бросовісної конкуренції відносить неправомірне збирання 
та використання комерційної таємниці. 

Безперечно  позитивним  моментом  вищевказаного 
Закону  є наявність  законодавчого визначення понять не-
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правомірного  збирання  та  використання  комерційної  та-
ємниці.  Так,  під  неправомірним  збиранням  комерційної 
таємниці потрібно розуміти добування протиправним спо-
собом відомостей, що відповідно до законодавства Украї-
ни становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи 
могло завдати шкоди суб’єкту господарювання; неправо-
мірне  використання  комерційної  таємниці  –  це  впрова-
дження у виробництво або врахування під час планування 
чи здійснення господарської діяльності без дозволу упо-
вноваженої на те особи відомостей, що становлять відпо-
відно до законодавства України комерційну таємницю. 

Аналіз термінів, що вживаються в КК України та в За-
коні, дає змогу зробити висновок про те, що законодавець 
не повною мірою забезпечив єдність юридичної терміно-
логії. Так, застосувавши метод логічного тлумачення назви 
та диспозиції ст. 231 КК України, можливо зробити висно-
вок, що під незаконним збиранням з метою використання 
відомостей, що становлять комерційну таємницю, потріб-
но розуміти дії, спрямовані на отримання відомостей, що 
становлять комерційну таємницю, з метою розголошення 
чи іншого використання цих відомостей. Водночас ст. 16 
Закону  для  визначення  поняття  неправомірного  збиран-
ня комерційної таємниці містить термінологічний зворот 
«добування протиправним способом відомостей, що від-
повідно до законодавства України становлять комерційну 
таємницю». Таким чином, одна  і  та сама юридично зна-
чима дія визначена законодавцем трьома різними терміна-
ми: збирати, отримувати та добувати, що, у свою чергу, не 
сприяє ефективності та єдності правозастосування.

Також варто відзначити непослідовну позицію законо-
давця під час конструювання диспозиції ст. 231 КК Украї-
ни в частині вживання словосполучення «з метою розголо-
шення чи іншого використання цих відомостей», так як ст. 
19 Закону визначає лише два способи неправомірного ви-
користання відомостей, що становлять комерційну таєм-
ницю, – це впровадження у виробництво або врахування 
під час планування чи здійснення господарської діяльнос-
ті без дозволу уповноваженої на те особи. Таким чином, 
диспозиція ст. 231 КК України відносить «розголошення» 
до виду використання відомостей, що становлять комер-
ційну таємницю, а зміст Закону дає змогу стверджувати, 
що «розголошення» не є способом використання відомос-
тей, що становлять комерційну таємницю. 

Важливим  елементом  об’єктивної  сторони  складу 
злочину,  передбаченого  ст.  231  КК  України,  є  наявність 
суспільно  небезпечних  наслідків  у  вигляді  спричинен-
ня  злочином  суб’єкту  господарської  діяльності  істотної 
шкоди.  Безперечно  не  сприяє  ефективності  та  єдності 
правозастосування відсутність законодавчого визначення 

розміру істотної шкоди, що дало б змогу виключити будь-
який  суб’єктивізм  під  час  встановлення  слідчо-судовим 
органом наявності  або  відсутності  в  конкретному діянні 
суб’єкта складу злочину. Більш вдалою, як нам видається, 
була  законодавча  конструкція, що містилася  у КК Укра-
їни  (ред.  1960  р.),  де  у  примітці  до  ст.  148-4  містилося 
чітке  визначення  поняття  великої  матеріальної  шкоди, 
яка  була  обов’язковим  елементом  об’єктивної  сторони 
складу злочину, передбаченого ст. 148-6. Зокрема, матері-
альна шкода вважалася великою, якщо вона у п’ятдесят і 
більше разів перевищувала встановлений законодавством 
неоподаткований  мінімум  доходів  громадян  на  місяць. 
Звертає на  себе увагу непослідовна позиція  законодавця 
щодо визначення в чинному КК України розміру матері-
альної шкоди практично у всіх випадках злочинів з мате-
ріальним складом,  де наявний великий  (значний)  розмір 
шкоди  як  обов’язковий  елемент  об’єктивної  сторони,  та 
відсутність  законодавчо  визначеного  розміру  істотної 
шкоди, спричиненої суб’єкту господарської діяльності, у 
разі вчинення злочину, передбаченого ст. 231 КК України. 
На нашу думку, є доцільним внесення змін до чинної ре-
дакції ст. 231 КК України шляхом закріплення примітки, 
де законодавцем має бути визначено розмір істотної шко-
ди  з  прив’язкою  до  неоподаткованого  мінімуму  доходів 
громадян,  що,  у  свою  чергу,  сприятиме  стабільності  та 
єдності  правозастосовної  практики,  а  також  дасть  змогу 
безпомилково  проводити  відмежування  складу  злочину, 
що  міститься  ст.  231  КК  України,  від  адміністративно-
го  проступку,  відповідальність  за  який  передбачена  ч.  3  
ст. 164-3 «Недобросовісна конкуренція» Кодексу України 
про адміністративні проступки.

До обов’язкових елементів суб’єктивної сторони скла-
ду злочину, що міститься у ст. 231 КК України, треба від-
нести вину у формі прямого умислу. Крім цього, для дій, 
спрямованих на отримання відомостей, що становлять ко-
мерційну таємницю, обов’язковою є мета – розголошення 
чи інше використання відомостей, що становлять комер-
ційну  таємницю; мотив  вчинення  цього  злочину  на  ква-
ліфікацію не впливає. Суб’єкт цього злочину загальний.

Висновки. Виходячи із наведеного вище, варто зазна-
чити, що на виконання міжнародних зобов’язань Україна 
закріпила  у  національному  законодавстві  кримінально-
правові  засоби  захисту  такого  об’єкта  інтелектуальної 
власності, як комерційна таємниця. Водночас законодавча 
конструкція ст. 231 КК України має окремі неузгодженості 
з іншими законодавчими актами, що регулюють суспільні 
відносини у сфері комерційної  таємниці,  а  також окремі 
термінологічні вади, що потребує внесення до КК України 
виважених та науково обґрунтованих змін.
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СУБ’ЄКТиВНА СТОРОНА НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ЗЕМЛЯМи ВОДНОГО 
ФОНДУ В ОСОБЛиВО ВЕЛиКих РОЗМІРАх (СТ. 239-2 КК УКРАЇНи): ДО ПиТАННЯ 

ПРЕВЕНТиВНих ЗАхОДІВ УЧиНЕННЯ ЗЛОЧиННОГО ПОСЯГАННЯ

ThE SuBJECTIVE ASPECT Of ILLEgAL OCCuPATION Of LAND wATEr fuND 
A PArTICuLArLy LArgE SCALE (ArT. 239-2 Of ThE CrIMINAL CODE Of uKrAINE): 

TO ThE ISSuE Of PrEVENTIVE MEASurES COMMITTINg CrIMINAL ENCrOAChMENT

Сівак О.В.,
ад’юнкт кафедри кримінального права

Національної академії внутрішніх справ

Стаття присвячена дослідженню питання суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України (незаконне заволодіння 
землями водного фонду в особливо великих розмірах), а також висвітленню загальної кримінально-правової позиції щодо розуміння 
суб’єктивної сторони злочинного посягання, у тому числі передбаченого ст. 239-2 КК України. Здійснено аналіз деяких міжнародних 
актів, спрямованих на запобігання вчиненню екологічних злочинів. Обґрунтовано взаємозалежність суб’єктивної сторони злочинів проти 
навколишнього середовища, у тому числі незаконного заволодіння землями водного фонду, та рівня правосвідомості кожної людини.

Ключові слова: землі водного фонду, злочини проти довкілля, суб’єктивна сторона злочинного посягання, превентивні заходи, 
Кримінальний кодекс України.

Статья посвящена исследованию вопроса субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 239-2 УК Украины (незакон-
ное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах). Освещена общая уголовно-правовая позиция относительно по-
нимания субъективной стороны преступного посягательства, в том числе предусмотренного ст. 239-2 УК Украины. Проведен анализ 
некоторых международных актов, направленных на предотвращение совершения экологических преступлений. Обоснована взаимо-
зависимость субъективной стороны преступлений против окружающей среды, в том числе незаконного завладения землями водного 
фонда, и уровня правосознания каждого человека. 

Ключевые слова: земли водного фонда, преступления против окружающей среды, субъективная сторона преступного посягатель-
ства, превентивные меры, Уголовный кодекс Украины.

The article investigates the question mens rea under Art. 239-2 of the Criminal Code of Ukraine, the illegal occupation of lands of water fund 
a large scale. Deals with general criminal legal position regarding the understanding of the subjective side of a criminal assault, including under 
Art. 239-2 of the Criminal Code of Ukraine. The analysis of some international instruments aimed at preventing the commission of environmental 
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Постановка проблеми. Збереження  навколишнього 
природного середовища, кожної його складової частини, у 
тому числі й земель водного фонду, є актуальним не тільки 
для України, а й для всієї світової спільноти. Важливість 
цього питання підтверджується низкою міжнародних ак-
тів,  актів Європейського Союзу, що  спрямовані  на  ство-
рення екологічної безпеки на планеті.

Підтримання  світової  позиції щодо необхідності  збе-
реження навколишнього природного середовища знайшло 
своє підтвердження у ст. 16 Конституції України, якою за-
кріплено, що  забезпечення екологічної безпеки  і підтри-
мання  екологічної  рівноваги на  території України,  подо-
лання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи 
планетарного  масштабу,  збереження  генофонду  Україн-
ського народу є обов’язком держави [8].

Ще  одним  свідченням  підтримання  світової  позиції 
є  прийняття  у  2001  році  нового  Кримінального  кодексу 
України,  в  якому  злочинам  проти  довкілля  присвячено 
розділ VIII  та  визначено 21  склад  злочинів,  за  вчинення 
яких особа підлягає притягненню до кримінальної відпо-
відальності [1].

Однак  нормативне  закріплення  необхідності  збере-
ження та захисту навколишнього середовища не може в 
повній мірі забезпечити очікуваний результат, оскільки 
дотримання та виконання положень законодавства зале-
жить від кожної людини. Формування такого розуміння 
серед  населення  є  основною  задачею,  виконання  якої 
забезпечить високий рівень правосвідомості громадян, 
що,  у  свою  чергу,  сприятиме  реалізації  заходів,  спря-
мованих на збереження та захист навколишнього серед-
овища. 

Стан опрацювання.  Теоретичною  базою  для  цього 
дослідження  стали  наукові  напрацювання  таких  вчених, 
як М.І. Бажанов, В. Бізек, Т. Корнякова, І.І. Митрофанов, 
В.В. Локтіонова, В.К. Матвійчук та інші.

Питання суб’єктивної сторони будь-якого злочинного 
посягання є доволі актуальним серед науковців, оскільки 
безпосередньо зумовлено відсутністю законодавчо закрі-
пленого тлумачення цього термінологічного словосполу-
чення. 

У розрізі досліджуваного складу злочину актуальність 
питання  суб’єктивної  сторони  злочинного  посягання  зу-
мовлюється й відносною новизною норми, оскільки Кри-
мінальний кодекс України статтею 239-2 доповнено лише 
в 2009 році. 

Оскільки головним завданням чинного законодавства 
є вжиття превентивних  заходів щодо вчинення  злочинів, 
вбачається  за необхідне дослідити деякі  з них, що спря-
мовані на запобігання вчиненню незаконного заволодіння 
землями водного фонду в особливо великих розмірах  та 
екологічних злочинів загалом. 

Метою статті є  дослідження  питання  суб’єктивної 
сторони  злочину  та превентивних  заходів  учинення  еко-
логічних злочинів, у тому числі незаконного заволодіння 
землями  водного  фонду  в  особливо  великих  розмірах, 
шляхом  впливу  на  свідомість  людини  для  формування 
високого рівня правосвідомості щодо необхідності збере-
ження та покращення навколишнього природного серед-
овища.

Виклад основного матеріалу. Збереження навколиш-
нього  природного  середовища,  до  якого  відносяться  й 
землі  водного фонду,  є пріоритетним  завданням світової 
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спільноти  та  кожної  держави  загалом. Однак  вирішення 
такого  надзвичайно  важливого  питання  неможливе  без 
участі кожної людини. Можна сміливо стверджувати, що 
створення екологічної безпеки рівнозначне поняттю збе-
реження людського життя та існування людства загалом. 

Розуміння  того, що  людина  є  відповідальною  за  збе-
реження  навколишнього  природного  середовища,  було 
закріплено ще у Стокгольмській Декларації (щодо питань 
навколишнього середовища) від 16 червня 1972 р. [5].

Так, у  ст.  ст.  1,  2 Стокгольмської Декларації  зазнача-
ється, що людина є творінням та частиною природи і саме 
вона несе відповідальність за охорону і збереження навко-
лишнього середовища [5].

Подальший  розвиток  принципів  Стокгольмської  де-
кларації прослідковується у Четвертій програмі дій із на-
вколишнього природного середовища, що прийнята краї-
нами-членами Європейського Союзу 19 жовтня 1987 р., у 
якій закріплено необхідність розвитку екологічної освіти 
серед населення, забезпечення доступу до екологічної ін-
формації та її поширення [6, c. 11].

Напрацювання світової  спільноти свідчать, що освіт-
ницька  та  інформативна  діяльність  держави  сприятиме 
формуванню у кожного громадянина високого рівня пра-
восвідомості  щодо  необхідності  збереження  природного 
середовища  та  боротьбі  із  злочинними  проявами,  що,  у 
свою  чергу,  слугуватиме  попереджувальним  заходом  до 
вчинення зазначених злочинних посягань. 

Отже, належне суб’єктивне розуміння кожною люди-
ною важливості охорони, збереження та протидії злочин-
ним посяганням на об’єкти природи сприятиме благопо-
лучному існуванню людства в цілому.

Переходячи  до  фактичного  викладу  матеріалу  за  те-
мою дослідження, доречним буде зазначити, що будь-який 
злочин  містить  чотири  складові,  такі  як  об’єкт,  суб’єкт, 
об’єктивна сторона та суб’єктивна сторона.

Суб’єктивна сторона злочину є безпосередньою підста-
вою кримінальної відповідальності та: а) є обов’язковим 
елементом  будь-якого  складу  злочину,  а  її  наявність  чи 
відсутність дає змогу відмежовувати злочинне діяння від 
незлочинного; б) суб’єктивна сторона впливає на кваліфі-
кацію  злочинів  і  дає  можливість  відмежовувати  тотожні 
злочини за об’єктивними ознаками; в) зміст суб’єктивної 
сторони впливає на ступінь тяжкості вчиненого злочину, 
ступінь суспільної небезпечності особи суб’єкта і на при-
значення  покарання;  г)  характер  суб’єктивної  сторони 
впливає на вирішення питання щодо звільнення від кри-
мінальної відповідальності і покарання [9].

У Кримінальному кодексі України відсутнє визначен-
ня  досліджуваного  термінологічного  сполучення,  і  тому 
в науці кримінального права під суб’єктивною стороною 
злочинного посягання прийнято розуміти ставлення осо-
би до вчиненого  (вчинюваного) нею діяння та  (або) без-
діяльності, бажання або небажання настання негативних 
наслідків. Як зазначала у своїх дослідженнях Т. Корняко-
ва, суб’єктивна сторона злочину – це процес мислення, ба-
жання і волі людини, в якому відображаються її об’єктивна 
поведінка та інші зовнішні обставини, пов’язані з учинен-
ням злочину [4, c. 146]. 

У  свою чергу,  суб’єктивна  сторона  злочинного  пося-
гання  володіє  певними  юридичними  ознаками,  до  яких 
відносяться  вина  (у  формі  умислу  або  необережності), 
мотив, мета. 

Для  формування  ґрунтованого  уявлення  про  суб’єк- 
тивну сторону злочинного посягання розглянемо кожну із 
перерахованих юридичних ознак.

Відповідно до ст. 23 КК України виною є психічне став-
лення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності та її наслід-
ків, виражене у формі умислу або необережності [1].

Відповідно до тлумачного словника української мови 
під поняттям вини розуміють негативний вчинок або зло-
чин, причетність до них [2, c. 312–313].

На думку Матишевського П.С., вина – це лише психіч-
не ставлення особи до злочинного діяння, яке вона вчиняє, 
та наслідків такого діяння [3, c. 44].

Відповідно  до  ст.  24  КК України  умисел  поділяєть-
ся  на  прямий  та  непрямий. Під  непрямим  умислом  ро-
зуміють  усвідомлення  особою  суспільно  небезпечного 
характеру свого діяння (дії або бездіяльності), передба-
чення  його  суспільно  небезпечних  наслідків  і  бажання 
їх  настання  (ч.  2  ст.  24 КК України)  [1]. У  свою чергу, 
непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспіль-
но небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяль-
ності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і 
хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання (ч. 3  
ст. 24 КК України) [1]. 

У  своїх  дослідженнях  Матишевський  П.С.  зазначає 
про те, що умисел має дві характерні ознаки. Першою він 
визначає  інтелектуальну, яка включає в себе усвідомлен-
ня особою суспільно небезпечного характеру своєї дії чи 
бездіяльності  та  передбачення  її  суспільно  небезпечних 
наслідків;  другою  ознакою  виділяє  вольову,  зазначаючи 
про те що вона характеризує наявність у суб’єкту злочи-
ну бажання настання суспільно небезпечних наслідків від 
вчиненого ним діяння чи свідоме їх припущення [3, c. 44].

У теорії кримінального права зазначається й про умови 
формування умислу, до яких відносять обдуманий, рапто-
вий та афектований умисли, для кожного з яких характер-
ний певний спосіб виникнення.

Обдуманий умисел виникає у особи за певний час до 
початку вчинення злочину та дозволяє попередньо обду-
мати дії та умови, що сприятимуть успішному виконанню 
злочинного посягання.

Абсолютно  протилежним  обдуманому  умислу  є  рап-
товий, якому характерна спонтанність виникнення безпо-
середньо перед початком злочинного посягання. Цей вид 
умислу характеризується відсутністю стадії готування до 
злочину,  коротким  часовим  проміжком  між  реалізацією 
злочинного наміру та фактичним його виконанням. 

Під афектованим умислом розуміють умисел, що ви-
никає  під  час  сильного  душевного  хвилювання  (афекту) 
раптово,  під  впливом  тих  чи  інших  особливих  обставин 
[3,  c. 47]. Ця форма раптового умислу має доволі цікаву 
долю в кримінальному законодавстві, оскільки для деяких 
складів  злочинів  афектований  умисел  є  обставиною, що 
пом’якшує  покарання,  а  в  деяких  він  стає  вирішальною 
ознакою спеціального складу злочину.

У  свою  чергу,  необережність  як  форма  прояву  вини 
поділяється  на  злочинну  самовпевненість  та  злочинну 
недбалість. Так, необережність є злочинною самовпевне-
ністю, якщо особа передбачала можливість настання сус-
пільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або безді-
яльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення 
(ч. 2 ст. 25 КК України) [1]. Необережність є злочинною 
недбалістю,  якщо  особа  не  передбачала  можливості  на-
стання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії 
або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передба-
чити (ч. 3 ст. 25 КК України) [1].

Деякі  науковці  у  своїх  дослідженнях  питання 
суб’єктивної  сторони  злочину  виділяють  третю  форму 
вини, так звану «складну», або «змішану». 

Складна, або змішана форма вини поєднує у собі дві 
різних форми вини: щодо вчинюваного суспільно небез-
печного діяння  та щодо  суспільно небезпечних насідків, 
які настали в результаті здійснення злочинного посягання. 

Юридичними ознаками суб’єктивної сторони злочин-
ного посягання є мотив та мета. 

Під  поняттям  мотиву  прийнято  розуміти  внутрішнє 
спонукання,  рушійну  силу  вчинку  людини, що  визначає 
його зміст і допомагає глибше розкрити психічне ставлен-
ня особи до вчиненого [7]. У свою чергу, мета – це уявлен-
ня про бажаний результат, якого прагне особа, що визна-
чає спрямованість діяння [7].
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Мотив та мета є психічними ознаками, що характерні 
для  будь-якої  свідомої  вольової  поведінки  людини.  Так, 
мотив дає нам змогу з’ясувати причини вчинення особою 
злочинного посягання, а мета – результат, якого особа ба-
жала досягти внаслідок своєї злочинної діяльності. 

Як зазначає Бажанов М.І., мотив і мета є самостійними 
психологічними ознаками суб’єктивної сторони, але вони 
взаємозалежні, взаємопов’язані між собою і лише у своїй 
єдності  можуть  дати  повне  уявлення  про  спрямованість 
поведінки особи (наприклад корисливий мотив і корисли-
ва мета) [7].

У  свою  чергу,  мотив  та  мета  можуть  виступати  як 
обов’язковою ознакою злочинного посягання, так і квалі-
фікуючою, однак сама стаття повинна містити вказівку у 
своїй диспозиції на них.

Із  вище  зазначеного  приходимо  до  висновків  про 
суб’єктивну  сторону  незаконного  заволодіння  землями 
водного фонду в особливо великих розмірах. 

Так,  суб’єктивна  сторона  злочину,  передбаченого  
ст.  239-2  КК  України,  характеризується  виною  у  формі 
прямого умислу, тобто особа усвідомлює суспільно небез-
печний  характер  свого  діяння,  передбачає  суспільно  не-
безпечні наслідки та бажає їх настання. У цьому випадку 
умисел наділений як  інтелектуальною ознакою, оскільки 
є усвідомлення особою суспільно небезпечного характеру 
діяння  та передбачення настання небезпечних наслідків, 
так і вольовою, що виражається бажанням особи настан-
ня суспільно небезпечних наслідків злочинного посягання 
або усвідомленням їх настання.

У  свою  чергу,  в  контексті  досліджуваного  питання 
умисел за способом формування у особи злочинця є об-
думаним,  оскільки  вчинення  злочину,  передбаченого  ст. 
239-2  КК  України,  потребує  певних  приготувань,  підго-
товки  знарядь  вчинення  злочину. Тобто  особа  за  певний 
час до початку вчинення злочину повинна обдумати свої 
дії,  умови вчинення  злочинного посягання,  за  яких його 
виконання буде успішним.

У контексті суб’єктивної сторони незаконного заволо-
діння землями водного фонду в особливо великих розмі-
рах можна говорити й про таку форму вини, як змішана, 
оскільки  за  рахунок  відсутності  належної  освіти,  рівня 
знань особа може не усвідомлювати або не розуміти сус-
пільно  небезпечного  характеру  свого  діяння.  Тобто  змі-
шана форма вини проявляється у вигляді прямого умислу 
щодо вчинення кримінального посягання і необережності 
щодо наслідків такого посягання.

Щодо  питання  мотиву  та  мети,  хоч  вони  прямо  і  не 
встановлені в диспозиції статті та її кваліфікуючих озна-
ках,  фактично  вони  виконують  рушійну  (спонукаючу) 

функцію,  пояснюючи  поведінку  особи.  На  нашу  думку, 
мотив та мета в розрізі незаконного заволодіння землями 
водного фонду в особливо великих розмірах є корисливи-
ми, оскільки, вчиняючи злочинне посягання, особа бажає 
отримати за результатами злочинної діяльності вигоду для 
себе або третіх осіб.

Як зазначалось на початку статті, основним завданням 
нормотворчої діяльності є запобігання вчиненню злочин-
них посягань, у тому числі й на землі водного фонду.

Це  дослідження  свідчить,  що  суб’єктивна  сторона 
злочину  безпосередньо  пов’язана  із  внутрішнім  світо-
сприйняттям особи злочинця. За таких обставин робимо 
висновок, що неотримання особою в період формування 
основних світоглядних позицій достатнього обсягу інфор-
мації та знань щодо важливості збереження навколишньо-
го природного середовища та прямої залежності людсько-
го  життя  та  існування  від  екологічного  стану  планети  є 
чинником, що формує низький рівень правосвідомості та 
сприяє збільшенню злочинних проявів.

За таких обставин до можливих превентивних заходів 
вчинення екологічних злочинів, у тому числі й незаконно-
го заволодіння землями водного фонду в особливо великих 
розмірах, слід віднести необхідність формування у людини 
розуміння необхідності збереження навколишнього серед-
овища та пов’язаності людського існування з екологічною 
обстановкою.  Реалізація  вбачається  можливою  шляхом 
створення  державою  певних  освітницьких  програм,  вве-
дення  у  навчальних  закладах  предметів,  які  сприятимуть 
формуванню високого рівня правосвідомості.

Висновки.  Поняття  суб’єктивної  сторони  злочин-
ного  посягання  безпосередньо  пов’язане  із  таким  по-
няттям, як сприйняття людиною навколишнього серед-
овища,  розуміння  правил  співжиття  людей  у  соціумі 
тощо. У свою чергу, на формування зазначених понять 
впливає  рівень  отриманої  освіти,  виховання,  розвиток 
держави та правового суспільства. Зазначені інституції 
відіграють  важливу  роль  у формуванні  високого  рівня 
правосвідомості  людини. Викладене  свідчить  про  без-
посередню пов’язаність рівня злочинних проявів у еко-
логічній сфері  із внутрішнім світосприйняттям, відно-
шенням особи злочинця до навколишнього природного 
середовища та діяльністю держави. За таких обставин 
ужиття державою заходів, спрямованих на підвищення 
рівня освіти у природоохоронній сфері, сприятиме по-
ліпшенню  криміногенної  ситуації  у  сфері  екологічних 
злочинів, що в подальшому відіграє запобігливу функ-
цію вчинення таких злочинів, у тому числі незаконного 
заволодіння  землями  водного  фонду  в  особливо  вели-
ких розмірах. 
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«РЕЙДЕРСТВО» В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКих ЗАРУБІЖНих КРАЇНАх: 
КОМПАРАТиВНиЙ ПОГЛЯД НА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВиЙ ФЕНОМЕН 

“rAIDINg” IN uKrAINE AND IN SOME fOrEIgN COuNTrIES: 
COMPArATIVE APPrOACh TO ThE ECONOMIC-LEgAL PhENOMENON

Титаренко С.С.,
здобувач кафедри кримінального права та правосуддя 

Запорізького національного університету 

У статті розглядаються деякі актуальні питання, пов’язані з висвітленням сучасного стану і практики регламентації та протидії рей-
дерству як комплексному економіко-правовому феномену в Україні, США та окремих державах Європейського Союзу. Аналізується зміст 
спеціальної термінології, економіко-правова природа корпоративних злиттів та поглинань, реагування на ці практики з боку держави, 
учасників фондового ринку, менеджменту та акціонерів компаній. Пропонується узагальнюючий висновок про принципову відмінність між 
розумінням феномену рейдерства в Україні та за кордоном.

Ключові слова: рейдер, корпоративне рейдерство, злиття і поглинання, акціонер-активіст, топ-менеджмент. 

В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы, связанные с освещением современного состояния и практики регла-
ментации и противодействия рейдерству как комплексному экономико-правовому феномену в Украине, США и отдельных государствах 
Европейского Союза. Анализируется содержание специальной терминологии, экономико-правовая природа корпоративных слияний и 
поглощений, реагирование на эти практики со стороны государства, участников фондового рынка, менеджмента и акционеров компа-
ний. Предлагается обобщающий вывод о принципиальном отличии между пониманием феномена рейдерства в Украине и за рубежом.

Ключевые слова: рейдер, корпоративное рейдерство, слияния и поглощения, акционер-активист, топ-менеджмент.

The article discusses some issues related to the coverage of the current state of practice and regulation of counter raiding as a complex eco-
nomic and legal phenomenon in Ukraine, the United States and some European Union states. The content of specific terminology, economic and 
legal nature of corporate mergers and acquisitions, the response to these practices on the part of the state, of the stock market, the management 
and shareholders of companies are analyzed in the study. General conclusion about the fundamental difference between the understanding of 
the phenomenon of raiding in Ukraine and abroad is proposed.

Key words: raider, corporate raiding, mergers and acquisitions, activist shareholder, top management.

Постановка проблеми. Сьогодні  в Україні  написано 
чимало  наукових  робіт  різного формату,  обсягу  і  змісту, 
що присвячені злободенній для нашої держави проблема-
тиці  ефективної  протидії  рейдерським  атакам  на  бізнес. 
Нагадаємо, що  6 жовтня  2016  р.  було прийнято  так  зва-
ний «антирейдерський закон» – Закон № 1666-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення  державної  реєстрації  прав  на  нерухоме 
майно  та  захисту  прав  власності».  Він  передбачає  вне-
сення предметних змін до чималої кількості нормативних 
актів, зокрема і до КК України, з метою забезпечення на-
дійного  захисту  активів  юридичних  осіб  від  несанкціо-
нованого  відчуження.  Законом  значно  посилюється  від-
повідальність усіх причетних осіб за спробу незаконного 
захоплення підприємств.

Наведений законодавчий акт, який, до речі, є не єдиним 
за останні роки адресування проблеми рейдерства в Укра-
їні,  розкриває  низку  фундаментальних  проблем  захисту 
права власності та взагалі умов ведення бізнесу у вітчиз-
няних економічних реаліях. На цьому фоні актуалізується, 
на наш погляд, перспективність звернення до зарубіжного 
досвіду державної регламентації  та практики здійснення 
корпоративних злиттів і поглинань – саме такий свій про-
яв знаходить рейдерство у державах із розвиненою ринко-
вою економікою, на відміну від України.

Метою статті є  висвітлення  сучасного  стану  і  прак-
тики  протидії  (в  українському  вимірі)  або  регламентації 
(з точки зору функціонування ринкових економік Заходу) 
рейдерству як комплексному економіко-правовому фено-
мену, що характеризує умови перерозподілу власності, ка-
піталу та інших ресурсів на національних ринках товарів 
і послуг. 

Виклад основного матеріалу. Як  справедливо  пише 
Р.М. Пшипій, наукове дослідження кримінально-правових 
явищ та інститутів є найбільш ефективним, коли воно від-
бувається  з  використанням порівняльно-правового мето-
ду, особливо в тих випадках, коли досліджується правове 

явище, що не отримало однозначної оцінки з боку пред-
ставників науки й практики [1, c. 135].  Інший дослідник 
слушно додає, що під час вивчення проблематики кримі-
нально-правової протидії рейдерським захопленням юри-
дичних  осіб  необхідним  видається  зарубіжний  досвід  у 
цій сфері [2, с. 59]. 

У  своєму  стислому  історико-правовому  екскурсі  в 
питання  ґенези  рейдерства  як  антисуспільного  явища 
в  країнах  Західної Європи  І.О. Соколов  пише, що  у  так 
званий доакціонерний період (до XVII ст.) появі та розви-
тку рейдерства у відповідних країнах заважали переважно 
такі  чинники,  як  1)  наявність жорстких  і  певною мірою 
рудиментарних  звичаїв  ділового  обігу;  2)  неможливість 
анонімного  захоплення юридичних  осіб,  причиною чого 
була  обмеженість  масштабів  ведення  справ,  а  також  пе-
реміщення  товарів  і  послуг;  3)  абсолютна  прив’язаність 
фізичної особи до свого бізнесу, що була зумовлена необ-
меженістю  ризиків,  пов’язаних  із  його  веденням.  У  той 
період історії, додає дослідник, людина та її справа були 
невід’ємно пов’язані між собою, оскільки людина відпо-
відала всім своїм майном у випадку будь-якої невдачі, на 
відміну від сучасних умов, коли, наприклад, під час бан-
крутства юридичної особи майно її засновника не підля-
гає вилученню у зв’язку із невиконаними зобов’язаннями 
[2, с. 60]. 

Сьогодні на Заході поняття рейдерства, тим більше у 
його «злочинному» змістовному підтексті, застосовується 
відносно рідко. Натомість на сторінках юридичних жур-
налів, а також на шпальтах публіцистичних видань часто 
можна зустріти вказівку на «акціонера-активіста» (англ. – 
activist shareholder) – тобто особи, яка використовує свою 
придбану  участь  у  статутному  капіталі  корпорації  для 
здійснення  тиску на  її менеджмент. При цьому  конкрет-
на мета подібного втручання у справи компанії може бути 
будь-якою –  від переважно фінансових  (збільшення  вар-
тості акцій через зміни у корпоративній політиці, в управ-
лінні витратами, у структурі фінансів тощо) до таких, що 
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не пов’язані з грошима (наприклад, вихід компанії з рин-
ків деяких країн, запровадження нових програм збережен-
ня  довкілля,  підтримка  конкретних  соціальних  проектів 
тощо). В економічній літературі вказується, що діяльність 
акціонерів-активістів  може  бути  успішною  навіть  у  разі 
отримання ними контролю над відносно невеликими, до 
10%, пакетами акцій. При всьому цьому підкреслимо, що 
мова йде виключно про легальну, у межах закону, діяль-
ність – відповідно, порушення закону під час акціонерно-
го тиску на корпорацію та її керівництво, як це нерідко має 
місце в Україні, не відбувається. 

Класичним прикладом діяльності активних акціонерів 
на сучасному етапі є практика «корпоративних війн» Кар-
ла  Ікана. Цей  американський  бізнесмен  є,  беззаперечно, 
впливовою  постаттю  на  фондовому  ринку  США.  Він  є 
засновником  і  мажоритарним  акціонером  публічної  хол-
дингової компанії Icahn Enterprises, що активно інвестує в 
різні сфери американської економіки, капітал якої оціню-
ється в понад 7 млрд доларів.  Інвестор-активіст отримав 
свою  рейдерську  «популярність»  і  водночас  професійне 
визнання колег по фондовому ринку через низку успіш-
них  проектів,  коли  після  придбання  акцій  компаній-ці-
лей примушував їх керівництво запроваджувати серйозні 
структурні  та  операційні  зміни. Серед «жертв» корпора-
тивних атак Ікана були такі всесвітньо відомі компанії, як 
Time Warner, Yahoo, Lions Gate Entertainment, Dell. Карл 
Ікан отримав репутацію «корпоративного рейдера» у 80-ті 
роки минулого століття – після того, як успішно захопив, 
а  потім  довів  до  банкрутства  велику  американську  авіа-
компанію Trans World Airlines, отримавши внаслідок такої 
оборудки значний прибуток [3]. 

На  підставі  досить  поглибленого  вивчення  зарубіж-
ного досвіду правової регламентації практик корпоратив-
ного поглинання І.О. Соколов доходить висновку про те, 
що термін «рейдерство» можна використовувати для по-
значення явища незаконного захоплення юридичних осіб 
у теорії, у т. ч. для створення оптимальної моделі кримі-
нально-правової  антирейдерської  норми.  Автор  слушно 
додає,  що  використання  зазначеного  терміну  у  КК  РФ 
(що, на наше  глибоке переконання,  із  абсолютною акту-
альністю стосується й КК України) видається недоречним, 
оскільки використання іноземних термінів у кримінально-
му  законодавстві  є  істотним  недоліком,  а  використання 
жаргонізмів у межах нормотворчості взагалі є недопусти-
мим.  Водночас,  вважає  російський  дослідник,  такий  не-
формально поширений термін у принципі підходить для 
теоретичного осмислення відповідного явища [4, c. 93]. 

Правильне розуміння концепції рейдерства як цілком 
прийнятного економічного явища вимагає звернення й до 
досить широко вживаного поняття «корпоративний рейд». 
Так,  у  бізнес-середовищі  під  корпоративним  рейдом  ро-
зуміють процес придбання  значного пакета акцій корпо-
рації, після чого, використовуючи тепер уже право голосу 
нового  акціонера  юридичної  особи,  перед  керівництвом 
компанії ставиться вимога запровадити нові заходи і прак-
тики ведення бізнесу, спрямовані на підвищення вартості 
акцій всупереч, як правило, бажанням і очікуванням керів-
ництва. Подібні очікувані рейдером заходи можуть вклю-
чати в себе, поміж іншого, заміну керівників вищої ланки, 
скорочення  поточних  фінансово-господарських  операцій 
або навіть ліквідацію товариства [5].

Сьогодні найбільш цікаві з точки зору як теорії, так і 
практики напрацювання в частині регулювання корпора-
тивних відносин має США, оскільки, як слушно констатує 
Ю.Д.  Борисов,  у  чистому  вигляді  корпоративний  ринок 
розвивався лише там, адже, окрім відомої шестирічної ві-
йни між Північчю та Півднем у 60-ті роки XIX ст., ніщо не 
відволікало бізнес від стабільного корпоративного будів-
ництва [6, с. 36].

Характеризуючи американську практику злиттів і по-
глинань, у т. ч. недружніх, дослідники відзначають, що ці 

механізми  одержання  корпоративного  контролю,  тим  не 
менше, перебувають у межах закону, оскільки використо-
вуються  ринкові  механізми  «захоплення»  бізнесу,  як-от: 
корпоративний шантаж, скуповування акцій у міноритар-
них  акціонерів,  маніпулювання  акціями  та  акціонерами, 
використання  недоліків  регулятивного  корпоративного 
законодавства. Констатується, що подібна стратегія отри-
мання контролю над фірмою звичайно не є бездоганною 
з точки зору моралі, однак при цьому визнається цілком 
законною, у т. ч. і судовою практикою США. 

Необхідно зазначити, що і вітчизняна, і зарубіжна на-
ука наразі єдині у питанні поділу злиттів  і поглинань на 
два основні види: дружні  (добровільні)  та недружні  (во-
рожі). При всьому цьому вітчизняні правники часто змі-
шують  поняття  «недружнє  поглинання  (придбання)»  і 
«поглинання  із  застосуванням  незаконних  методів».  Тут 
необхідно  зауважити, що  далеко  не  кожне  недружнє  по-
глинання носить незаконний характер. Поглинання набу-
ває  кримінально-правового  забарвлення  лише  тоді,  коли 
у  конкретному  прояві  недружнього  поглинання  додат-
ково  з’являються  ще  й  ознаки  незаконного  поглинання. 
Таким чином, додає І.М. Зелениця, за своєю юридичною 
природою недружнє  поглинання може мати  як  законний  
(із  застосуванням  легальних  методів  набуття  контролю 
над  суб’єктом  господарювання),  так  і  незаконний харак-
тер  (у випадку застосування силових заходів  захоплення 
майнових  комплексів  підприємств,  окремих  видів майна 
тощо). Таким чином, за формою зовнішнього вираження 
недружні поглинання можна розділити на правові  та не-
правові [7, с. 146–147.].

Американський  вчений-правник  Вільям  Бернам  також 
пише про те, що способом придбання корпорації за відсут-
ності  домовленості  з  її  керівництвом  є  придбання  «голо-
суючих» акцій у кількості, що є достатньою для того, щоб 
встановити контроль над нею. Це може бути зроблено без-
посередньо на ринку цінних паперів або ж шляхом прямої 
пропозиції продати акції (англ. – tender offer) за ціною, що пе-
ревищує ринкову і яка безпосередньо адресована акціонерам 
корпорації. Якщо поглинання суперечить бажанням керівни-
цтва, воно характеризується яке «недружнє» (англ. – hostile); 
якщо ж керівництво компанії-мішені підтримує поглинання, 
воно іменується «дружнім» (англ. – friendly) [8, c. 924]. 

Оскільки пропозиції продати акції стосуються цінних 
паперів, що перебувають в обігу на ринку цінних паперів, 
такі  пропозиції  регулюються  федеральним  законодав-
ством, зокрема Актом Вільямса 1968 р.  (англ. – Williams 
Act),  норми  якого  були,  у  свою  чергу,  інкорпоровані  в 
окремі пункти § 78 розділу 15 Зібрання Законів США. Акт 
зобов’язує особу, яка придбуває понад п’ять відсотків ак-
цій публічної корпорації, повідомити про таке придбання 
федеральній Комісії із цінних паперів і фондового ринку. 
Більше того – особа, яка робить пропозицію придбати не 
менше п’яти відсотків акцій компанії, повинна зробити її 
в публічному форматі та повідомити про мету своєї про-
позиції, а також розкрити свої плани стосовно корпорації, 
акції якої є предметом придбання, у тому випадку, якщо 
пропозицію  буде  прийнято  корпорацією-емітентом.  Акт 
Вільямса також детально регламентує умови, строк  і об-
ставини, за яких таку пропозицію може бути зроблено.

У  свою  чергу,  Директива  2004/25/ЄС  Європейського 
парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р., що присвячена 
пропозиціям  про  корпоративне  поглинання,  зосереджує 
увагу на необхідності захисту інтересів власників цінних 
паперів компаній, які здійснюють свою діяльність згідно 
законодавства держави-члена, якщо ці компанії є предме-
том пропозицій поглинання або переходу контролю і хоча 
б деякі з їхніх цінних паперів призначені для торгівлі на 
регульованому ринку у будь-якій державі – учасниці ЄС 
(п. 2 Преамбули) [9].

Взагалі  наш  власний  аналіз  цього  Документу  вказує 
на  досить  ретельний  підхід  органів  законодавчої  й  ви-



273

Порівняльно-аналітичне право
♦

конавчої  влади ЄС  у  частині формулювання  заходів, що 
координують закони, підзаконні акти, адміністративні по-
ложення та інші розпорядження держав-учасниць, включ-
но із розпорядженнями, встановленими офіційно уповно-
важеними організаціями для ринкового регулювання, що 
стосуються пропозицій поглинання в контексті придбан-
ня  цінних  паперів  компаній,  на  які  розповсюджується 
дія  законодавства держав-учасниць. Так, наприклад, ч. 2  
ст. 6 Директиви вимагає від держав-учасниць забезпечити 
необхідні  умови  для  того, щоб  від  оферента  вимагалося 
скласти та оприлюднити у належний час документ офер-
ти, що містить інформацію, необхідну для надання можли-
вості власникам цінних паперів компанії-адресата оферти 
досягти  зваженого  рішення  стосовно  пропозиції.  Перед 
оприлюдненням документа  оферти оферент повинен по-
відомити про це наглядовий орган компанії. У разі якщо 
рішення вже  є оприлюдненим, ради директорів  адресата 
оферти  та  оферента  повинні  повідомити  представників 
своїх працівників або, у разі відсутності таких представ-
ників, безпосередньо працівників. Уже на прикладі цього 
положення маємо можливість спостерігати за прагматич-
ністю та високим рівнем деталізованості регулюючих по-
ложень європейської Директиви.

Посилань на кримінально-правові заходи регулювання 
встановленого порядку висунення пропозицій про корпо-
ративне  поглинання Директива  не  передбачає.  Водночас 
диспозитивна за своїм змістом ст. 17 документу зобов’язує 
держав-учасниць власноруч визначити санкції, що мають 
застосовуватись  за  порушення національних  вимог,  при-
йнятих відповідно до цієї Директиви, а також вжити всіх 
необхідних заходів для контролю за введенням санкцій у 
дію.  Нормативний  припис  далі  регламентує,  що  затвер-
джені національними нормативними актами санкції пови-
нні бути ефективними, пропорційними та переконливими. 

Далі  Директива  визначає  пропозицію  поглинання  як 
відкриту  пропозицію  (іншу,  ніж  ту, що  здійснюється  са-
мою  компанією-адресатом  оферти),  висунуту  власни-
кам цінних паперів компанії з метою придбання усіх або 
частини цінних паперів, примусово або добровільно, яка 
супроводжується  або  яка  має  за  мету  отримання  права 
контролю над компанією-адресатом оферти відповідно до 
національного законодавства (п. (а) ч. 1 ст. 2)1.

Італійський  дослідник  Марко  Венторуззо  обстоює  у 
принципі раціональну тезу про те, що Директива симво-
лізує  підхід,  що  є  наразі  діаметрально  протилежним  до 
усталених у США принципів розвитку бізнесу. Зокрема, 
європейський  документ  встановлює  істотні  обмеження 
щодо  корпоративної  поведінки  як  рейдера,  так  і  компа-
нії-мішені.  Так,  відповідно  до  нормативно  встановлених 
правил,  корпоративні  рейдери  можуть  одержати  контр-
оль  над  відповідною  компанією  лише  через  ініціювання 
відкритої  (публічної)  пропозиції  придбання  акцій.  Біль-
ше того, закон визначає мінімальну вартість таких акцій.  
У свою чергу, менеджмент та (або) мажоритарні акціоне-
ри  компанії-мішені  обмежені  у  своєму  виборі  захисних 
заходів, що можуть бути використані для протидії  спро-
бам недружнього поглинання. Для порівняння: обмеження 
щодо поведінки двох груп суб’єктів корпоративних погли-
нань майже  відсутні, що  в  принципі  підтверджує  орієн-
тованість  національних  регуляторів  на  відкриту  модель 
розвитку економіки, вільну від втручання з боку держави. 
Загалом італійський дослідник вказує на принципову від-
мінність  між  європейським  і  американським  підходом  у 
сфері визначення, оцінки та спроб регулювання практики 
корпоративних поглинань [10, c. 174].

Із певною долею прикрості слід визнати, що наразі в 
Україні  подібні  до  європейських  механізми  регулюван-

ня корпоративних поглинань поки що залишаються  terra 
incognita:  у  нашій  державі  в  цій  сфері  економічних  від-
носин  і  досі  панує  «закон джунглів». У цьому контексті 
вочевидь має  рацію М.О. Артюх,  який  справедливо під-
креслює, що поняття ворожого поглинання на Заході та в 
Україні істотно відрізняються. Зокрема, у зарубіжних ЗМІ 
можна часто прочитати, що компанія X відкинула пропо-
зицію компанії Y щодо недружнього поглинання. Тобто на 
цивілізованих ринках прописані навіть процедури корпо-
ративної війни,  і в тому разі, якщо  її регламент буде по-
рушений, компанії-агресору доведеться відкривати «дру-
гий фронт» і захищатися від держави, яка застосує значні 
санкції за порушення букви закону [11, с. 52].

Дещо симптоматичними видаються висновки І.О. Со-
колова, який на підставі вивчення кримінального законо-
давства таких економічно розвинених держав, як Австра-
лія,  Австрія,  Великобританія,  Німеччина,  Данія,  Ізраїль, 
Іспанія, Китай, Польща, США, Франція, Швейцарія, Шве-
ція, Південна Корея, Японія не зміг  ідентифікувати жод-
ної норми, присвяченої протидії незаконним захопленням 
юридичних осіб, що свідчить про відсутність криміналіза-
ції такого антисоціального явища за кордоном. Найбільш 
очевидним поясненням цьому є те, що за кордоном таке 
явище об’єктивно відсутнє. При всьому цьому, як слушно 
додає автор, кримінальні кодекси деяких зарубіжних країн 
містять склади злочинів, що безпосередньо посягають на 
порядок управління в юридичній особі [12, c. 93]. 

Справжній  науковий  інтерес  у  досліджуваному  кон-
тексті викликає досвід Франції як однієї з найбільш аутен-
тичних  держав-представниць  континентальної  системи 
права.  Норми  французького  законодавства  найбільш  по-
вно  відображають  образ  системи  корпоративного  права, 
що  є  характерною для  сучасної  демократичної  держави. 
Зокрема, Закон про торгові товариства 1966 р. та Декрет 
про торгові товариства 1967 р. закріплюють правове ста-
новище торгових товариств з обмеженою відповідальніс-
тю,  акціонерних  товариств  та  інших  видів  корпорацій, 
порядок  їх  створення,  правовідносини  між  учасниками, 
порядок здійснення підприємницької діяльності, внутріш-
ню структуру, систему відносин між органами господарю-
ючих суб’єктів. 

Титул  IV Торгового кодексу Французької Республіки, 
що має офіційну назву «Положення кримінального зако-
нодавства», містить сьогодні комплекс норм кримінально-
правового характеру, які покликані захищати встановлені 
державою корпоративні відносини, і передбачає покаран-
ня  за  правопорушення  проти  порядку  управління  у  всіх 
організаційно-правових  формах  юридичних  осіб,  що  іс-
нують у Франції. 

У  своїй монографії О.Ю. Федоров  пропонує  доклад-
ний  авторський  аналіз  кримінально-правових  норм,  що 
покликані  захищати  систему корпоративного управління 
у Франції. Зокрема, ст. L. 241-3 (щодо товариств з обмеже-
ною відповідальністю) та ст. L. 242-6 (щодо акціонерних 
товариств)  передбачають  кримінальну  відповідальність 
за  представлення учасникам юридичної  особи щорічних 
бухгалтерських звітів, які завідомо не відображають точ-
не  фінансове  становище,  а  також  за  недобросовісне  ви-
користання  управлінських  повноважень  і  права  голосу. 
Покарання є досить суворим як для економічного злочи-
ну – до п’яти років позбавлення волі та штраф у розмірі  
375 тис. євро. 

Ст. ст. L. 241-2 і L. 242-10 (що, відповідно, також сто-
суються різних організаційно-правових форм юридичної 
особи)  передбачають  покарання  у  вигляді  позбавлення 
волі на строк до шести місяців та штраф у розмірі 9 тис. 
євро для тих керівників юридичних осіб, які не скликали 
загальні збори учасників протягом шести місяців після за-
вершення фінансового року. 

Перешкоджання участі акціонера у загальному зібран-
ні акціонерів, отримання переваг чи їх обіцянка за голосу-

1 Понятійний апарат документу також розкриває поняття: «адресата оферти» як 
компанію, цінні папери якої є предметом пропозиції (п. (b) ч. 1 ст. 2); «оферен-
та» – будь-яку фізичну або юридичну особу, яка робить пропозицію, керуючись 
державним або приватним правом (п. (c) ч. 1 ст. 2).
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вання певним чином або неприйняття участі в голосуванні 
(через  підкуп  акціонерів  перед  голосуванням)  карається 
відповідно до ст. L. 242-9 позбавленням волі на строк до 
двох років та штрафом до 9 тис. євро. Відповідно, умис-
не незакріплення будь-якого рішення зібрання учасників 
юридичної особи в протоколі відповідно до ст. L. 242-15 
підлягає покаранню у вигляді штрафу в розмірі 3,75 тис. 
євро.

На підставі аналізу відповідних кримінально-правових 
заборон О.Ю. Федоров доходить доречного висновку про 
те, що чинне корпоративне  законодавство Франції комп-
лексно й досить ефективно захищає систему корпоратив-
ного управління на рівні «учасники – виконавчий орган». 
Автор слушно додає, що оскільки правопорушення у про-
цесі недружніх поглинань, а тим більше – рейдерські ата-
ки майже відсутні на практиці, то норми, які захищають 
на рівні кримінально-правового регулювання від зовніш-
нього  вторгнення  у  систему  корпоративного  управління 
юридичної особи, наразі відсутні [13, с. 395–396]. 

Цікаво,  що  у  КК  Іспанії  діє  норма,  яка  встановлює 
кримінальну відповідальність як за внутрішнє, так і за зо-
внішнє вторгнення в систему управління. Так, відповідно 
до ст. 290 глави XІІІ «Злочини проти інтересів об’єднань» 
Кодексу  злочином  визнається  підроблення  фактичним 
або  юридичним  керівником  заснованого  або  такого,  що 
створюється, об’єднання, річних та інших документів, які 
повинні відображати юридичне або економічне станови-
ще організації,  у  такій формі, що це може призвести до 
завдання  економічного  збитку  самому  об’єднанню,  його 
членам або третім особам. Покарання за цей злочин стано-
вить позбавлення волі до трьох років та штрафом від шес-
ти  до  дванадцяти  місячних  заробітних  плат.  Криміналь-
ний  закон  Іспанії  карає  також  тих,  хто,  використовуючи 
своє керівне становище в органі управління будь-якого за-
снованого або створюваного об’єднання, приймає з метою 
наживи для себе або третьої особи протизаконне рішення 
на шкоду іншим членам такого об’єднання й не повертає 
прибуток (ст. 291 КК Іспанії) [14].

Ст.  292  передбачає,  що  особу,  яка  приймає  чи  вико-
ристовує для себе особисто або для третіх осіб рішення, 
що  заподіює шкоду  і  є фіктивно ухваленим, шляхом ви-
користання підписаного чистого бланку, незаконного при-
власнення чужого права голосу, незаконного заперечення 

права голосу у осіб, які мають його за законом, або іншим 
способом чи схожим прийомом, може бути покарано по-
збавленням волі на строк від шести місяців до трьох років, 
а також штрафом у розмірі потрійної вартості одержаного 
прибутку. Хоча ця кримінально-правова заборона регуляр-
но та вельми ефективно застосовується правоохоронними 
органами Іспанії, водночас одним із суттєвих недоліків її 
диспозиції  є, на думку О.Ю. Федорова,  те, що вона міс-
тить вказівку лише на деякі із можливих способів скоєння 
відповідного  корпоративного  порушення,  при  цьому  не 
адресуючи інші можливі форми зловживань – зокрема ма-
хінації з реєстром акціонерів [15, с. 397].

Висновки. На підставі системного ознайомлення із ре-
левантним зарубіжним досвідом економічного, правового, 
у т. ч. кримінально-правового, регулювання, маємо мож-
ливість дійти висновку про те, що за кордоном власне не-
законні захоплення юридичних осіб як масове явище були 
відсутні  як  раніше,  так  і  сьогодні.  Найбільш  очевидним 
підтвердженням цьому є  відсутність кримінально-право-
вого механізму протидії цьому явищу в законодавстві роз-
винених  капіталістичних  країн.  Оскільки  є  криміналізо-
ваними окремі  явища,  які могли б  сприяти рейдерським 
захопленням, тобто законодавцем відзначена їх суспільна 
небезпека, однак при цьому не криміналізоване більш сус-
пільно небезпечне діяння, що полягає в незаконному захо-
пленні юридичної особи, можна зробити висновок про те, 
що подібний status quo є не наслідком помилок законодав-
ця, а зумовлений відсутністю необхідності криміналізації 
рейдерства за кордоном в силу його об’єктивної непоши-
реності.  Наразі  серед  головних  причин,  які  попередили 
появу рейдерства за кордоном, стали такі як: розвинені  і 
дотримувані звичаї ділового обігу, розвиненість корпора-
тивного  законодавства,  наявність  кримінально-правових 
норм,  що  встановлюють  відповідальність  за  різні  пору-
шення корпоративного законодавства, які можуть сприяти 
рейдерським посяганням на юридичних осіб.

При всьому цьому звертає на себе увагу те, що зазна-
чені превентивні за своїм змістовним навантаженням нор-
ми не створювалися як комплекс заходів для протидії саме 
рейдерським захопленням, що також непрямим чином під-
тверджує тезу про відсутність рейдерства  за кордоном – 
принаймні в негативному вітчизняному підтексті навколо 
цього економічного й антисоціального феномену.
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У статті розглядаються питання, пов’язані з вивченням правових механізмів попередження злочинності у сфері будівництва. Аналізу-
ються положення вітчизняного законодавства, що стосуються відповідальності за правопорушення в будівництві. Запропоновано шляхи 
вдосконалення Кримінального кодексу України в напрямку протидії шахрайству під час здійснення інвестиційної діяльності.

Ключові слова: протидія злочинності, будівництво, інвестиційно-будівельна сфера, шахрайство, фінансове шахрайство.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением правовых механизмов предупреждения преступности в сфере строи-
тельства. Анализируются положения отечественного законодательства, касающиеся ответственности за правонарушения в строитель-
стве. Предложены пути усовершенствования Уголовного кодекса Украины в направлении противодействия мошенничеству при осу-
ществлении инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: противодействие преступности, строительство, инвестиционно-строительная сфера, мошенничество, финансо-
вое мошенничество.

This article considers the aspects, related to the study of legal mechanisms of the prevention of crime in construction sphere. It analyses 
prescriptions of the domestic legislation that govern liability for violations in construction. The author suggests ways to enhance Criminal Code of 
Ukraine in counteraction to fraud during investment activities. 

Key words: counteraction to crime, construction, investment and construction sphere, fraud, financial fraud.

Постановка проблеми. Центральним питанням кри-
мінології  є протидія  злочинності. Це питання одночасно 
залишається і найбільш актуальною проблемою, адже від 
ефективності  розроблених  програм  попередження  зло-
чинності та результатів  їх впровадження в практичну ді-
яльність із мінімізації злочинних проявів залежить сприй-
няття та оцінка кримінології як науки.

Одним  із  важливих напрямків  попередження проявів 
фінансового шахрайства в інвестиційно-будівельній сфері 
є  кримінально-правова  протидія.  Цей  напрямок  реалізу-
ється завдяки криміналізації діянь, що становлять суспіль-
ну небезпечність,  встановленню та диференціації  кримі-
нальної відповідальності. 

Актуальність теми статті  зумовлена  тим, що  осно-
вою поліпшення  інвестиційного клімату  в нашій країни, 
підвищення  інвестиційної  активності,  розвитку  підпри-
ємництва  є  захищеність  фінансових  операцій,  мініміза-
ція  корупційних  та  шахрайських  проявів  в  економічних 
відносинах. У цьому аспекті першочергове значення має 
нормативно-правове забезпечення протидії протиправній 
активності в різних галузях економіки та фінансів. 

Стан опрацювання. Проблемі  протидії  злочиннос-
ті в цілому та окремим її проявам приділяли увагу бага-
то науковців: П.П. Андрушко, Л.І. Аркуша, Ю.В. Баулін,  
О.М. Бандурка, А.М. Бойко, В.В. Голіна, Н.О. Гуторова, 
І.М. Даньшин, А.І. Долгова, О.М. Джужа, В.М. Дрьомін, 
А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, О.М.  Ігнатов, О.Г. Каль-
ман, О.Г. Кулик, В.В. Лунєєв, В.М. Попович, Є.Л. Стрель-
цов, В.Я. Тацій, В.О. Туляков, С.С. Чернявський та багато 
інших вітчизняних та зарубіжних вчених.

Метою статті є дослідження правових механізмів попе-
редження злочинності в інвестиційно-будівельній сфері та 
аналіз перспектив реформування вітчизняного криміналь-
ного законодавства в протидії цим злочинним проявам.

Виклад основного матеріалу. Вивчення кримінально-
правових  аспектів  протидії фінансовому шахрайству  до-
цільно розпочати з визначення самого поняття «протидія» 
та близьких йому за змістом кримінологічних категорій. 

Як слушно зауважує О.М. Ігнатов, термінологічна бага-
томанітність, яка склалась навколо діяльності з впливу на 

злочинність,  ускладнює правильне  розуміння  цього  яви-
ща, поглиблює понятійну плутанину, а у зв’язку із цим – 
розробку ефективних запобіжних заходів. У зарубіжній та 
вітчизняній  законодавчій  практиці,  науках  кримінально-
правового  циклу  використовуються  такі  терміни:  «попе-
редження злочинності», «профілактика злочинності», «со-
ціальна профілактика», «боротьба зі злочинністю», «війна 
зі  злочинністю», «протидія  злочинності», «протистояння 
злочинності», «контроль злочинності», «регулювання зло-
чинності»,  «управління  злочинністю»,  «запобігання  зло-
чинності», «превенція злочинності», «припинення злочи-
нів» тощо [1, с. 92].

Не вдаючись у глибокі дискусії з приводу визначення 
та  розмежування  вказаних  категорій,  звернемо  увагу  на 
відсутність  єдиної  думки  серед  учених щодо  сутнісного 
змісту та співвідношення цих понять. Наведемо деякі мір-
кування із цього приводу провідних вчених-кримінологів. 

О.Г.  Кальман  вважає, що  найбільш  вживаним  у  кри-
мінологічній  літературі  є  термін  «попередження»,  який 
охоплює собою й усі інші напрямки протидії економічній 
злочинності [2, с. 66]. 

А.І.  Долгова  пише,  що  «…потрібно  проводити  саме 
«боротьбу зі злочинністю». Під боротьбою зі злочинністю 
вона пропонує розуміти складну системну діяльність, що 
являє собою єдність трьох підсистем: загальної організа-
ції боротьби; попередження злочинності та правоохорон-
ної діяльності [3, с. 380–390]. 

Ю.М.  Антонян  «попередження»  та  «боротьбу  зі  зло-
чинністю» називає синонімічними поняттями. Основними 
видами (рівнями) попереджувальної діяльності вчений вва-
жає  профілактику  злочинності,  запобігання  і  припинення 
злочинів, а також виправлення злочинців [4, с. 141–143].

На  думку  О.М.  Бандурки  та  Л.М.  Давиденко,  осно-
вними  та  нерозривними  складовими  поняття  «протидія 
злочинності» є: 1) кримінально-правовий аспект боротьби 
зі злочинністю; 2) кримінологічний аспект попередження 
злочинів на підставі усунення, ослаблення та нейтраліза-
ції криміногенних факторів [5, с. 89].

В.В. Голіна,  як  і  інші  представники  харківської шко-
ли  кримінології,  обґрунтовує  доцільність  використання 
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категорії «запобігання злочинності» та визначає  її як со-
ціальну політику держави, спрямовану на подолання кри-
міногенно-небезпечних протиріч у суспільних відносинах 
із метою їх позитивного вирішення та поступового витіс-
нення (так зване загальносоціальне запобігання), а також 
спеціальну  випереджальну практику протидії формуван-
ню та реалізації на різних стадіях злочинних проявів (спе-
ціально-кримінологічне запобігання) [6, с. 16].

Зазначені  позиції  вчених  не  є  вичерпним  переліком 
думок із цього приводу, а є відображенням складності та 
багатоманітності діяльності з впливу на злочинність. 

Звернення до положень законодавства також не уніфі-
кує термінологічне розмаїття. Так, у чинних нормативно-
правових  актах  України  законодавець  використовує  такі 
категорії,  як  «боротьба»  (Закони України «Про організа-
ційно-правові  основи  боротьби  з  організованою  злочин-
ністю», «Про боротьбу з тероризмом»), «протидія» (Закон 
України «Про запобігання та протидію легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового  знищення»),  «попередження»  (Закон  України 
«Про  попередження  насильства  в  сім’ї»),  «запобігання» 
(Закон України «Про запобігання корупції»), «профілакти-
ка» (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження  плану  заходів  з  виконання  Концепції  реалізації 
державної політики у сфері профілактики правопорушень 
на період до 2015 року) тощо [7; 8; 9; 10; 11; 12].

Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 
2015 р. містить поняття «протидія злочинності», «запобі-
гання  вчиненню  правопорушень»,  «превентивна  та  про-
філактична діяльність». Так, у  ст.ст. 1  та 2 цього Закону 
визначено, що одним із завдань поліції є протидія злочин-
ності [13].

У Законі України «Про протидію торгівлі людьми» від 
20 вересня 2011 р. використовуються та розмежовуються 
між собою за замістом такі поняття, як «боротьба з торгів-
лею людьми», «попередження торгівлі людьми», «проти-
дія  торгівлі людьми». Під останнім  законодавець пропо-
нує розуміти систему заходів, спрямованих на подолання 
торгівлі людьми шляхом її попередження і боротьби з нею 
та  надання  допомоги  і  захисту  особам,  які  постраждали 
від торгівлі людьми [14].

У Конвенції ООН проти транснаціональної організова-
ної злочинності в ст. 31 вживається термін «попереджен-
ня» [15].

Частково  підсумовуючи  вищесказане,  зазначимо,  що 
перераховані терміни (протидія, профілактика та ін.) не є 
тотожними та можуть бути використані як синоніми лише 
у випадку, коли це не має принципового значення.

Не  применшуючи  значення  непрямих  заходів  впливу 
на злочинність, зазначимо, що з популяризацією останніх 
кримінально-правова протидія також не втрачає своєї ак-
туальності. Мабуть, практика, яка склалась із появою пер-
ших  правил  співіснування  людей  (за  скоєне  правопору-
шення особа повинна понести покарання), є невід’ємним 
елементом у механізмі не тільки правового життя,  але й 
давно існує на рівні свідомості людини як логічне та мо-
рально обґрунтоване явище. Інститут юридичної відпові-
дальності, в тому числі кримінальної, потрібен так само, 
як і саме право. Тому критика дієвості кримінально-право-
вих заборон не зменшить їх стримуючий потенціал, необ-
хідність  у  них  не  зникне  ніколи.  Охороняючи  найбільш 
важливі суспільні відносини від злочинних посягань, кри-
мінальний закон робить можливим існування самого пра-
ва як цінності, прав та свобод громадян, впорядкованості 
суспільного життя. 

Відповідальність  за  правопорушення  в  будівельній 
сфері передбачена спеціальним нормативним актом – За-
коном України  «Про  відповідальність  за  правопорушен-
ня у  сфері містобудівної  діяльності»,  який визначає  такі 
правопорушеннями,  як протиправні  діяння  (дії  чи безді-

яльність)  суб’єктів містобудування  – юридичних  осіб  та 
фізичних осіб-підприємців, що призвели до невиконання 
або неналежного виконання вимог, установлених законо-
давством, будівельними нормами, державними стандарта-
ми та правилами [16].

Адміністративна  відповідальність  за  порушення  за-
конодавства  в  будівельній  сфері  передбачена  Кодексом 
України  про  адміністративні  правопорушення  (ст.ст.  96, 
96-1) [17]. 

Під час аналізу попередження фінансового шахрайства 
в інвестиційно-будівельній сфері не можна обійти увагою 
заходи кримінально-правового впливу. Кримінальне право 
використовує таку категорію, як «превенція» (загальна та 
спеціальна), тобто вплив на свідомість та поведінку осіб 
із метою недопущення скоєння злочинів. Для криміналь-
но-правових заходів протидії притаманним є примус, який 
реалізується  за  допомогою  норм  кримінального  закону, 
що  встановлюють  міру  покарання  за  вчинення  конкрет-
ного кримінального правопорушення. При цьому важли-
во  не  покарати  злочинця,  а,  перш  за  все, мати  вплив  на 
його  свідомість  та  свідомість  інших  членів  суспільства, 
що буде проявлятись у корекції їх поведінки та мінімізації 
кримінальних проявів.

Шахрайство  –  не  новий  склад  злочину.  При  цьому 
шахрайство – прояв злочинної активності, що динамічно 
розвивається та видозмінюється, пристосовуючись до но-
вих сфер суспільних відносин. Поява приватної власності, 
безготівкових  розрахунків,  комп’ютеризація  фінансових 
операцій тощо призводять до появи нових видів та транс-
формації старих технологій шахрайського обману.

Так, за умов командно-адміністративної економіки та 
державної  монополії  на  право  власності  цілком  виправ-
даною та достатньою на той час була конструкція ст. 83 
Кримінального кодексу України 1960 р., що встановлюва-
ла відповідальність за розкрадання державного або колек-
тивного майна шляхом шахрайства. Дефініція шахрайства 
містить такі ж обов’язкові елементи об’єктивної сторони 
складу злочину – обман та зловживання довірою (в кодек-
сі 1960 р. використовувалось формулювання зловживання 
довір’ям – прим. Г.Ч.). За кодексом 1960 р. шахрайство – 
це заволодіння державним або колективним майном шля-
хом обману чи зловживання довір’ям (ч. 1 ст. 83). Квалі-
фікуючими ознаками злочину були встановлені повторне 
вчинення злочину або за попереднім зговором групою осіб  
(ч. 2 ст. 83),  завдання великої шкоди державі чи громад-
ській  організації  або  вчинення  злочину  особливо  небез-
печним рецидивістом (ч. 3 ст. 83) [18]. 

З  прийняттям  у  2001  році  нового Кримінального  ко-
дексу України  нормативне  визначення шахрайства  зали-
шилось без суттєвих змін: заволодіння чужим майном або 
придбання права на майно шляхом обману чи зловживан-
ня довірою (ч. 1 ст. 190). Таким чином, предметом пося-
гання стало не лише майно, але й право на нього.

З  розвитком  кредитно-банківських  відносин  та  по-
явою нових  електронних  технологій  виникли  об’єктивні 
передумови для розширення сфери криміналізації проявів 
шахрайства та можливостей кримінально-правової проти-
дії цьому явищу. Зокрема, була введена кримінальна від-
повідальність за шахрайство, вчинене шляхом незаконних 
операцій  з  використанням  електронно-обчислювальної 
техніки (ч. 3 ст. 190 КК України), шахрайство з фінансови-
ми ресурсами (ст. 222 КК України).

В якості кваліфікуючих ознак шахрайства та шахрай-
ства з фінансовими ресурсами кодекс 2001 р. називає вчи-
нення злочинів повторно, за попередньою змовою групою 
осіб,  завдання  значної  шкоди  потерпілому,  вчинення  у 
великих розмірах, в особливо великих розмірах або орга-
нізованою групою (ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 222 КК 
України). 

В умовах глобалізації, розвитку міжнародних відносин 
та залучення іноземних інвестицій важливим є вивчення 
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зарубіжного досвіду протидії різним проявам злочиннос-
ті,  аналіз  законодавства  цих  країн  із  метою  оптимізації 
національного права. Тому, крім аналізу положень Кримі-
нального закону України, заслуговує на увагу також світо-
ва практика криміналізації фінансового шахрайства. 

Як  зазначає  В.Д.  Каменський,  параграф  1344  Розді-
лу 18 Зібрання законів Сполучених Штатів Америки (що 
має неофіційну назву «Кримінальний кодекс США» – КК 
США) передбачає кримінальну відповідальність за обман 
фінансових установ, а також за завідомо незаконне отри-
мання  фінансових  інструментів  від  таких  установ.  Сфе-
ра  застосування § 1344 КК США охоплює:  виписування 
банківських чеків, що завідомо до винного не підкріплені 
коштами на його рахунку; підроблення, викрадення чи не-
законне використання банківських чеків; приховування чи 
подання завідомо неправдивої інформації в кредитних чи 
лізингових документах; незаконне використання банкома-
тів та платіжних карток; використання завідомо підробле-
них виписок  за картковими рахунками; незаконні фінан-
сові трансакції між зацікавленими банками; привласнення 
коштів банку чи його клієнтів відповідальними працівни-
ками тощо [19, с. 379–380]. 

В  англійському  законодавстві  існує  низка  злочинів, 
пов’язаних із шахрайством. У кримінально-правовій тео-
рії Англії до шахрайства відносяться такі види злочинної 
поведінки: cheating (афера), conspiracy (зговір), cybercrime 
(комп’ютерні  злочини),  defrauding  (обман)  (conspiracy 
to  defraud  –  зговір  з  метою  обману),  dishonesty  (безчес-
ність), false pretence (неправдива заява), forgery (підробка)  
[20, с. 25].

Кримінальний  кодекс  Російської  Федерації,  крім  за-
гальної  норми, що  встановлює  відповідальність  за шах-
райство  (ст.  159),  містить  шість  спеціальних  норм,  які 
присвячені окремим проявам шахрайства. Це ст.ст. 159.1 – 
шахрайство  у  сфері  кредитування,  159.2  –  шахрайство 
під  час  отримання  виплат,  159.3  –  шахрайство  з  вико-
ристанням  платіжних  карт,  159.4  –  шахрайство  у  сфері 
підприємницької  діяльності,  159.5 – шахрайство у  сфері 
кредитування,  159.6 – шахрайство у  сфері  комп’ютерної 
інформації [21].

На  нашу  думку,  вітчизняне  кримінально-правове  за-
безпечення  протидії  шахрайству  потребує  перегляду  та 
вдосконалення. Зокрема, різке збільшення випадків шах-
райств  за  допомогою  «фінансових  пірамід»  призвело  до 
активних  дискусій  навколо  питання  про  нормативне  за-
кріплення окремої норми в кодексі, яка б встановлювала 
кримінальну  відповідальність  за  створення  фінансової 
піраміди [22]. До того ж, пряма вказівка на заборону фі-
нансових пірамід міститься в законодавстві багатьох роз-
винутих  країн  таких,  як,  наприклад, Австралія, Австрія, 
Великобританія, Данія, Канада, Китай, Німеччина, США, 
Туреччина, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія та ін.

Стосовно пропозицій щодо реформування криміналь-
ного законодавства України та доповнення кодексу нови-
ми нормами  зазначимо, що ми досить  зважено до цього 
підходимо.  Вважаємо,  що  доповнення кримінального за-
кону новими спеціальними статтями – не панацея в про-
тидії злочинності  (курсив  –  Г.Ч.),  особливо,  якщо  такі 
діяння вже охоплюються загальним складом злочину (на 
прикладі шахрайства). На нашу думку, головними умова-
ми введення нових статей (особливо спеціальних складів 
злочину)  до  кримінального  кодексу має  бути  об’єктивна 
необхідність (наприклад, велике суспільне значення кон-

кретних матеріальних предметів, суспільна небезпечність 
саме цього  видового прояву  злочинної  активності  тощо) 
та недопущення створення зайвої конкуренції загального 
та спеціальних складів, дублювання наявних норм. 

При цьому варто наголосити, що з розвитком у краї-
ні економічних відносин, розвитком банківської системи, 
інвестиційної діяльності, появою безготівкових форм роз-
рахунків,  модернізацією  інформаційних,  електронних  та 
промислових  технологій,  наданням  нових  послуг  тощо 
суттєво  змінюються  і  способи  заволодіння майном шля-
хом обману чи зловживання довірою, а такі  злочини по-
ширюються  на  нові  сфери  суспільних  відносин.  Поява 
нових форм шахрайства вимагає адекватної реакції з боку 
держави у вигляді кримінально-правових заходів впливу, 
що відповідатимуть сучасній дійсності. 

Враховуючи стрімкий розвиток економічних відносин, 
поширення шахрайських посягань у різних сферах еконо-
мічної діяльності, злочинів під час здійснення інвестицій-
ної діяльності, в тому числі у сфері будівництва, злочинів, 
вчинених способом фінансової піраміди, а також зарубіж-
ний  досвід  криміналізації  таких  діянь,  вважаємо  за  по-
трібне доповнити Розділ VIІ «Злочини у сфері господар-
ської  діяльності»  КК  України  статтею  «Шахрайство  під 
час здійснення інвестиційної діяльності» такого змісту:

«1.  Заволодіння  чужим майном  або  придбання  права 
на майно, що вкладається в якості інвестицій, шляхом об-
ману чи зловживання довірою інвесторів, – карається – …

2. Ті  самі  дії,  вчинені  повторно,  або  за  попередньою 
змовою групою осіб, або такі, що завдали значної шкоди 
потерпілому, – караються – …

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї 
статті, якщо вони вчинені службовою особою або у вели-
ких розмірах, або шляхом здійснення незаконних операцій 
із використанням електронно-обчислювальної техніки, ін-
формаційних,  телекомунікаційних та  інформаційно-теле-
комунікаційних систем і мереж, систем електронних пла-
тежів, – караються – …

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або тре-
тьою цієї  статті,  якщо вони вчинені  в  особливо великих 
розмірах або організованою групою, – караються – …».

Дана стаття буде охоплювати всі прояви шахрайства з 
інвестиціями, в тому числі способом фінансової піраміди, 
тому необхідності додатково закріпити заборону фінансо-
вих пірамід, на нашу думку, немає.

Висновки. Таке важливе питання, як нормативно-пра-
вове  забезпечення  протидії  фінансовому шахрайству,  не 
може  бути  обмежене  даною  статтею,  адже  воно  є  комп-
лексним  та  вимагає  критичного  аналізу  думок  багатьох 
вчених та практиків. 

При цьому варто підсумувати, що кримінально-право-
ва  протидія  фінансовому шахрайству  в  інвестиційно-бу-
дівельній  сфері,  як  і  злочинності  в  цілому,  –  об’єктивна 
необхідність. Відмовитись від цих заходів ні в якому разі 
не  можна,  адже  це  однозначно  призведе  до  погіршення 
криміногенної  ситуації,  зростання  злочинності.  Однак  і 
розглядати кримінальний закон, навіть  із найбільш суво-
рими санкціями, як панацею теж непотрібно. 

Традиційна  кримінально-правова політика  демонструє 
свою  недосконалість  у  стримуванні  злочинності,  хоча  і  є 
необхідною. Тому й попередження фінансового шахрайства 
в інвестиційно-будівельній сфері повинно враховувати зна-
чення  всіх  соціальних  інститутів  задля  зниження  можли-
вості та «рентабельності» скоєння подібних злочинів. 
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ПРОБЛЕМи ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗБРОЇ 
ЯК ЗАСОБУ ПРОТиДІЇ ЇЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ

PrOBLEM Of LEgALIZATION Of wEAPONS 
AS COuNTEr MEASurES Of IT’S ILLEgAL TrAffICKINg

Шуміленко С.М.,
студент юридичного факультету

Національної академії внутрішніх справ

Стаття присвячена здійсненню аналізу впливу легального озброєння громадян на стан криміногенної ситуації в країні. Проаналізо-
вано міжнародний досвід «цивільної зброї», соціальні та криміногенні наслідки, які випливають із даного явища. Запропоновано заходи 
з легалізації зброї в Україні як один із методів боротьби з її нелегальним розповсюдженням.

Ключові слова: легалізація зброї, криміногенна ситуація, незаконний обіг, превентивні заходи, державний контроль.

Статья посвящена анализу влияния легального вооружения граждан на состояние криминогенной ситуации в государстве. Про-
анализирован международный опыт «гражданского оружия», социальные и криминогенные последствия, вытекающие из этого явления. 
Предложены меры по легализации оружия в Украине как один из способов борьбы с ее нелегальным распространением.

Ключевые слова: легализация оружия, криминогенная ситуация, незаконный оборот, превентивные меры, государственный кон-
троль.

The article is devoted to analyzing the impact of legal armscitizens to the state crime situation in the country. Analyzed international experi-
ence «civilarms», social and criminal consequences resulting from this phenomenon. The measures on legalization of weapons in Ukraine asone 
of the methods to combat it sil legal distribution.

Key words: legalization of weapons, criminal situation, illicit trafficking, preventive measures, state control.

Постановка проблеми. На сьогодні в Україні значно 
збільшилась  кількість  правопорушень  із  застосуванням 
вогнепальної  зброї.  Основною  причиною  даного  факту 
доцільно  виділити  недосконалий  контроль  над  перемі-
щенням зброї із зони проведення АТО.

Поширення  незаконного  обігу  вогнепальної  зброї  є 
одним із найбільш «перспективних» напрямів діяльності 
організованих  злочинних  угруповань  поряд  із  торгівлею 
наркотиками,  людьми,  контрабандою  та  проституцією, 
що сприяє процвітанню «чорного» ринку зброї. На даний 
момент можна констатувати, що на основі революційних 
змін у суспільстві та нестабільної криміногенної ситуації 

значно  зросла  свідомість  громадян.  Люди  хочуть  відчу-
вати себе в безпеці, мати право та можливість  захищати 
себе, свою сім’ю та власність. Тому частина громадян все 
частіше задається питанням легалізації короткоствольної 
зброї.

На сьогодні проводиться комплекс заходів, спрямова-
них на стабілізацію ситуації щодо незаконного обігу зброї: 
місячники добровільної здачі зброї; посилення контролю 
на контрольно-пропускних пунктах у зоні проведення ан-
титерористичної  операції  (далі  АТО);  посилення  контр-
олю за станом обліку, зберігання, використання та переве-
зення зброї, що перебуває в особистій власності громадян.
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Стан дослідження. Питанням незаконного поводжен-
ня  зі  зброєю  вже  приділялася  увага  в  працях  багатьох 
вчених,  серед  яких  особливу  увагу  заслуговують  роботи 
О.М. Бандурки, В.І.  Борисова, А.В. Дмитренко,  І.В.  Іва- 
ненко,  М.І.  Мельника,  М.Г.  Пінчука,  В.О.  Тулякова,  
М.І. Хавронюка та інших. Однак розвиток суспільних від-
носин  у  зазначеній  сфері,  поява  нових  видів  озброєння, 
вдосконалення  технічних  характеристик  існуючих  видів 
та,  як  зазначалося,  збільшення незаконних об’ємів  обігу 
вогнепальної зброї потребує вдосконалення чинного кри-
мінального законодавства задля приведення його у відпо-
відність реальній дійсності [1, с. 294].

Мета дослідження – аналіз проблемних аспектів лега-
лізації зброї як засобу протидії її незаконного обігу в умо-
вах збройного конфлікту.

Виклад основного матеріалу. Одним  із  актуальних 
та соціально зумовлених методів боротьби з незаконним 
обігом зброї є її легалізація. Проблема полягає в тому, що 
на даний час не розглядається питання надання зброї ци-
вільному  населенню,  зброя  вже  перебуває  в  руках  пере-
січних громадян, тому потребує вирішення питання щодо 
поставлення її в рамки закону. Особливістю даної ситуації 
є те, що вона кардинально відрізняється від міжнародної 
практики, де легалізації зброї передувало її статусне нор-
мативно-правове закріплення. 

Досить часто стали проводити соціологічні опитуван-
ня  громадян для визначення думки стосовно узаконення 
короткоствольної зброї

У  жовтні  2012  року  компанія  iVOXUkraine  провела 
інтернет-дослідження щодо вогнепальної зброї та  її необ-
хідності. Відповідно до нього 39% опитаних відповіли, що 
зброя  їм не потрібна. Різка відмінність у гендерному роз-
різі: жінок,  яким  зброя  не  потрібна  взагалі  (50%),  майже 
вдвічі  більше,  ніж чоловіків  (29%). Основним напрямком 
застосування  зброї  став  захист  від  грабіжників  (40%)  та 
хуліганів (38%). 17% хотіли б мати зброю для задоволення 
(стріляти по банках), 16% – від бродячих собак (на 2012 рік 
це була одна з актуальних тем у столиці) і так само 16% – 
від свавілля влади. 3% заявили про те, що зброя в них є [2].

Безперечно,  інтернет-опитування результативне лише 
як  дослідження  думки  осіб, що  мають  доступ  до  Інтер-
нету. Тим не менше, результати цього дослідження дають 
змогу прийти до таких висновків:

1) не відповідають дійсності аргументи, відповідно до 
яких  саме жінки  найбільшою мірою  зацікавлені  у  воло-
дінні зброєю. Запит на зброю як інструмент самозахисту 
серед жінок значно нижчий, ніж серед чоловіків;

2)  чоловіки формують  основну  частину  суб’єктів  за-
питу на вогнепальну зброю;

3)  за  умови  відсутності  точно  визначеного  числа 
власників вогнепальної  зброї в Україні 3% показали, що 
на руках у населення у 2012 році знаходилось не менше  
1,5 млн. одиниць зброї. І це лише серед тих, хто визнають 
їх наявність. За оцінками Української асоціації власників 
зброї, у 2013 році на руках у населення знаходилось близь-
ко 4 млн. одиниць зброї. Тобто переважна частина людей 
із тих, хто мають зброю або бояться визнавати її наявність, 
або володіють нею в незаконний спосіб;

4) базова загроза, яка існувала для українців, – це кри-
мінальні  злочинці  (грабіжники  і  хулігани).  Враховуючи 
загострення криміногенної ситуації, яку ми спостерігаємо 
від початку військових дій, саме цей вектор самозахисту 
не втратив своєї актуальності; 

5) те, що 16% хотіли б мати зброю для захисту від сва-
вілля  влади,  давало  тривожний  сигнал щодо  кризи  легі-
тимності  державного керівництва ще у 2012 році. Тобто 
кожен  шостий  теоретично  був  готовий  використовувати 
зброю проти офіційних представників влади. Це говорить 
про  те, що  сподівання на мирне  вирішення  конфліктних 
ситуацій, коли однією з її сторін була влада, вже були низь-
кими [3, с. 22–23].

Проблеми, що виникають в Україні у зв’язку з розпо-
всюдженням зброї, пов’язані, насамперед,  із відсутністю 
чіткої законодавчої бази, яка дозволяла б контролювати її 
обіг. Нині ці питання регулюються в основному відомчи-
ми нормативно-правовими актами [4, с. 182].

На  даний  момент  не  існує  одностайної  думки  щодо 
необхідності легалізації зброї в суспільстві. Одним із ме-
тодів боротьби розглядаються превентивні заходи.

Очевидно, що чим більша кількість зброї, вибухових 
речовин  і  вибухових  пристроїв  безконтрольно  перебу-
ває в руках населення,  тим більше вчиняється  злочинів 
з  їх  використанням.  Отже,  превентивні  заходи  спеці-
ально-кримінологічної  профілактики  злочинів  мають 
бути  спрямовані  на  вилучення  предметів  озброєння  в 
населення. Для цього потрібно використовувати всі до-
ступні засоби переконання і примусу. Зокрема, в деяких 
зарубіжних державах використовують таку форму мате-
ріального стимулювання, як грошова винагорода особам, 
котрі добровільно здають предмети озброєння або пові-
домляють правоохоронним органам достовірну інформа-
цію про них. Але будь-які дії органів влади з припинення 
незаконного обігу зброї будуть малоефективними, якщо 
не застосовувати заходи щодо припинення надходження 
зброї  в  обіг. Цю роботу,  на  нашу  думку,  потрібно  здій-
снювати в трьох напрямах: 

1) удосконалення державного контролю за предметами 
озброєння; 

2) запобігання виготовленню саморобної зброї; 
3) знищення всієї зброї, що вилучається в населення.
Потрібно  зазначити,  що  органи  внутрішніх  справ 

контролюють обіг  службової  вогнепальної  зброї. Більша 
частина  обігу  зброї  –  виробництво,  імпорт,  експорт,  ви-
користання,  зберігання,  утилізація  тощо  –  здійснюється 
Міністерством оборони України, Службою безпеки Украї-
ни, компанією «Укрспецекспорт» та іншими відомствами, 
що  перебувають  поза  компетенцією  органів  внутрішніх 
справ.  Однак  усі  недоліки  в  діяльності  зазначених  ві-
домств  та  організацій  щодо  контролю  за  обігом  зброї  в 
остаточному підсумку безпосередньо  впливають на  кри-
міногенну  ситуацію  в  даній  галузі  та  діяльність  органів 
внутрішніх справ. Серед основних форм взаємодії зазна-
чених відомств у сфері протидії незаконному обігу зброї 
можна назвати такі: 

1)  вироблення  спільної  стратегії  боротьби  зі  злочин-
ністю в даній  галузі  (така взаємодія повинна будуватися 
на основі  інформаційно-аналітичної роботи, що включає 
аналіз, прогнозування й оцінку діяльності); 

2) організація і проведення спільних комплексних опе-
рацій  для  протидії  злочинам,  пов’язаним  із  незаконним 
обігом зброї; 

3) робочі зустрічі з метою підвищення оперативності 
взаємного інформування, обмін досвідом тощо [5, с. 142].

Також  деякі  науковці  стверджують,  що  україн-
ське  суспільство  просто  не  готове  до  легалізації  зброї. 
Так,Л.М.Кулик  зазначає,  що  аргументами  передчасності 
та недоцільності надання громадянам права на придбання, 
зберігання і носіння короткоствольної вогнепальної зброї 
(пістолетів і револьверів) є такі: 

1)  вільний  обіг  короткоствольної  вогнепальної  зброї 
призведе  до  ускладнення  криміногенної  обстановки  у 
зв’язку з легалізацією так званих «кримінальних стволів»; 

2) надзвичайно ускладнить криміногенну обстановку в 
державі та обставина, що на руках у населення, більшість 
якого не має ані найменшої уяви про поводження зі збро-
єю та про небезпеку, яку вона в собі приховує, з’являться 
нові сотні тисяч одиниць вогнепальної зброї; 

3) зросте злочинність на побутовому рівні, оскільки, за 
спостереженнями соціологів, психіатрів,  у  зв’язку  з  еко-
номічними та політичними негараздами значна кількість 
громадян постійно перебуває в стресовому стані, на межі 
нервового зриву; 
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4) високі ціни на зброю зроблять  її недоступною для 
громадян середнього і нижче середнього достатку, право 
на самозахист за допомогою вогнепальної зброї зможуть 
реалізувати тільки заможні громадяни, тому зросте кіль-
кість злочинів із метою заволодіння зброєю; 

5) ускладниться процес здійснення належного контр-
олю за зберіганням та використанням вогнепальної зброї; 

6) зросте кількість нещасних випадків у зв’язку з нео-
бережним поводженням зі зброєю; 

7) на сьогодні законодавчо неврегульованими залиши-
лись  питання  використання,  застосування  вогнепальної 
зброї цивільним населенням із метою самозахисту; 

8) не налагоджена система спеціалізованого навчання 
цивільного населення правилам поводження з вогнепаль-
ною зброєю та вивчення основних вимог чинного законо-
давства про зброю [4, с. 184].

Зважаючи на соціально-психологічні особливості, слід 
відмітити  відсутність  потенціалу  для  різкого  зростання 
об’єму легальної зброї з прийняттям рішення про легалі-
зацію. Легальну  зброю купуватимуть  або незначна кате-
горія пасіонаріїв, або відносно законослухняні українські 
громадяни, які мають значний дохід і до цього використо-
вували для  самозахисту незаконну  зброю. Таким чином, 
швидка легалізація зброї сьогодні не сприятиме загально-
суспільній  безпеці,  бо  більша  частина  людей  просто  не 
купить зброю. Сильні патерналістські та традиційні цін-
ності вказують на те, що без стороннього впливу громад-
ська  думка  буде  сприятливою  до  відновлення  державою 
монополії на реалізацію функції суспільної безпеки. Але 
завдання державних структур (особливо в умовах низької 
легітимності) – не пасивно очікувати відновлення легітим-
ності, а цілеспрямовано і системно здійснювати реформи, 
в тому числі й ті, що стосуються правоохоронних органів. 
Виходячи  з  потенційних  дій  злочинця,  легалізація  зброї 
сьогодні  нестиме  виключно  індивідуальний  захист  для 
жертви. Але у вимірі усього суспільства вона лише збіль-
шить потенційну небезпеку для менш захищених (в тому 
числі й бідніших) категорій населення. Тому з точки зору 
суспільних  інтересів  недоцільно  проводити  легітимацію 
вогнепальної  зброї  як  засобу  боротьби  з  кримінальними 
елементами без застосування інших комплексних методів 
упередження та зниження рівня злочинності. Соціально-
психологічні особливості вказують на те, що загроза влас-
ній  безпеці  чи  безпеці  близьких  дозволить  громадянину 
порушувати  закон.  А  в  умовах  поширення  і  зростання 
рівня  агресивності,  неврозів  та  комплексу  потенційної 
жертви  межі  між  потенційною  та  удаваною  небезпекою 
стираються. Відповідно,  легітимізація  зброї  сьогодні без 

комплексного вирішення проблем безпеки та, відповідно, 
зниження  рівня  агресивності  загострюватиме  ситуацію. 
Тобто може призвести до збільшення числа жертв від пе-
ревищення необхідної оборони чи превентивних (із точки 
зору суб’єкта нападу) дій [3, с. 34–35].

Проблема існує в тому, що зброя, перебуваючи в руках 
цивільного  населення,  буде  застосовуватись  у  вчиненні 
злочину, але при цьому попередня її легалізація спростила 
і прискорила б процес розслідування злочинів, що вчинені 
із застосуванням вогнепальної зброї. 

Для того, щоб визначити доцільність легалізації зброї 
в Україні, необхідно звернутись до практики зарубіжних 
країн,  які  узаконили  вогнепальну  зброю  і  таким  чином 
спрогнозувати  подальшу  криміногенну  ситуацію  в  дер-
жаві. США є однією з країн, цивільний обіг вогнепаль-
ної  зброї  якої  набирає  найбільших  масштабів.  В  Аме-
риці  обертається понад  200 млн.  одиниць  вогнепальної 
зброї, причому вона є, як мінімум, у 40% громадян. При 
цьому щорічно в США відбувається понад 2.5 млн. ви-
падків  застосування  зброї  для  самозахисту  (в  т.ч.  і  без 
стрілянини). У цілях  самооборони  зброя  в США засто-
совується в 60 разів частіше, ніж для вчинення злочинів, 
причому в більшості випадків (80%) справа обмежується  
«психологічною»  контратакою  на  злочинця,  без  його 
вбивства або поранення. За даними Бюро з контролю за 
оборотом алкоголю,  тютюну  і  зброї  (BATF) США, 93% 
стволів,  застосовуваних  злочинцями,  придбані  незакон-
ним шляхом [6].

Висновки. На підставі вищевикладеного можна підсу-
мувати, що легалізація вогнепальної зброї для цивільного 
населення поставить у рамки  закону «законослухняних» 
громадян, які вже володіють зброєю, при цьому маючи на 
меті виключно самозахист. Тому, на нашу думку, в кримі-
ногенній ситуації, що склалася на даний час, легалізована 
зброя  є  одним  із  засобів  захисту особою свого життя  та 
здоров’я, а також членів їх сімей. 

Отже,  хоча  більшість  вчених  вважають  легалізацію 
зброї передчасним кроком, ми впевнені, що рівень злочин-
ності зменшиться в рази, якщо населення буде мати право 
легально купувати, зберігати, носити та застосовувати ко-
роткоствольну зброю з метою самооборони. Також слід за-
уважити, що легалізація зброї є економічно вигідною для 
держави, оскільки приносить значний дохід у бюджет від 
продажу комплектуючих,  технічного  обслуговування,  лі-
цензій та податку на зброю. Враховувати варто і те, що ле-
галізація  зброї дозволить прискорити розслідування зло-
чинів  із  її  застосуванням, оскільки більша частина  зброї 
буде зареєстрована. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Робак В.А. Незаконне поводження з вогнепальною зброєю / В.А. Робак // Часопис Київського університету права. – 2013/2.
2. Українські інтернет-користувачі відповіли, навіщо їм зброя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.bigmir.net/

ukraine/624324-Ykrainski-internet-koristyvachi-vidpovili-navisho-im-zbroya---doslidjennya.
3. Герега Г.Ф., Зарубінський О.О., Петренко Б.М., Старовойтенко Р.В. Цивільна зброя в Україні: міфи та реальність. Українська  

дійсність і міжнародний досвід легалізації та контролю / Г.Ф. Герега та ін. – К : Видавничий дім «АДЕФ-Україна», 2015. – 152 с.
4. Кулик Л.М. Правові чинники незаконного обігу зброї в Україні / Л.М. Кулик // Право і суспільство. – № 2/ 2011.
5. Клименко О. Заходи спеціально-кримінологічної профілактики незаконного поводження зі зброєю / О. Клименко // Вісник Академії 

митної служби України. Сер. : Право. – 2010. – № 2. – С. 140–144.
6. 50 фактів про цивільну зброю. Військова панорама [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wartime.org.ua/11174-50-faktv-

pro-civlnu-zbroyu.html.



281

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 343.143.4

РОЗГЛЯД КЛОПОТАНь ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ТиМЧАСОВиЙ ДОСТУП 
ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ (ПРОБЛЕМи ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ)

PrOCEEDINgS ON grANTINg PErMISSION fOr TEMPOrAry ACCESS 
TO OBJECTS AND DOCuMENTS (PrOBLEMS ENfOrCEMENT)

Веселов М.Ю.,
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Криворізького факультету

Національного університету «Одеська юридична академія»
Заремба Т.С., 

студентка
Криворізького факультету

Національного університету «Одеська юридична академія»
Олешицька В.Е., 

студентка
Криворізького факультету

Національного університету «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена дослідженню проблемних аспектів застосування такого запобіжного заходу, як тимчасовий доступ до речей і 
документів. На підставі аналізу судової практики окреслюються недоліки правозастосування й правової регламентації вказаного заходу 
забезпечення кримінального провадження. За результатом проведеного дослідження надаються певні пропозиції щодо удосконалення 
чинного кримінального процесуального законодавства.

Ключові слова: кримінальне провадження, захід забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя, тимчасовий доступ до 
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Статья посвящена исследованию проблемных аспектов применения такой меры пресечения, как временный доступ к вещам и до-
кументам. На основании анализа судебной практики определяются недостатки правоприменения и правовой регламентации указанной 
меры обеспечения уголовного производства. По результатам проведенного исследования предоставляются определенные предложе-
ния по совершенствованию действующего уголовного процессуального законодательства.

Ключевые слова: уголовное производство, меры обеспечения уголовного производства, следственный судья, временный доступ к 
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The article investigates the problematic aspects of preventive measure – temporary access to objects and documents. On the basis of juris-
prudence outlines the shortcomings of law and legal regulation of ensuring the specified criminal proceedings. The results of the study provided 
some suggestions for improving the current criminal procedural legislation.

Key words: criminal proceedings event providing criminal proceedings, investigating judge, temporary access to objects and documents, 
petitions, ruling.

РОЗДІЛ 9
КРиМІНАЛьНиЙ ПРОЦЕС ТА КРиМІНАЛІСТиКА; 

СУДОВА ЕКСПЕРТиЗА; ОПЕРАТиВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛьНІСТь

Постановка проблеми. Запровадження  елементів 
змагальності  сторін  і  здійснення  судового  контролю  за 
дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час здій-
снення досудового розслідування в сучасному українсько-
му  кримінально-процесуальному  законодавстві  частково 
знайшло вираз  в  отриманні  ухвали  слідчого  судді на  за-
стосування більшості заходів забезпечення кримінально-
го провадження. Відповідно до положень Кримінального 
процесуального  кодексу  України  (далі  –  КПК  України) 
слідчий суддя – це суддя суду першої інстанції, до повно-
важень якого належить здійснення в порядку, передбаче-
ному цим Кодексом, контролю за дотриманням прав, сво-
бод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у 
випадку, передбаченому ст. 247 цього Кодексу, – голова чи 
за його визначенням  інший суддя Апеляційного суду АР 
Крим, області, м. Києва та Севастополя, у межах терито-
ріальної юрисдикції  якого  знаходиться орган досудового 
розслідування [1]. Незважаючи на достатньо детальну та 
зрозумілу  регламентацію  процесуальної  форми  застосу-
вання  заходів  забезпечення  кримінального  провадження 
(глави 10–18 Розділу ІІ КПК України), практика свідчить 
про  існування  деяких  проблем  у  цих  правовідносинах. 

Звичайно, більшість проблемних питань виявляється під 
час розгляду слідчим суддею клопотань про застосування 
відповідних заходів, адже в цьому й утілюється принцип 
судового контролю на стадії досудового розслідування.

Стан опрацювання. Навіть  з  огляду на  те, що  захо-
ди забезпечення кримінального провадження як окремий 
інститут  у  кримінально-процесуальному  праві  України 
з’явилися з 2012 р., ця тематика встигла зацікавити наукову 
спільноту.  Розгляд  процесуальних  положень,  пов’язаних 
із  застосуванням  окреслених  заходів,  визначення  їхньої 
сутності та класифікації завжди привертали увагу вчених-
процесуалістів  (Ю.М. Грошевого, Т.В. Данченко,  З.З.  Зі-
натулліна, В.Г. Капустянського, В.М. Корнукова, О.Р. Ми-
хайленка, М.М. Михєєнка, В.Т. Нора, М.А. Погорецького, 
Т.В. Садової, В.І. Фаринника та ін.). Нещодавно (2015 р.) 
фахівцями Національної академії прокуратури України за 
редакцією В.Т. Маляренка було підготовлено та видано на-
уково-практичний посібник, у якому висвітлено теоретич-
ні та практичні проблеми, що стосуються обрання, зміни 
та скасування заходів забезпечення кримінального прова-
дження [2]. Проте зазначена тематика ані в теоретичному 
сенсі, ані в практичному не може вважатися цілковито ви-
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вченою й такою, що не становить інтересу для подальшо-
го наукового дослідження.

Метою статті є  огляд  судової  практики  та  ана-
ліз  проблем  кримінально-правозастосовної  діяльності, 
пов’язаної з отриманням у судовому порядку дозволу на 
тимчасовий доступ до речей і документів на стадії досудо-
вого розслідування.

Основою  дослідження  вищевказаної  проблематики 
став  аналіз  практики  здійснення  слідчими  суддями  суду 
першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, 
свобод та  інтересів осіб під час застосування заходів за-
безпечення кримінального провадження. 

Виклад основного матеріалу. Слід  зазначити,  що 
переважна  більшість  клопотань  про  застосування  захо-
дів  забезпечення  кримінального  провадження,  поданих 
сторонами  кримінального  провадження  до  слідчих  суд-
дів, стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до 
речей  і  документів.  Для  прикладу  наведемо  статистику 
розгляду клопотань про застосування заходів забезпечен-
ня кримінального провадження (за період з 20 листопада 
2012 р. до 01 липня 2013 р.) Миколаївським районним су-
дом Львівської області: 1) накладення грошового стягнен-
ня: надійшло – 0; 2) тимчасове обмеження в користуванні 
спеціальним правом: надійшло – 0; 3) відсторонення від 
посади:  надійшло  –  0;  4)  тимчасовий  доступ  до  речей  і 
документів: надійшло – 62;  задоволено – 61;  задоволено 
частково – 1; 5) тимчасове вилучення майна: надійшло – 0; 
6) арешт майна: надійшло – 1; відмовлено – 1; 7) затриман-
ня особи: надійшло – 0; 8) запобіжні заходи: тримання під 
вартою: надійшло – 10; задоволено – 10; домашній арешт: 
надійшло – 0; застава: надійшло – 6; задоволено – 1; задо-
волено частково – 4; не розглянуто – 1; особиста порука: 
надійшло – 0; особисте зобов’язання: надійшло – 26; задо-
волено – 26 [3]. Частота розгляду питання про застосуван-
ня тимчасового доступу до речей і документів порівняно з 
іншими заходами забезпечення помітно вища.

На  думку  більшості  слідчих  суддів,  той  факт,  що 
кількість  поданих  на  розгляд  слідчих  суддів  клопотань 
про вказаний захід суттєво перевищує кількість поданих 
клопотань  про  застосування  інших  заходів  забезпечення 
кримінального  провадження,  обумовлений  тим,  що  речі 
та документи мають доказове значення у кримінальному 
провадженні,  тому отримання до них доступу необхідне 
як з метою встановлення обставин у кримінальному про-
вадженні та винних осіб у вчиненні кримінального право-
порушення, так  і для долучення цих речей до матеріалів 
кримінального провадження в якості доказів.

Судова практика свідчить, що з клопотаннями про на-
дання дозволу на тимчасовий доступ до речей і докумен-
тів, як правило, звертається сторона кримінального прова-
дження з боку обвинувачення (слідчі та прокурори), тоді 
як  випадки  звернення  до  слідчих  суддів  сторони  кримі-
нального провадження з боку захисту з такими клопотан-
нями взагалі поодинокі й у судовій практиці трапляються 
вкрай рідко.

Хоча наведена статистика свідчить, що слідчі судді в 
переважній  більшості  випадків  надають  відповідний до-
звіл,  існує  певний  відсоток  часткового  або  повного  від-
хилення  заявлених  клопотань.  Проблемні  питання,  що 
виникають на практиці під час розгляду таких питань, на-
самперед пов’язані з недотриманням процесуальної фор-
ми стороною – ініціатором клопотання. Але трапляються 
й випадки, обумовлені недосконалістю норм КПК України 
й неповнотою вирішення всіх проблем, які виникають на 
практиці під час реалізації вимог закону.

Серед розповсюджених недоліків подання таких кло-
потань  слід  навести  ситуації  недотримання  слідчими  та 
прокурорами вимог ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України. Так, 
найпоширенішими правопорушеннями, які допускаються 
вказаними учасниками кримінального провадження, є не-
долучення до клопотання про тимчасовий доступ до речей 

і  документів  належним чином  засвідченої  копії  витягу  з 
ЄРДР щодо кримінального провадження,  в  рамках  якого 
подається клопотання; відсутність у клопотанні правової 
кваліфікації кримінального правопорушення, а лише вка-
зівка на статтю (частину статті) КК України; відсутність 
повних  та  конкретних  відомостей  про  речі  й  докумен-
ти, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Це 
пов’язано  з  тією проблемою, яка виникає у  слідчих суд-
дів одразу після отримання відповідного клопотання: від-
сутністю в кримінальному процесуальному законі чіткого 
переліку документів, які підлягають долученню стороною 
кримінального провадження до клопотання про тимчасо-
вий  доступ  до  речей  і  документів. Судова  палата  в  кри-
мінальних справах Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ в інформацій-
ному  листі  від  05  квітня  2013  р.  [4]  надала  роз’яснення 
щодо переліку документів, які повинні додаватися до кло-
потання про застосування відповідних заходів. Проте ми 
вважаємо, що КПК України має містити окрему норму, яка 
б закріплювала такий перелік документів, і недотримання 
вимог якої стороною кримінального провадження було б 
підставою для прийняття слідчим суддею відповідного рі-
шення, можливо, навіть про повернення такого клопотан-
ня для доопрацювання. Доцільно буде обумовити у відпо-
відній нормі, що вказаний перелік не є вичерпним, і суд на 
власний розсуд в окремих випадках (виходячи з обставин 
кримінального провадження та наявних доказів) може ви-
знати поважною причиною відсутність того чи іншого до-
кумента з цього переліку та вирішити питання позитивно.

Проблеми виникають і в ході безпосереднього розгля-
ду клопотань про тимчасовий доступ до речей і докумен-
тів. Так,  відповідно до вимог ч.  4  ст.  163 КПК України 
клопотання  цієї  категорії  розглядається  за  участю  сто-
рони  кримінального  провадження,  яка  його  подала,  та 
особи, у володінні якої знаходяться речі або документи, 
про  тимчасовий  доступ  до  яких  ідеться  в  клопотанні, 
за  виключенням  випадку,  якщо  сторона  кримінального 
провадження,  котра  звернулася  з  клопотанням,  доведе 
наявність  достатніх  підстав  вважати,  що  існує  реальна 
загроза заміни або знищення речей чи документів. Вра-
ховуючи актуальність поданого клопотання для встанов-
лення обставин кримінального провадження та необхід-
ність  оперативного  вирішення  питань,  які  ставляться 
стороною кримінального провадження в клопотанні, до-
цільним є виклик особи, у володінні якої знаходяться речі 
чи документи, за допомогою способу, передбаченого ч. 1  
ст. 135 КПК України, який би давав змогу якомога швид-
ше довести до адресата інформацію про місце, час та день 
судового  засідання  з  розгляду  клопотання.  Натомість 
кримінальний  процесуальний  закон  не  дає  конкретної 
вказівки слідчому судді, як необхідно діяти у разі неявки 
на судове засідання з розгляду клопотання про тимчасо-
вий доступ до речей і документів сторони кримінального 
провадження, якою таке клопотання було подане, врахо-
вуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України кло-
потання  цієї  категорії  розглядається  за  участю  сторони 
кримінального провадження. Деякі слідчі судді дотриму-
ються такої позиції: якщо сторона, що звернулася з від-
повідним клопотанням до суду, не з’явилася на судове за-
сідання, то такі її дії вказують на відмову від клопотання, 
тому  це  дає  підстави  для  відмови  в  задоволенні  такого 
клопотання ухвалою слідчого судді.

Має місце й проблема, яка полягає в тому, що досить 
часто в клопотаннях про тимчасовий доступ до речей і до-
кументів  відсутні  точні  відомості про особу,  у  володінні 
якої  знаходяться речі  або документи,  зокрема, прізвище, 
ім’я,  по  батькові  фізичної  особи,  або ж  повне  наймену-
вання юридичної особи, в той час, як у ч. 2 ст. 160 КПК 
України на сторону кримінального провадження, якою по-
дається  клопотання,  не  покладено  обов’язку  зазначення 
цих відомостей. 
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На  практиці  основними  причинами  відмов  у  задово-
ленні  клопотань  слідчих  та  прокурорів  про  надання  до-
зволів на тимчасовий доступ до речей і документів є вста-
новлення слідчими суддями під час розгляду клопотання 
факту  недоведення  слідчими  та  прокурорами  наявності 
достатніх підстав вважати, що ці речі або документи пе-
ребувають чи можуть перебувати в володінні відповідної 
фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукуп-
ності з іншими речами і документами кримінального про-
вадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають 
суттєве значення для встановлення важливих обставин у 
кримінальному провадженні;  інколи взагалі не доведено, 
що речі або документи мають суттєве значення для вста-
новлення  будь-яких  обставин  у  кримінальному  прова-
дженні, в рамках якого подається клопотання; за змістом 
клопотання не конкретизовано, до яких саме документів 
або речей необхідно надати тимчасовий доступ; взагалі не 
надано доказів необхідності вжиття такого заходу забезпе-
чення кримінального провадження, як тимчасовий доступ 
до речей і документів.

У переважній більшості на розгляд слідчих суддів над-
ходять клопотання про тимчасовий доступ до документів 
з інформацією, яка знаходиться в операторів та провайде-
рів телекомунікацій (про зв’язок, абонента, надання теле-
комунікаційних  послуг,  у  тому  числі  отримання  послуг, 
їхньої тривалості, маршрутів передавання тощо). При роз-
гляді  таких клопотань, крім вищезазначених підстав для 
відмови в їхньому задоволенні, досить часто мають місце 
випадки, коли в клопотаннях відсутнє посилання на під-
твердження належності  телефонного номера певній осо-
бі, пов’язаній із кримінальним провадженням, належності 
номера  ІМЕІ,  вказаного  в  клопотанні,  певному  мобіль-
ному телефону;  зв’язку між номером абонента або  ІМЕІ 
певного  телефону  та  обставинами кримінального право-
порушення. 

Одним із питань, яке потребує вирішення, є розширен-
ня обсягу прав слідчого на отримання доступу до інфор-
мації. Наприклад, під час підготовчого судового засідання 
за кримінальним провадженням відносно К., Ш. та Г. дер-
жавний обвинувач (представник прокуратури), заявляючи 
відвід складу суду, посилався на дружні стосунки певно-
го представника суддівського корпусу цього суду першої 
інстанції  з  одним  із  обвинувачених. Ця  інформація  була 
отримана з розділу «Друзі» на сторінці однієї з соціальних 
мереж  обвинуваченого К.  [5]. На  сьогодні КПК України 
надає  право  звертатися  з  клопотаннями  про  отримання 
доступу до речей  і документів, а не до  інформації. Тому 
необхідно  внести  ясність  у  питання  компетентності  на-
дання слідчими суддями судів першої інстанції доступу до 
персональних даних та інформації, що міститься на осо-
бистих сторінках громадян у соціальних мережах (vk.com, 
facebook.com  тощо),  а  також  в  електронних  поштових 
скриньках (gmail.com, yandex.ua тощо). На сьогодні слід-
чий  суддя,  надаючи  за  клопотанням  органу  досудового 
слідства тимчасовий доступ до персональних комп’ютерів 
осіб (не важливо, чи як до речі, чи як до документа в розу-
мінні ст. 99 КПК України), по суті виходить за межі своїх 
повноважень,  санкціонуючи  проведення  негласної  слід-
чої (розшукової) дії, оскільки надає слідчому можливість 
втрутитися у приватне спілкування [3]. Проте під час здій-
снення  судового  контролю  за  дотриманням прав,  свобод 
та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні 
слідчим суддям необхідно враховувати, що в КПК України 
передбачено декілька процесуальних дій, які мають певну 
схожість. Зокрема, у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК Укра-
їни передбачено такий захід забезпечення кримінального 
провадження,  як  тимчасовий  доступ  до  документів,  які 
знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій 
і містять  інформацію про  зв’язок,  абонента,  надання  те-
лекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, 
їхню тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з’єднання, SMS, 

MMS тощо), маршрути передавання,  а  ст.  ст.  263  та 268 
КПК України передбачено такі негласні слідчі (розшукові) 
дії, як зняття інформації з транспортних телекомунікацій-
них мереж та установлення місцезнаходження радіоелек-
тронного  засобу  відповідно.  Вищий  спеціалізований  суд 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ наго-
лошує, що зазначені процесуальні дії слід відмежовувати 
таким чином:

– дії, передбачені ст. ст. 263 та 268 КПК України, є не-
гласними слідчими  (розшуковими) діями, дозвіл на про-
ведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстан-
ції. Водночас дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК 
України,  є  заходами  забезпечення  кримінального  прова-
дження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя 
суду першої інстанції;

–  тимчасовий  доступ  надається  до  документів,  які 
містять інформацію про зв’язок, абонента, надання теле-
комунікаційних  послуг,  у  тому  числі  отримання  послуг, 
їхню тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з’єднання, SMS, 
MMS),  маршрути  передавання  тощо  й  не  дають  можли-
вості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати 
доступ  до  змісту  інформації,  що  передається.  А  зняття 
інформації  з  транспортних  телекомунікаційних  мереж 
(ст. 263 КПК України) є різновидом втручання у приватне 
спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту по-
відомлень будь-якого виду та інформації, що передається 
особою під час зв’язку;

– у ст. ст. 159, 162 КПК України передбачено отриман-
ня слідчим (прокурором) інформації про зв’язок, що від-
бувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцез-
находження  радіоелектронного  засобу  в  певний  день  та 
час, водночас визначена в ст. 268 КПК України негласна 
слідча (розшукова) дія – установлення місцезнаходження 
радіоелектронного  засобу – передбачає  локалізацію  (мо-
ніторинг)  місцезнаходження  радіоелектронного  засобу  в 
режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інфор-
мацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент 
спостереження  за  ним,  визначити маршрут його перебу-
вання) [4].

Як  відомо,  законодавцем  не  визначений  конкретний 
строк для розгляду клопотань про тимчасовий доступ до 
речей і документів, тому вважаємо за доцільне визначення 
на законодавчому рівні конкретного (максимально допус-
тимого) процесуального строку, протягом якого повинно 
бути розглянуто клопотання про тимчасовий доступ до ре-
чей і документів, незважаючи на те, що в більшості випад-
ків такі клопотання розглядаються оперативно й у межах 
триденного  строку,  а  в  разі  доведеності факту наявності 
загрози  знищення  або  пошкодження  речей  чи  докумен-
тів, – у день передачі такого клопотання слідчому судді, 
визначеному  за  допомогою  автоматизованої  системи  до-
кументообігу в місцевих загальних судах.

Ще одним спірним питанням, що виникає при розгля-
ді клопотань цієї категорії є те, на який орган досудового 
розслідування слід покладати обов’язок виконання ухвали 
про тимчасовий доступ до речей і документів, які знахо-
дяться  в  іншому місці,  ніж  те,  де  проводиться  досудове 
розслідування,  оскільки  законодавцем  вирішення  цього 
питання  не  передбачено.  Найчастіше  виконання  таких 
ухвал покладається на слідчого або прокурора, який звер-
нувся  з  відповідним  клопотанням,  однак  існують  думки 
про необхідність покладення обов’язку  виконання  таких 
ухвал  на  орган  досудового  розслідування,  який  терито-
ріально  знаходиться  за  місцем  розташування  речей  або 
документів,  тимчасовий  доступ  до  яких  було  дозволено 
ухвалою слідчого судді,  а  тому це питання потребує до-
даткових роз’яснень.

Звертаємо увагу на недолік КПК України, яким не пе-
редбачено право слідчого судді залишити клопотання без 
розгляду або повернути його, якщо клопотання не відпо-
відає вимогам КПК України. На жаль, трапляються випад-
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ки повторних звернень до слідчого судді з клопотаннями, 
що вже були предметом судового розгляду, проте з певних 
причин у строк, наданий судом, не були виконані органом 
досудового розслідування.

Висновки. Отже, існують певні недоліки в роботі слід-
чих суддів, що насамперед пояснюється наявністю певних 
спірних  питань,  не  врегульованих Кримінальним проце-
суальним кодексом України, а також недостатньо високим 
рівнем процесуальних документів.

Через  те, що  відсоток  застосування  вказаного  заходу 
забезпечення  кримінального  провадження  порівняно  з 
усіма  іншими  є  найбільшим,  законодавцю,  враховуючи 
судову практику, необхідно приділити більше уваги удо-
сконаленню норм глави 15 КПК України. Зокрема, це сто-
сується урегулювання таких питань, як:

–  окреслення  переліку  документів,  які  повинні  дода-
ватися до клопотання про  застосування  тимчасового до-
ступу до речей і документів;

– залишення без руху клопотання у випадку відсутнос-
ті  на  судовому  засіданні  сторони  кримінального  прова-
дження, яка подала клопотання. У подальшому таке кло-
потання може бути розглянуто (без повторного подання до 
слідчого судді), якщо сторона-ініціатор з’явиться до суду 
протягом не більше 5 днів;

– надання можливості виконання ухвали слідчого суд-
ді про тимчасовий доступ до речей і документів за дору-
ченням органу досудового розслідування чи прокуратури, 
які  ініціювали це питання,  іншими органами досудового 
розслідування  чи  прокуратури,  якщо  знаходження  таких 
речей  і документів не співпадає з територіальною юрис-
дикцією цих підрозділів;

– визначення конкретного процесуального строку – од-
нієї доби (у випадку неможливості явки з поважних при-
чин зацікавленої сторони, участь якої є необхідною – до 
трьох діб), протягом якої повинно бути розглянуто клопо-
тання про тимчасовий доступ до речей і документів.
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Стаття присвячена визначенню особливостей організації й тактики взаємодії під час розслідування терористичної діяльності в Укра-
їні. Завданням взаємодії слідчих органів є виявлення видів і форм тероризму через ознаки двох властивих йому блоків: організаційного 
(управлінського) і суб’єктивного (особистісного). 

Ключові слова: технологія розслідування тероризму, терористичний акт, терористична злочинна діяльність, організація розсліду-
вання, тактика взаємодії при розслідуванні злочинів.

Статья посвящена определению особенностей организации и тактики взаимодействия при расследовании террористической дея-
тельности в Украине. Задача взаимодействия следственных органов заключается в выявлении видов и форм терроризма через при-
знаки свойственных ему двух блоков: организационного (управленческого) и субъективного (личностного). 

Ключевые слова: технология расследования терроризма, террористический акт, террористическая преступная деятельность, ор-
ганизация расследования, тактика взаимодействия при расследовании преступлений.

The features article is devoted to the organization and tactics of interaction in the investigation of terrorist activities in Ukraine. The aim of the 
interaction of the investigating authorities is to identify the types and forms of terrorism through its inherent features of two blocks: organizational 
(management) and subjective (personal).

Key words: technology investigation of terrorism, terrorist acts, terrorist criminal activity, organization of the investigation, tactic cooperation 
in the investigation of crimes.
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Постановка проблеми. Терористична  злочинна  
діяльність (далі – ТЗД) є особливим видом організованої 
злочинності, в якій існують певні структурні елементи, за-
кономірності їх формування та використання злочинцями, 
а також проглядається характер взаємозв’язків між цими 
елементами, їхня залежність від виду та форм тероризму. 
Активність терористичних організацій на території Украї-
ни вказує на те, що заходи щодо попередження тероризму 
недостатні.  Терористичні  акти  відбуваються  в  відносно 
стабільних регіонах, терористи переховуються й готують 
нові терористичні акції, створюючи напружену обстанов-
ку на  всій  території. Тому проблема розкриття й  розслі-
дування  злочинів  терористичного  характеру  є  одним  із 
важливих і складних напрямків боротьби зі злочинністю.  
У цьому напрямку розробка й удосконалення тактики слід-
чих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) 
дій становить одне з головних завдань криміналістики [1].

Стан опрацювання. На  сьогодні  праці  вчених  при-
свячені  здебільшого  загальним  теоретичним  питанням 
розкриття  та  розслідування  кримінальних  правопору-
шень, у тому числі терористичної спрямованості. Це праці  
В.Ф.  Антипенка,  В.П.  Бахіна,  В.Д.  Берназа,  П.Д.  Білен-
чука,  В.К.  Весельського,  В.Д.  Гавловського,  В.О.  Глуш-
кова,  О.Ф.  Долженкова,  В.П.  Ємельянова,  В.С.  Зеле-
нецького, А.В. Іщенка, Н.С. Карпова, О.Н. Колесніченка,  
М.О.  Ленко,  В.В.  Літвіна,  О.Р.  Михайленка,  М.В.  Сал-
тевського, С.М. Стахівського, В.В. Тіщенка, Л.Д. Удало-
вої, С.С. Чернявського, В.Ю. Шепітька  та  інших. Однак 
використання  терористами  прихованих  криміногенних 
процесів та вчинення ними кримінальних злочинів задля 
досягнення  терористичної  мети  вказує  на  необхідність 
проведення як комплексних, так і галузевих наукових по-
шуків для розробки дієвих заходів боротьби з тероризмом. 

Терористична  злочинність,  як  і  діяльність  злочинних 
формувань  (далі  –  ТЗФ),  є  дуже  складним  об’єктом  до-
слідження.  На  сьогодні  невідомі  реальні  масштаби  ТЗД 
(через  її  законспірованість),  невідома  чисельність  ТЗФ, 
статистичні дані не дають уявлення про вплив ТЗД на ди-
наміку й структуру злочинності в цілому. Все це вимагає 
спільних зусиль теоретиків  і практиків для узагальнення 
й аналізу емпіричного матеріалу, розробки наукової кон-
цепції, що  пояснює  структуру  й  зміст  ТЗД,  створення  її 
криміналістичної характеристики, створення методик роз-
слідування ТЗД, зокрема визначення типових слідчих си-
туацій, вивчення організації й тактики взаємодії при роз-
слідуванні ТЗД.

Мета статті – визначити окремі організаційно-тактич-
ні особливості розслідування терористичної злочинної ді-
яльності.

Виклад основного матеріалу.  При  вивченні  ТЗД  як 
однієї з форм організованої злочинності необхідно приді-
ляти увагу всім ознакам, властивим останній. Насамперед 
це стосується базового елемента ТЗД, тобто її базової ді-
яльності. Так, національна ТЗД характеризується терором 
проти пересічних громадян і їхнього майна. Національно-
політична ТЗД  влаштовує  вибухи  в  громадських місцях, 
вбивства  державних  службовців.  Поряд  із  терором  ре-
алізуються й  такі  суміжні  елементи,  як  торгівля  зброєю, 
наркобізнес, викрадення людей з метою отримання за них 
викупу як засобу фінансування ТЗД. У спрощеному вигля-
ді кримінальна ТЗД реалізує лише один базовий елемент, 
реально вона завжди обростає побічними й допоміжними 
елементами. Для базової діяльності організації збройних 
банд,  бандформувань  (при  чисельності  понад  100  осіб) 
суміжними  й  допоміжними  будуть:  розкрадання  зброї  з 
військових  частин  і  складів,  вбивства,  розбої,  знищення 
майна  і  т.п.  Багато  елементів  ТЗД  визначаються  кримі-
нальними ситуаціями: вбивства посадових осіб, вибухи в 
громадських місцях, на  транспорті  (авіація,  залізниця та 
ін.). Виявлення та аналіз таких злочинів сприяє визначен-
ню спрямованості ТЗФ. 

Для того, щоб вчасно розпізнати ТЗД і виявити ТЗФ, 
необхідно вирішити три досить складних завдання: а) ви-
явити й визначити в загальній масі зареєстрованих злочи-
нів об’єктивні ознаки злочинної діяльності ТЗФ; б) задіяти 
оперативно-розшукові та слідчі, прокурорські можливос-
ті  (дії,  заходи,  прийоми,  засоби)  для  підтвердження  або 
спростування даних про такі ознаки; в) вибрати й реалізу-
вати прийоми й методи провокації терористичної злочин-
ної групи для прояву її активності з метою попередження, 
розкриття й розслідування ТЗД.

ТЗД і ТЗФ притаманна низка закономірностей. Перша 
закономірність полягає в тому, що для забезпечення базо-
вої  діяльності  (вчинення  терористичних  актів)  необхід-
не  значне фінансування  (за  рахунок  коштів  громадських 
організацій, партій, інших об’єднань, іноземних держав). 
Якщо джерела відсутні або недостатні, фінансування здій-
снюється  за  рахунок  вчинення  різних  злочинів:  торгівля 
зброєю, наркобізнес, викрадення людей із метою викупу і 
т.п. Останнім часом спостерігається поєднання джерел фі-
нансування. Звідси випливає друга  закономірність:  ство-
ренню ТЗФ передує їхня діяльність в якості організованої 
злочинної групи, що встановила контроль за ринком збуту, 
створила тіньові економічні структури. Тоді діючі злочинні 
угрупування (організації) можуть бути об’єднані в межах 
території конфліктуючих сторін в ТЗФ. ТЗФ властива ви-
сока організованість, а звичайні злочинні угрупування мо-
жуть лише увійти в нього як відносно автономний струк-
турний підрозділ. Висока організованість ТЗФ передбачає 
наявність ієрархічності, чіткого розподілу функцій, закон-
спірованості, жорсткої дисципліни, контролю. Тут все як 
у високоорганізованій злочинній групі – не менше ніж три 
структурних рівні: по вертикалі – керівна ланка, середня 
ланка  – передача  вказівок,  контроль  за  виконанням,  під-
тримка дисципліни, розвідка й контррозвідка. Також може 
бути група забезпечення безпеки, використання корумпо-
ваних  зв’язків  як  у  зоні  терористичних  акцій,  так  і  за  її 
межами. Третя, найнижча ланка – виконавці, які можуть 
нічого не знати про керівну ланку.

До умов, що ускладнюють розкриття та розслідування 
діяльності ТЗФ, можна віднести: його організаційну ціліс-
ність, згуртованість членів, наявність керівного ядра гру-
пи і субпідрядних, нижчих елементів структури, цілеспря-
мовану організацію й функціонування між членами ТЗФ 
нелегальних  зв’язків  та  інформаційних  каналів;  чіткий 
розподіл ролей і обмежена рольова обізнаність, здатність 
ТЗФ до регенерації (відновлення), колективне формування 
системи захисту від викриття та системи протидії право-
охоронним органам. Серед інших умов, що ускладнюють 
виявлення ознак ТЗФ і ТЗД, можуть бути: а) використання 
ТЗФ  легальних  господарських  структур,  законних  видів 
виробничої  діяльності  й  навіть  управлінських  структур; 
б) формування та використання грошових фондів, техніч-
них засобів і організаційних можливостей для нейтраліза-
ції контролю з боку правоохоронних органів; в) протидія 
слідству;  г)  використання  політичних  і  громадських  ко-
штів і методів тиску на державні органи влади.

На  кримінальну  арену  вийшло  нове  кримінальне  се-
редовище, у складі якого з’явилася значна кількість осіб, 
які  раніше  так  чи  інакше мали  справу  зі  спецслужбами, 
які  чудово  володіють  зброєю,  які  вміють  виготовляти  й 
застосовувати  вибухові  пристрої,  оперувати  вибуховими 
речовинами. Не випадково з переважної більшості місць 
вчинення резонансних злочинів не отримується достатня 
інформація,  а  агентурний  апарат,  який має  певні  виходи 
в  звичайне  кримінальне  середовище,  у  таких  ситуаціях 
безпорадний.  Однак  є  й  фактори,  що  сприяють  розпіз-
наванню ТЗД і ТЗФ. Перш за все, це паразитування ТЗД 
на кримінально рентабельних сферах діяльності. Уважно 
контролюючи  такі  сфери,  правоохоронні  органи  можуть 
виявляти ознаки терористичної діяльності на ранніх ета-
пах  її  розвитку. Виявлення  такої  активності  також може 
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бути запорукою викриття діяльності ТЗФ у конкретному 
злочині або серії злочинних актів. 

Для виявлення ТЗД і ТЗФ повинні бути використані і 
протиріччя, що виникають рано чи пізно в кожному зло-
чинному угрупуванні: в боротьбі за лідерство між стари-
ми й новими членами; між членами, які виконують різні 
рольові обов’язки; між бажаючими вийти з групи й інши-
ми членами; у боротьбі за більшу частку доходів, на ґрунті 
міжособистісних відносин  і  т.п. Ще більшою мірою має 
бути використане протиборство між ТЗФ, що конкурують 
в одному регіоні в силу різних підстав (боротьба за сфе-
ри контролю, політичні підходи до вирішуваних проблем 
і т.п.).

Завданням  взаємодіючих  слідчих  органів  і  оператив-
них підрозділів є виявлення видів і форм тероризму через 
ознаки властивих йому двох блоків: організаційно-управ-
лінського й суб’єктивно-особистісного. Перший характе-
ризує  об’єктивно-цільову  спрямованість  терористичної 
діяльності,  особливості  процесу  цієї  діяльності;  містить 
інформацію  про  об’єкти  й  мету  злочинного  посягання, 
про обрані  (використані) способи вчинення злочинів,  їх-
ній механізм, обстановку вчинення. Другий блок містить 
інформацію про ТЗФ (співтовариство, організація, група), 
його організаційно-структурну побудову, функціональний 
розподіл  обов’язків,  персональні  відомості  про  членів 
ТЗФ, їхню поведінку в повсякденних умовах життя, звич-
ки, схильності, прогнозовану поведінку на слідстві.

Якщо розрізняти терористичні формування закритого 
й відкритого типу [2, с. 168], то до перших належать ТЗФ, 
базова  діяльність  яких –  вчинення  терористичних  акцій. 
Вони  не  намагаються  виходити  за  рамки  помірної  теро-
ристичної програми і  їх легше розпізнати за «почерком» 
злочинної діяльності. Другі (відкриті) ТЗФ, навпаки, від-
штовхуючись від уже відпрацьованої схеми вчинення те-
рористичних акцій, одразу націлюються на використання 
будь-яких можливостей для особистого збагачення. Склад 
учасників таких терористичних угруповань не настільки 
лімітований, як в злочинних організаціях загальнокримі-
нального типу. Останнє може бути використане для опера-
тивних підходів до членів відкритого ТЗФ.

Розслідування  ТЗД  може  починатися  по-різному.  В 
одних ситуаціях йому передує досить тривала оператив-
на перевірка  діяльності ТЗФ,  яка може  закінчитися  опе-
ративно-тактичною  операцією  захоплення  членів  ТЗФ 
«на гарячому». В інших розслідування починається після 
вчинення  терористичного  акту. У  першому  випадку  вза-
ємодія слідчих й оперативних підрозділів має виражатися 
в  спільному  ретельному  вивченні  інформації, що  збира-
ється, щоб встановити найбільш сприятливий момент для 
початку кримінального провадження або проведення опе-
ративно-тактичної операції.

Практична  цінність  оперативної  інформації  й  мож-
ливість  її  використання для початку  кримінального про-
вадження багато в чому визначається якістю  її докумен-
тування.  Належний  рівень  документування  вимагає  від 
оперативних  працівників  певної  підготовки  не  лише  в 
професійному  плані,  що  само  собою  зрозуміло,  але  й 
знання особливостей терористичної діяльності, мети, за-
вдань, сформованих керівництвом ТЗФ. Особливо це важ-
ливо при роботі  з ТЗФ  ідейно-політичної  спрямованості 
або  з  тими, що переслідують  релігійну,  націоналістичну 
мету. Тому необхідно спочатку визначити, до якого виду 
належить  ТЗД,  яка  оперативно  розробляється,  тип  ТЗФ, 
якою є його передбачувана або реалізована терористична 
діяльність.

За даними фахівців, для нормального документування 
злочинної діяльності терористичного угрупування, що во-
лодіє сучасним технічним оснащенням, потрібно 4–5 опе-
ративних  працівників  і  не  менше шести-восьми  місяців 
роботи. Для того, щоб задокументована  інформація була 
достатньою для кримінального провадження, вона пови-

нна відображати результат системної оперативної роботи, 
що спирається на чітке уявлення про те, які відомості по-
винні  бути  отримані  з  урахуванням  кримінально-право-
вої кваліфікації  злочинів, предмета доказування  і  знання 
згаданих блоків ТЗФ [2, с. 177]. Лише за цих умов у ході 
проведення оперативно-розшукових дій (далі – ОРД), а з 
моменту початку кримінального провадження – негласних 
слідчих (розшукових) дій, за фактом існування ТЗФ може 
бути отримана цілісна картина його діяльності, що вклю-
чає відомості про структуру групи, взаємодію окремих її 
ланок, пов’язаних  з  іншими  злочинними формуваннями, 
відомості про  її лідерів  і виконавців. Бажано до початку 
кримінального  провадження  мати  інформацію  про  всіх 
членів ТЗФ, якщо група нечисленна.

Для того, щоб визначити тип ТЗФ і вид його злочинної 
діяльності,  необхідно  виявляти  й  аналізувати  такі  озна-
ки:  умисність,  цинічність  вчиненого,  його  продуманість 
за  місцем  і  часом  вчинення  терористичної  акції;  склад-
ний  спосіб  вчинення  акції  (технологія ТЗД),  реалізована 
можливість  її  безпечного  виконання  за  рахунок  кількох 
виконавців, чіткий розподіл ролей серед виконавців,  їхні 
дії  за  заздалегідь  відпрацьованим  планом,  досягнення 
прогнозованого злочинного задуму щодо виконання зло-
чинної акції; ознаки тривалого прихованого спостережен-
ня злочинців за об’єктом злочинного посягання; наявність 
слідів, що свідчать про високу (достатню) технічну осна-
щеність,  озброєність  членів  ТЗФ,  виконавців  акції,  що 
дозволяє  зробити  висновок  про  солідну  фінансову  базу 
організації.

Не слід забувати про те, що поряд із базовою терорис-
тичною діяльністю проводяться ще й  суміжні,  додаткові 
види діяльності в кожній злочинній акції. Увага повинна 
звертатися  на  об’єкт  (предмет)  злочинного  посягання, 
особливо  у  випадках  терористичних  акцій,  спрямованих 
на отримання великих грошових сум або значних матері-
альних цінностей; на ретельно продуманий, а не випадко-
вий об’єкт нападів  (банківська чи комерційна структура, 
інкасатори,  окремі  громадяни,  що  володіють  великими 
цінностями  або  грошовими  сумами,  в  тому  числі  здобу-
тими  злочинним  шляхом),  на  швидку,  продуману,  іноді 
хитромудру реалізацію злочинно придбаних засобів і ма-
теріальних цінностей.

Вже  в  ході  розслідування  й  затримання  членів  ТЗФ 
проявляються  такі  ознаки  злочинної  організації:  1)  спе-
цифічна поведінка затриманих, які розраховують на спри-
яння корумпованих осіб і членів ТЗФ, що залишилися на 
свободі: нахабство, відмова від свідчень, конфронтація зі 
слідчим,  заперечення факту належності до організованої 
групи, заперечення знайомства з  іншими учасниками те-
рористичної  акції,  навіть  при  затриманні  всіх  учасників 
акції «на гарячому»; 2) швидке спрацьовування захисних 
засобів, що свідчить про фінансові можливості ТЗФ:  за-
лучення висококваліфікованих, а значить, і високооплачу-
ваних адвокатів, наявність у одного підозрюваного до 3–5 
адвокатів і т.п., інші засоби захисту на рівні представників 
органів влади, що проявляють підвищений інтерес до роз-
слідування злочинів цієї категорії; 3) зміна свідками рані-
ше наданих свідчень, «необізнаність» свідків,  їхнє зник-
нення; 4) погрози слідчому, його близьким і т.д. 

Спільна слідча й оперативна оцінка первинної інфор-
мації необхідна й тоді, коли до слідчого надходять резуль-
тати тривалої оперативної роботи, які свідчать про те, що 
підлягає розслідуванню злочин, вчинений терористичною 
групою.  Оцінка  повинна  переслідувати  подвійну  мету: 
отримання  на  основі  орієнтування  оперативної  (доказо-
вої) інформації та встановлення в орієнтуючій інформації 
ознак терористичної організації.

При зборі оперативної інформації про виявлене ТЗФ ма-
ється на увазі, що спочатку легше зібрати інформацію про її 
окремі ланки, найменш захищені від викриття: виконавців, 
посередників, осіб, які не входять до злочинної організації, 
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але  підтримують  її  (транспортом,  відомостями,  наданням 
житла і т.п.). Виявлення членів таких підрозділів, тактико-
психологічна робота з ними як слідчого, так і оперативних 
співробітників можуть дати цінну  інформацію про струк-
туру групи, про взаємовідносини її членів. Робота повинна 
вестися як у напрямку з’ясування злочинної діяльності ТЗФ 
в цілому, так і за окремими злочинними епізодами: хто брав 
безпосередню участь у кожному з них, хто здійснював пла-
нування, підготовку, у чому вона виражалася, хто надавав 
транспорт, зброю, засоби зв’язку і т.п.

Для подальшого доведення ролі лідера (лідерів) ТЗФ 
необхідно отримати відомості про всі політичні аспекти 
терористичної  діяльності:  про  організаторсько-управ-
лінські функції, характер розпоряджень, вимог, вказівок 
і порад із підготовки та вчинення терористичних акцій; 
про діяльність лідерів щодо розподілу  злочинних дохо-
дів, підкупу корумпованих посадових, службових осіб і 
політиків.

Специфікою  взаємодії  слідчих  і  оперативних  праців-
ників при розкритті й розслідуванні діяльності ТЗФ є те, 
що  при  розслідуванні  діяльності  ТЗФ  доводиться  часті-
ше, ніж в інших справах, проводити оперативно-тактичні 
комбінації (операції), особливо на початковому етапі роз-
слідування.  Це  стосується:  припинення  й  попередження 
терористичних акцій, затримання злочинців на місці зло-
чину («на гарячому»), розшуку підозрюваних із викорис-
танням композиційних портретів та інших відомостей про 
їхню  особу;  встановлення місця  утримання  заручників  і 
їхнє  звільнення;  проведення  оперативно-тактичних  ком-
бінацій  із  метою  затримання  озброєних  терористичних 
груп, прослуховування та  запису переговорів; виявлення 
корумпованих і політичних зв’язків; контрольованих опе-
рацій  із  предметом  легального  (нелегального)  обороту, 
оперативного експерименту; захисту потерпілих і свідків 
та  ін. Щоразу  після  прийняття  рішення  про  проведення 
будь-якої тактичної операції, у тому числі спільної, слід-
чий і оперативні працівники повинні розробити її деталь-
ний план  з  урахуванням наявної  інформації  і  сформова-
ної на цей момент слідчої ситуації. Якщо в операції бере 
участь слідчий, то його роль і дії повинні бути чітко визна-
чені  відповідно  до  норм Кримінального  процесуального 
кодексу. Головне, щоб слідчий не почав виконувати опе-
ративні функції.

Ми вже відзначали, що для успішного розслідування 
важливо  якомога  раніше  встановити  базову  діяльність 
ТЗФ, тоді це сприятиме взаємодії слідчого й оперативних 
співробітників у напрямку виявлення інших аналогічних 
злочинів,  вчинених  терористичною  групою.  Після  вста-
новлення  базової  діяльності  злочинів  за  необхідності  в 
неї  можуть  бути  внесені  корективи  з  урахуванням  теро-
ристичного  характеру  злочинної  діяльності  (бандитизм, 
вимагання, викрадення людей і т.п.). Розслідуючи базову 
діяльність, не слід забувати про суміжні й нетипові злочи-
ни. Унаслідок свого другорядного значення вони можуть 
здійснюватися  не  так  професійно,  як  злочини  зі  сфери 

базової  діяльності. Це  створює  сприятливі  умови  для  їх 
розкриття  та  розслідування,  а  також  для  використання 
отриманих при цьому даних у розкритті й розслідуванні 
базової діяльності ТЗФ.

Незважаючи на те, що повністю сформованої методи-
ки  розслідування  терористичних  злочинів  ще  немає,  дії 
слідчого й оперативних працівників повинні мати насту-
пальний, попереджуючий, профілактичний характер. Їхня 
взаємодія повинна забезпечувати стратегічну й тактичну 
перевагу  правоохоронних  органів.  Для  цього  важливе 
швидке  встановлення  структури  ТЗФ,  його  чисельності, 
рольових функцій затриманих членів групи.

При плануванні  розслідування, при взаємодії  під час 
розкриття й розслідування терористичної діяльності необ-
хідно враховувати цілу низку  її  специфічних особливос-
тей. До них належать: фактор певної стабільності зони або 
сфери терористичної діяльності; при цьому місце вчинен-
ня терористичних акцій знаходиться далеко від цієї зони, 
територіально  значно  віддалене  від  лідерів  ТЗФ.  Іншою 
особливістю  є  тимчасова  циклічність  вчинюваних  теро-
ристичних  акцій. Активність  злочинних  груп,  базова  ді-
яльність яких має ідейно-політичний характер, може зрос-
тати залежно від факторів політичної й іншої активності 
(реакція міжнародної громадськості, активізація боротьби 
з тероризмом і т.п.). За інших умов при зміні обстановки 
діяльність ТЗФ може припинятися, переміщуватися в інші 
райони,  потім  знову  поновлюватися  й  навіть  змінювати 
свою спрямованість.

Особливе  значення  має  належна  взаємодія  слідчих  з 
оперативними  працівниками  як  у  рамках  слідчо-опера-
тивної групи, так  і поза нею. Терористична злочинна ді-
яльність  характеризується  великою  кількістю  учасників, 
серійністю,  різнотипністю  злочинів.  У  цих  ситуаціях 
тільки колективне розслідування, що поєднується зі  зна-
чною оперативно-розшуковою роботою, може забезпечи-
ти успіх. Взаємодія всіх учасників розслідування повинна 
будуватися  таким  чином,  щоб  правильний  розподіл  між 
ними  організаційно-управлінських,  тактико-методичних, 
розшукових, допоміжних функцій убезпечував від прома-
хів, що дозволятиме оптимально використовувати наявні 
сили й засоби.

Висновки. Завданням взаємодії слідчих органів і опе-
ративних підрозділів є виявлення видів і форм тероризму 
через ознаки двох блоків, що йому властиві: організацій-
но-управлінського  й  суб’єктно-особистісного  характеру. 
Специфікою взаємодії слідчих і оперативних працівників 
під час розкриття й розслідування діяльності ТЗФ є прове-
дення більшої кількості оперативно-тактичних комбінацій 
(операцій), ніж за іншими провадженнями. При плануван-
ні  розслідування  необхідно  враховувати:  фактор  певної 
стабільності  зони  або  сфери  терористичної  діяльності; 
імовірність  здійснення  терористичних  акцій  подалі  від 
лідерів  терористичних  злочинних формувань;  тимчасову 
циклічність вчинених акцій, серійність злочинів, їх різно-
типність.
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Стаття стосується проблематики сучасного стану неформалітету, його останніх змін, проявів у контексті криміналістичного дослі-
дження. Тому неформалітет розглядається не тільки як явище, але й як процес.
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Статья посвящена проблематике современного состояния неформалитета, его последних изменений, проявлений в контексте кри-
миналистического исследования. Поэтому неформалитет рассматривается не только как явление, но и как процесс.
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This article is devoted to the problems of the modern state of „neformalitet”, its latest changes and displays in the context of criminalistics 
research. Therefore, „neformalitet” is considered not only like a phenomenon, but like a process.

Key words: neformalitet, subculture, individual, crime, criminal.

Постановка проблеми. Попри  те,  що  неформальні 
рухи,  угрупування  та  їхні  прихильники  існують  досить 
давно, однозначного трактування терміна «неформалітет» 
і досі немає. Це підтверджує велика кількість публікацій. 
Ось  чому ми  вважаємо, що  доцільно  розглянути  нефор-
малітет саме як явище й водночас як процес крізь призму 
соціуму та особистостей, які надають неформалітету осо-
бливих ознак.

Стан опрацювання. Проблематиці  молодіжних  не-
формальних субкультур присвячена чимала кількість на-
укових робіт. Окремо слід виділити праці таких науковців, 
як Ю. Антонян,  І.  Башкатов, Я.  Гилинський, Д.  Громов,  
Л. Духова, О. Змановська, І. Карпець, В. Кулік, В. Кухар, 
С. Лєвікова, К. Морозов, Н. Орлова, В. Пірожков, В. Ра-
дзієвський,  О.  Ростокинський,  Л.  Рябіс,  Л.  Шабанов,  
О. Шубін та ін.

Значна кількість інформації щодо діяльності та функ-
ціонування молодіжних неформальних об’єднань містить-
ся в мережі Internet.

Мета статті – розгляд неформалітету як явища й про-
цесу в контексті криміналістичного дослідження.

Виклад основного матеріалу. Дотепер питання діяль-
ності молодіжних неформальних рухів залишаються мало-
дослідженими в вітчизняній юридичній науці. Поставлена 
мета вимагає розгляду неформалітету з позицій його роз-
витку та його, так би мовити, «кримінальної діалектики». 
Спочатку  визначимося  із  загальноприйнятим  тлумачен-
ням вищезазначених понять. Отже, явище – це будь-який 
вияв у формі змін, реакцій, перетворень тощо [1, с. 538], а 
процес (лат. «проходження», «просування вперед») – по-
слідовна зміна станів або явищ, яка відбувається законо-
мірним порядком, хід розвитку чогось [2, с. 165].

Центральною фігурою неформального руху, без сумні-
ву, є індивід – особистість-неформал.

Індивід «наповнює» неформалітет і як явище, і як про-
цес. Це підтверджує й фахова розробка відомого науковця 
В. Лефевра, який у своїй праці [3] висловлює такі цікаві за 
формою й змістом думки, а саме:

6)  «...індивід  завжди  включений  у  соціальний  кон-
текст...» [3, с. 112];

7) «індивід чи то виконує, чи то відмовляється викону-
вати дію, запропоновану середовищем» [3, с. 71];

8)  «...індивід  прагне  максимізувати  етичний  статус 
власного образу; цей принцип адекватно відображає етич-
ну реальність прийняття рішень «моральною людиною»; 

оскільки етична самооцінка є важливою складовою будь-
якого процесу прийняття рішення, вона стає важливішою 
за утилітарні принципи, адже застосовується й у галузі не-
раціональної поведінки» [3, с. 111].

Неформал  є  саме  тією  особистістю,  яка  насамперед 
відчуває  й  ідентифікує  себе  як  образ  виключно  самого 
себе,  а  свою  поведінку  вважає  найраціональнішою  (без 
жодних  сумнівів  та  коливань).  Соціум  неформалів  –  це 
соціум  однодумців,  сторонні  спостерігачі  їх  не  цікав-
лять  і  не  хвилюють,  останні  навіть  не  існують  для  них. 
Тому все, що відбувається в неформальному середовищі, 
є  єдино  можливою  формою  його  існування  (за  своїми 
прагненнями, поглядами, нормами та пріоритетами). На-
віть одне з положень римського права, яке наголошувало: 
«Suum cuique» («Кожному  своє»)  [4,  с.  780],  неформали 
тлумачать на свій власний розсуд, виходячи з позицій тієї 
субкультури, яку вони сповідують. І тут варто пригадати 
слова  видатного  німецького  філософа  А.  Шопенгауера, 
який писав: «Більшість людей настільки суб’єктивні, що 
їх практично нічого не цікавить,  окрім них  самих. Тому 
про що б ви не говорили, вони відразу думають про себе, 
і будь-який випадковий, хоча б найвіддаленіший натяк на 
будь-що,  що  стосується  їхньої  особи,  привертає  й  захо-
плює всю їхню увагу, тому вони стають вже нездатні розу-
міти об’єктивний зміст розмови; так само ніякі доводи не 
мають для них значення, якщо доводи ці йдуть усупереч 
їхнім інтересам або їхньому марнославству. Тому вони на-
стільки легко ображаються або виявляють амбіції, що, го-
ворячи з ними звичайним тоном про що-небудь, не можна 
устежити за собою, щоб не сказати чогось, що, можливо, 
має образливе значення для чутливого й ніжного «я», яке 
перед нами знаходиться» [5, с. 187–188]. 

Знаходження  особи  в  неформальному  середовищі  та 
сповідування  «нестандартних»  поглядів  створює  у  неї 
уявлення про власну індивідуальність, виключність. Тому 
якась критика неформальної течії сприймається вкрай не-
гативно,  і реакцією можуть бути дії протиправного (зло-
чинного)  характеру.  Крім  того,  досить  часто  створення 
молодіжних неформальних  груп,  рухів має  на меті  здій-
снення злочинної діяльності.

Виникнення  неформальних  об’єднань  та  вступ  до 
них – це своєрідна відповідь особи на невдоволення своїм 
соціальним буттям. А сприяє цьому насамперед політика 
конформізму в державі. З приводу цього Е. Еріксон зазна-
чає:  «щоб  подолати  відчуття  повної  втрати  індивідуаль-
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ності, молодь  об’єднується  в  групи,  у  яких  відбувається 
тимчасова  гіперідентифікація,  зазвичай  з  «народними» 
ватажками й героями» [6, с. 48].

Таким  чином,  ми  можемо  сформулювати  визначення 
поняття «неформалітет». Неформалітет як явище є ви-
явом, вираженням, свідченням існування внутрішньосоці-
альних прошарків суспільства, а як процес – це результат 
руху частини соціуму в напрямку нестандартного світо-
сприйняття та перехід на рівень певної субкультури, 
представники якої формують специфічні за своїми погля-
дами, бажаннями, діями, ознаками, мораллю, поведінкою 
рухи й структури (організації, угрупування, групи, загони, 
бригади тощо).

У другому десятилітті ХХІ століття з’являються нові 
прояви й моделі існування неформальних об’єднань. Тому 
аналіз сучасних тенденцій щодо злочинних проявів із боку 
неформал-представників, як і раніше, не втрачає своєї ак-
туальності для правоохоронних органів.

Протягом останніх років неформальність поповнилася 
новими ознаками (і цей процес триває й триватиме надалі, 
набуваючи певних характеристик, рис, проявів та особли-
востей тощо). Так, реаліями сьогодення вже стають нові 
субкультури та рухи, як-от:

2. субкультура «знедолених»;
3. субкультура «мажорів»;
4. молодіжний рух «Модний Вирок» (Україна).
І  якщо  останній  рух  та  його  угрупування  сприйма-

ються як приклад чогось нового, то перші дві субкульту-
ри  є,  так  би мовити,  прообразами  тих,  кого ще  відомий 
французький класик Віктор Гюґо називав «Знедолені» [7] 
(його роман «Les Misérables», 1862 р.), тобто тих, кого світ 
сприймав,  висловлюючись  сучасною мовою,  як «аутсай-
дерів»,  тобто невдах, жебраків,  злиднів,  «бомжів»  тощо. 
Інший тип людей австрійський письменник Стефан Цвейґ 
називав «безтурботні» (1916 р.). Ось як він сто років тому 
характеризував  цю  частину  людства:  «Несені  золотою 
хвилею багатства, пурхали вони над народами по всьому 
світові, насолоджуючись, – красиві, некорисні метелики. 
<  ...> Це велика  спільнота...»  [8,  с.  311].  «О! Вони дуже 
розумні, ці безтурботні! Як вміють вони пристосовуватися 
до кращого з кращого, до найкрасивішого з красивого...» 
[8,  с.  312].  «Безтурботні  зайняті  лише  собою»;  «високо 
вознеслися»; безтурботні «над світом, над його турбота-
ми» [8 с. 313].

Крім того, вже з’явилися навіть інтернет-бомжі (англ. 
Net Cafe Refugees або Cyber-Homeless) [9, 10], тобто зовсім 
новий субкультурний пласт, і що саме будуть робити його 
представники найближчим часом, прогнозувати не зовсім 

просто. Події  на  ЄВРО-2016  теж  не  дуже  «порадували» 
правоохоронців агресивністю футбольних фанів [11].

Висновки.  Аналіз  останніх  публікацій  і  фактичних 
матеріалів сучасних дослідників – фахівців із питань не-
формальних субкультур, y тому числі кримінальної актив-
ності членів неформальних угруповань, дозволяє сьогодні 
зробити такі узагальнення:

по-перше, як і в минулому, так і у ХХІ столітті, нефор-
мальний контингент був, залишається і буде «продуктом» 
старих або нових субкультур, тобто тим соціальним про-
шарком, на який, як і раніше, впливає геополітичне, еко-
номічне та культурне становище країни їхнього існування 
(і навіть перебування);

по-друге,  «новітні»  субкультури  зараз  активізуються, 
а  їхні  представники  й  прихильники,  упевнені  в  своїй  ви-
ключності, починають проявляти деяку агресивність, упев-
неність  у  власній  правоті,  незадоволеність,  озлобленість, 
уявну вседозволеність, які все частіше призводять до пра-
вопорушень, злочинів і навіть екстремізму та тероризму;

по-третє, сучасне кримінальне законодавство не може 
більше нівелювати будь-які антигуманні й тим більше зло-
чинні прояви з боку неформальних течій. Злочинець має 
бути покараний, а «запланована» агресивність (як це часто 
буває з боку, наприклад, футбольних фанатів) не повинна 
«виправдовуватися» хуліганством, оскільки зневага, обра-
зи,  приниження,  бійки,  тяжкі  тілесні  ушкодження,  вбив-
ства  не  можуть  не  провокувати  знову  й  знову  нові  кон-
фліктні  ситуації через помсту й мотивовану безкарність; 
доцільним є встановлення кримінальної відповідальності 
за створення молодіжної неформальної групи (руху) зло-
чинної спрямованості з обов’язковим закріпленням на за-
конодавчому рівні поняття «молодіжна неформальна гру-
па (рух) злочинної спрямованості»;

по-четверте,  найменш  дослідженими  залишаються 
питання щодо потерпілої особи та факторів, котрі прово-
кують конфліктну ситуацію між нею й неформалітетом;

по-п’яте, подальших досліджень, розробки й викорис-
тання нових технологій потребують, безсумнівно,  судові 
експертизи; значна увага повинна бути приділена вдоско-
наленню  судово-лінгвістичної  та  судово-психологічної 
експертиз.

І головне: слід  відмітити  майже  повну  відсутність 
сучасних  інформаційних  систем,  алгоритмів,  програм, 
методик  розслідування  злочинів,  вчинюваних  представ-
никами неформальних утворень; адже наявність сучасної 
методичної бази дозволила б кардинально змінити, якісно 
оптимізувати процес розслідування злочинної діяльності 
молодіжних неформальних рухів.
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У статті узагальнено результати дослідження, що стосуються пізнанню засади змагальності сторін. Прослідковано погляди науковців 
щодо сутнісних ознак цієї категорії з погляду історичного методу пізнання. Сформульовано теоретичні положення та рекомендації, що 
відповідають вимогам наукової новизни, мають значення для науки та правоохоронної практики.

Ключові слова: засади кримінального процесу, засада змагальності сторін, захист, обвинувачення, правосуддя. 
 
В статье обобщены результаты исследования, касающиеся познанию основ состязательности сторон. Прослежены взгляды ученых 

о сущностных признаков данной категории с точки зрения исторического метода познания. Сформулированы теоретические положения 
и рекомендации, соответствующие требованиям научной новизны, которые имеют значение для науки и правоохранительной практики.
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The paper summarizes the results of a study on the knowledge of the foundations of adversarial. Traces the views of scientists about the 
essential features of this category in terms of knowledge of the historical method. Formulated theoretical propositions and recommendations that 
meet the requirements of scientific novelty, which are important for the science and practice of law enforcement.

Key words: principles of due process, adversarial principle, protection, prosecution, justice.

Постановка проблеми. Обравши курс на забезпечення 
процесуальної рівності перед судом і послідовну демокра-
тизацію кримінального судочинства, визначену Конститу-
цією  України,  кримінально-процесуальне  законодавство 
включає змагальність сторін у систему основних принци-
пів.  Доповнивши  у  2001  році  Кримінально-процесуаль-
ний кодекс України ст. 161, законодавець поповнив наявну 
на той момент систему принципів кримінального процесу 
принципами змагальності і диспозитивності [1].

Сьогодні,  будучи  Конституційною  засадою,  принцип 
змагальності  відбився  в  ст.  22  Кримінального  процесу-
ального кодексу України,  зміст якого полягає в тому, що 
кримінальне  провадження,  здійснюючись  на  основі  зма-
гальності, передбачає самостійне обстоювання стороною 
обвинувачення  і  стороною  захисту  їхніх  правових  пози-
цій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передба-
ченими цим Кодексом. Під диспозитивністю розуміється 
те, що сторони кримінального провадження є вільними у 
використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбаче-
них КПК (ч. 1 ст. 26 КПК) [2].

На формування такої позиції мали вплив норми між-
народного права, які із змагальністю пов’язують справед-
ливе вирішення кримінальних проваджень (ст. 6 Європей-
ської Конвенції про захист прав і свобод людини 1950 р.) 
Європейський суд також розцінює змагальність у процесі 
як засіб для досягнення справедливості (рішення у спра-
ві  «Ловлес  проти  Ірландії»  від  14  листопада  1960  року)  
[3, c. 259].

Але якщо своє нормативне закріплення вказані прин-
ципи отримали відносно недавно, то  їх теоретичним до-
слідженням займалися науковці протягом багатьох років, і 
все ж таки багато питань, пов’язаних із вказаними катего-
ріями, залишаються актуальними до цього часу.

Стан дослідження. Одним  із  перших  у  літературі 
питання  про  зміст  принципу  змагальності  досліджував  
М.С. Строгович. Зміст вказаної категорії він бачив у роз-
поділі трьох основних процесуальних функцій (обвинува-
чення, захисти і вирішення кримінальної справи), перебу-
ванні обвинуваченого й обвинувача в стані сторін, а також 
їх процесуальній рівноправності як обов’язковій ознаці.

Трохи  згодом М.С.  Строгович  доповнює  зміст  прин-
ципу  змагальності  четвертим  елементом  –  активне  про-

цесуальне  становище  суду.  Але  обмежує  дію  принципу 
змагальності стадією судового розгляду [4, c. 149–150].

На  думку  В.М.  Савицького  [5,  c.  242–243],  змагаль-
ність – це спеціальний судовий термін, що позначає про-
цес, під час якого сторони можуть активно захищати свої 
права. А.Д. Бойков [6, c. 66] визначає змагальність як ді-
яльність, контрольовану судом чи суддею, спрямовану на 
всебічне, повне й об’єктивне дослідження обставин справи 
в межах обвинувачення і предмета доказування. Г.Д. По-
бегайло визначає змагальність як метод пізнання, оскіль-
ки має місце полеміка, спір, зіткнення інтересів  і думок, 
що  характерні  для  будь-якої  сфери  людської  діяльності.  
У кримінальному процесі мають місце зіткнення двох про-
тилежних функцій: обвинувачення і захист, які хоч і є між 
собою органічно взаємопов’язаними, однак, діаметрально 
протилежні. Суд, будучи самостійним у виборі процесу-
альних  засобів  з’ясування  обставин  справи,  активно  до-
сліджує всі її матеріали, але не може брати на себе жодної 
з функцій захисту чи обвинувачення, підміняти одну або 
іншу сторону і зобов’язаний діяти в таких процесуальних 
рамках, які б засвідчили його об’єктивність та неуперед-
женість [7, c. 4]. 

Виклад основного матеріалу. Характеризуючи прин-
цип  змагальності,  процесуалісти  традиційно  виділяють 
три основних елементи принципу змагальності: 1) поділ 
функцій  обвинувачення,  захисту  і  правосуддя;  2)  наді-
лення сторін рівними процесуальними правами для здій-
снення своїх функцій; 3) керівне положення суду в кримі-
нальному процесі і надання тільки суду права ухвалювати 
рішення у справі [8, c. 119, 121]. 

У теорії кримінального процесу мають місце дві пози-
ції щодо визначення поняття принципу змагальності.

Представники першої позиції вказують на те, що прин-
цип  змагальності  має  своє  вираження  у  розподілі  трьох 
основних  функцій  обвинувачення,  захисту  і  вирішення 
справи між сторонами з участю суду, що займає активне 
процесуальне положення в кримінальному судочинстві [9, 
c. 15–21; 10, c. 24–26]. Прихильники іншої позиції бачать 
сутність принципу змагальності також у поділі зазначених 
процесуальних функцій між судом і суб’єктами, що займа-
ють положення сторін,  але  за пасивного процесуального 
положення органу правосуддя [11, c. 119; 12, c. 55–56]. 
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Змагальний процес характеризується таким правовим 
статусом його основних учасників, який забезпечує вико-
нання функцій обвинувачення, захисту і вирішення спра-
ви незалежними один від одного суб’єктами процесу. А це 
означає, що в діяльності кожного з учасників не повинні 
бути наявними елементи невластивих йому функцій. По-
вне й остаточне зняття із суду повноважень й обов’язків, 
пов’язаних з невластивою йому функцією обвинувачення, 
забезпечить  неупередженість,  а  значить,  і  об’єктивність 
суду, буде сприяти правильному вирішенню справ, закон-
ності судових рішень [13, c. 33–34].

Також  висловлюється  думка  про  те,  що  збереження 
за судом активності під час збирання доказів не тільки не 
відповідає конституційному закріпленню змагальності як 
засади судочинства,  а й  суперечить  суті  такого  змагання 
сторін перед судом. Адже сторони завжди будуть впевне-
ні, що суд сам віднайде потрібні докази, тому збирати їх і 
змагатися перед судом потреби немає. Виключення з цьо-
го етапу доказової діяльності активності суду автоматично 
тягне за собою покладення на сторони не просто права, а 
суворого обов’язку із збирання доказів [12, c. 55–56]. 

Тут треба зауважити, що обов’язок із збирання доказів 
покладено на сторони, що беруть участь у кримінальному 
процесі, законом і мало в чому це залежить від активної 
чи  пасивної  позиції  суду.  І  як  слушно  зауважує М. Шу-
мило, що за умови неякісного виконання сторонами свого 
обов’язку із збирання, дослідження і надання доказової ін-
формації, «за відсутності альтернативних доказів суд зму-
шений займати активну позицію дослідження матеріалів 
справи»  [14,  c. 10]. За таких умов суд стає  зобов’язаний 
не лише сприяти в збиранні належних доказів, а інколи й 
самотужки забезпечувати збір доказів для виконання ви-
мог закону про повноту встановлення обставин справи. За 
такої ситуації будь-який суд або суддю можна звинуватити 
у пріоритетній поведінці на користь однієї зі сторін.

Пасивне  і  тільки пасивне положення суду –  зауважу-
ють  науковці  –  звільняє  його  від  виконання  функції  об-
винувачення  і,  отже,  створює  передумови  для  реальної 
реалізації правила про розмежування трьох основних про-
цесуальних функцій [15, c. 230].

Також висловлено думку про  те, що позбавлення  ак-
тивності суду перетворить орган правосуддя на пасивного 
спостерігача.

Зокрема, В.Т. Маляренко підкреслює, що під час зма-
гальності  сторін  провідне місце  повинен  зайняти  не  па-
сивно-мовчазний суд, повністю підлеглий інтересам і волі 
сторін, а дійсно незалежний, самостійний і повноправний 
орган судової влади, який здійснює правосуддя на підставі 
Закону, в ім’я Закону і відповідно до Закону. У змагально-
му процесі за активного становища суду останній не може 
підміняти ту чи іншу сторону, виконувати функцію обви-
нувачення чи захисту [16, c. 6–10]. 

Відповідно  до  принципу  змагальності  сторони  обви-
нувачення й захисту зобов’язані надавати суду докази і на 
їх основі обґрунтовувати свої висновки, на суддю не мож-
на покладати обов’язок доказування, але йому й не можна 
заборонити активні дії з метою усунення сумнівів чи про-
тиріч, що виникають.

Тому науковці підкреслюють необхідність розрізняти 
ініціативу, активність сторін як джерело руху криміналь-
ної справи й активність суду, що прагне встановити істи-
ну – основу правосуддя [17, c. 156].

Принцип  незалежності  суду  порушується,  якщо  суд 
упереджений або є обставини, що ставлять під сумнів його 
неупередженість.  Якщо  суд  залежний,  активність  йому 
дійсно протипоказана. Роль суду зведеться до заохочення 
сильного, але не правого. Із позиції поділу процесуальних 
функцій сторони упереджені (кожна має власну мету), і без 
включення суду в процес доведення правильного рішення 
у справі не можливе. Суддя не може висувати й перевіряти 
версії, формулювати й висувати обвинувачення. Ініціати-

ва суду проявляється насамперед у перевірці дотримання 
конституційних прав учасників процесу [17, c. 158].

Висловлена позиція заслуговує на увагу і потребує під-
тримання,  але потребує уточнення  в  тій  частині, що  суд 
не повинен проявляти власну ініціативу в доказовій діяль-
ності, оскільки таким чином суд мимоволі допомагає од-
ній зі сторін і втрачає безсторонність. 

Доказова  інформація  одержується  в  результаті  прак-
тичної діяльності слідчого, прокурора чи суду, саме тому 
змагальність сторін необхідна як гарантія реалізації прин-
ципу всебічного, повного і об’єктивного дослідження об-
ставин справи і захисту, які є необхідними для повноцін-
ного змагання у всіх стадіях процесу [18, c. 265].

Дія принципу змагальності сторін спрямована на реа-
лізацію захисту прав людини і припускає поєднання ініці-
ативності сторін у частині забезпечення виконання ними 
своїх  процесуальних  обов’язків  із  забезпеченням  судом 
умов для реалізації наданих їм прав.

Вважаємо  за  необхідне  підкреслити, що  дія  змагаль-
ності  має  обмежувати  активність  суду,  заборонивши  ор-
гану правосуддя в будь-якому разі за власною ініціативою 
збирати  і  досліджувати  докази,  оскільки  подібна  діяль-
ність не тільки суперечить визначеним у Конституції за-
садам судочинства, але й істотно порушує права осіб, які 
беруть  участь  у  кримінальному  судочинстві,  наділяючи 
функцію правосуддя обвинувальним характером. 

Завдання  процесу  правореалізації  –  ефективно,  без 
усяких відхилень  (тобто діючи у режимі  законності)  пе-
реводити приписи правових норм у правомірну поведін-
ку, максимально повно реалізовувати можливості, надані 
правом,  і  вичерпно  виконувати  його  вимоги.  Таким  чи-
ном, можна сказати, що правова норма реалізується тоді, 
коли вона втілюється у фактичній правомірній поведінці 
суб’єктів. 

Як форми реалізації права в літературі традиційно ви-
діляють використання, виконання й дотримання і особли-
ву форму реалізації – застосування правових норм.

Змагальність  сторін  закріплено  в  тих  нормах  закону, 
які наділяють обвинувача, потерпілого, підсудного, захис-
ника,  цивільного  позивача,  цивільного  відповідача  та  їх 
представників рівними правами з надання доказів, участі 
в їх дослідженні і заявленні клопотань.

Реалізація дії принципу змагальності відбивається і в 
тих повноваженнях, якими закон наділяє суб’єктів кримі-
нально-процесуальної  діяльності,  на  досудових  стадіях 
процесу, коли сторони звертаються до суду для вирішення 
протиріч, що виникають.

Тільки послідовне закріплення та реалізація принципу 
змагальності на всіх стадіях процесу дозволить вітчизня-
ному правосуддю звільнитися від обвинувального ухилу 
[19, c. 9].

Спроби пояснити  сутнісний  показник  принципу  зма-
гальності, поклавши в основу обґрунтування суперечність 
сторін як рушійну силу кримінального процесу, робилися 
процесуалістами ще за радянських часів. Так, В.М. Бібіло 
розширюючи  дію  принципу  змагальності,  говорить  про 
те, що підстава для цих суперечностей виникає вже на до-
судовому слідстві в процесі доказування [20, c. 91]. 

Обґрунтовуючи це переконання, А.О. Машовец таким 
чином розкриває сутність змагальності. Розглядаючи вка-
зану категорію з позиції діалектичної логіки, змагальність 
в  кримінальному  процесі  бачиться  способом  взаємодії 
сторін  обвинувачення  і  захисту,  принципом  організації 
їх  сумісної  діяльності,  сутність  якої  полягає  в  боротьбі 
протилежностей,  однієї  з  динамічних  закономірностей 
розвитку будь-якого явища чи процесу [21, c. 14]. Г.Д. По-
бегайло визначає змагальність як метод пізнання, оскіль-
ки має місце полеміка, спір, зіткнення інтересів  і думок, 
що  характерні  для  будь-якої  сфери  людської  діяльності. 
У  кримінальному  процесі  мають  місце  зіткнення  двох 
протилежних функцій: обвинувачення і захист, які хоч і є 
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між собою органічно взаємопов’язані, однак діаметраль-
но  протилежні.  Суд,  будучи  самостійним  у  виборі  про-
цесуальних засобів  з’ясування обставин справи, активно 
досліджує  всі  її  матеріали,  але  не  може  брати  жодної  з 
функцій  захисту  чи  обвинувачення,  підміняти  одну  або 
іншу сторону і зобов’язаний діяти в таких процесуальних 
рамках, які б засвідчили його об’єктивність та неуперед-
женість [22, c. 4]. 

«Принцип змагальності вже сам по собі пропонує су-
перечку, конфлікт, – вказує Т. Аріпов, – викликаний про-
тилежністю цілей  й  інтересів  обвинувачення  й  захисту»  
[23, c. 7–16].

Цікавою  бачиться  висловлена  позиція,  але  в  осно-
ві  змагальності,  на  нашу думку,  треба  бачити  відносини 
сторін обвинувачення і захисту, основані все ж таки не на 
конфлікті  і суперечці, а скоріше на конкуренції або взає-
модії протилежних інтересів, застосовуючи філософський 
закон єдності протилежностей.

Вирішальне значення для реалізації принципу змагаль-
ності мають обсяг і співвідношення прав сторін. Для спра-
ведливого вирішення справи недостатньо поділу функцій 
обвинувачення  і  захисту,  потрібно, щоб  сторона  захисту 
мала рівнозначну можливість протистояти  стороні обви-
нувачення. Така можливість існує завдяки процесуальній 
рівності сторін. 

Як справедливо відмічає Т.А. Лотиш, фактичної рівно-
сті сторін існувати не може, тому що не можна визнати рів-
ними державний орган і особу, яка до того ж за наявності 
усіх своїх прав перебуває в становищі особи, яку судять. 
Процесуальна рівність означає рівність процесуальних за-
собів, за допомогою яких сторони відстоюють свої пере-

конання і свою позицію [24, c. 50]. Реальна змагальність 
вимагає рівності правових можливостей кожної сторони. 

Із найдавніших часів у кримінальному процесі існува-
ло правило – «favor defensionis» –  сприяння  захисту, що 
виключає  домінуюче  становище обвинувача  і  покликане 
забезпечити реальну рівність сторін перед судом. 

Суть  названого  правила  полягає  у  тому,  що  обви-
нуваченому  надаються  деякі  додаткові  права  й  засоби, 
за  допомогою  яких  він може  відстоювати  свою позицію 
 [25, c. 104].

Змагальність  та  диспозитивність,  входячи  в  цілісну 
систему  засад  кримінального  процесу,  проявляються  че-
рез діалектичну єдність та боротьбу протилежностей, вза-
ємно доповнюючи один одного, вступають в гармонійну 
взаємодію, створюють додаткові  гарантії  істини,  захисту 
прав і свобод людини, здійснення правосуддя. 

Висновки. Отже, враховуючи усе вищевикладене, по-
трібно виділити елементи, що складають зміст принципу 
змагальності. До таких, зокрема, належать:

– розподіл функцій: функція обвинувачення, функція 
захисту, функція вирішення справи;

– наявність сторони захисту і сторони обвинувачення ;
– наявність незалежного, самостійного суду;
– наявність у сторін певного обсягу прав і обов’язків, 

які повинні бути збалансованими;
– регламентовані чинним законодавством процесуаль-

ні процедури, через які реалізується принцип змагальнос-
ті (оскарження дій та рішень слідчого, прокурора на стадії 
досудового  розслідування  до  суду,  застосування  деяких 
заходів  процесуального  примусу  в  умовах  змагальності 
сторін тощо).
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У статті розкрито особливості порядку ухвалення рішення суду про закриття кримінального провадження, проаналізовано основні 

вимоги до такого рішення суду, а також проблемні питання, які виникають та можуть в подальшому виникати у судовій практиці під час 
складання такого рішення.

Ключові слова: закриття кримінального провадження, ухвала суду, законність, мотивованість, обґрунтованість.

В статье раскрываются особенности порядка принятия решения о прекращении уголовного производства, анализируются основные 
требования к такому решению суда, а также проблемные вопросы, которые возникают и могут в дальнейшем возникать в судебной 
практике при составлении такого решения.

Ключевые слова: прекращение уголовного производства, решение суда, законность, мотивированность, обоснованность.

The article substantiates the features of the procedure a court decision about closing the criminal proceedings, examines the basic require-
ments for such a judgment, and issues that arise and may subsequently arise in judicial practice in the preparation of such a decision.

Key words: closing of the criminal proceedings, court order, legality, motivation, justification.

Постановка проблеми. Після  встановлення  підста-
ви  для  закриття  кримінального провадження,  з’ясування 
обставин  справи,  які  є  необхідними  для  обґрунтованого 
закриття  кримінального  провадження,  з’ясування  думки 
учасників провадження щодо можливості закриття прова-
дження, суд видаляється до нарадчої кімнати для ухвален-
ня відповідного рішення. 

Судове рішення – це офіційний документ суду юрис-
дикційного характеру, що є найважливішим актом (дією – 
документом)  правосуддя,  покликаним  забезпечити  за-
хист  прав  і  свобод  людини,  правопорядку  та  здійснення 
принципу  верховенства  права.  Воно  демонструє  катего-
ричне  веління,  вимогу  певної  поведінки,  наказ,  у  ньому 
виражено авторитет і силу держави стосовно конкретних 
учасників судового провадження. Судове рішення владно 
підтверджує  обов’язковість  правової  норми  до  окремого 
випадку [11, с. 24]

Актуальність теми. Окремі  питання  ознак  судового 
рішення  про  закриття  кримінального  провадження,  осо-
бливості ухвалення такого рішення відбилися у наукових 
працях Попелюшка В.О., Когутича І.І., Зеленецького В.С., 
Маляренка В.Т., Куйбіди Р., Сироїд О. та інших. Водночас 
після  прийняття  нового  КПК України  ці  питання ще  не 
знайшли достатнього висвітлення у працях науковців та, 
відповідно, залишаються актуальними.

Метою статті є дослідження вимог, які ставляться до 
рішення  суду  про  закриття  кримінального  провадження, 
та  визначення  особливостей  ухвалення  та  складання  та-
кого рішення.

Виклад основного матеріалу. Про  закриття  кримі-
нального  провадження  суд  постановляє  ухвалу.  Ухвала 
про закриття провадження – це ухвалене в нарадчій кімна-
ті складом суду, який здійснював судовий розгляд, судове 
рішення, яким вирішуються питання про закриття кримі-
нального провадження.

Ухвала про закриття кримінального провадження, як і 
судове рішення, повинна відповідати низці вимог. Можна 
натрапити на різні підходи до переліку і розуміння таких 
вимог, що пояснюється певною складністю та багатогран-
ністю інституту судового рішення. Ми ж зупинимося, на 
наш погляд, на найважливіших – тих, які вимагає законо-
давець,  зокрема у ст. 370 КПК України передбачено, що 
судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і 
вмотивованим [14].

Законним  є  рішення,  ухвалене  компетентним  судом 
згідно  з  нормами  матеріального  права  з  дотриманням 
вимог  щодо  кримінального  провадження,  передбачених 
КПК України.

Спробуємо  надати  характеристику  кожній  із  вищев-
казаних ознак. Законне – це таке, що спирається на закон, 
встановлене  законом,  відбувається  відповідно  до  закону; 
легальне;  має  правову  підставу,  справедливе.  Законністю 
рішення,  ухваленого  (постановленого)  компетентним  су-
дом згідно з нормами матеріального права з дотриманням 
вимог  щодо  кримінального  провадження,  передбачених 
КПК, вважають його властивість, яка відображає правильне 
застосування судом кримінального процесуального законо-
давства під час всіх стадій кримінального провадження, а 
також правильне  застосування кримінального, цивільного 
та  інших  матеріальних  норм  законодавства  у  розв’язанні 
питань, які виникають у цьому провадженні [11, с. 24].

Вважаємо,  що  таке  визначення  законності  найбільш 
повно охоплює поняття законності. 

Вимога щодо компетентності судді, який ухвалив су-
дове рішення, постає  з положень ст. 6 Конвенції про  за-
хист прав людини  і  основоположних свобод,  а  саме, що 
кожен  має  право  на  справедливий  і  публічний  розгляд 
його справи судом, встановленим законом [12]. Отже, на 
рівні  європейських  стандартів  визначено  право  на  суд, 
встановлений законом. 

На  забезпечення  законності  кримінального  прова-
дження, а отже, і рішень, ухвалених компетентним судом, 
спрямована дія  засади кримінального провадження –  за-
конності.  Так,  під  час  кримінального  провадження  суд 
зобов’язаний  неухильно  додержуватися  вимог  Консти-
туції,  КПК  України,  міжнародних  договорів,  згода  на 
обов’язковість яких надана Верховній Раді України, вимог 
інших актів законодавства.

Під час здійснення кримінального провадження судом 
не може застосовуватися закон, який суперечить КПК. У 
разі якщо норми КПК суперечать міжнародному догово-
ру,  згода  на  обов’язковість  якого  надана  Верховній  Раді 
України,  судом  застосовуються  положення  відповідного 
міжнародного  договору  України.  При  цьому  криміналь-
не процесуальне законодавство України застосовується з 
урахуванням практики Європейського суду з прав людини. 

У випадку коли провадження КПК не регулюють або 
неоднозначно  регулюють  питання  кримінального  прова-
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дження,  застосовуються  загальні  засади  кримінального 
провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК [11, с. 33–34].

Пленум Верховного Суду України в Постанові  «Про 
застосування Конституції України при здійсненні право-
суддя» від 1 листопада 1996 р. № 9 роз’яснив судам, що 
оскільки Конституція  має  найвищу юридичну  силу,  а  її 
норми є нормами прямої дії,  суди під час розгляду кон-
кретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону 
чи іншого нормативно-правового акта з позиції його від-
повідності Конституції  і  в усіх необхідних випадках  за-
стосовувати  її  як  акт  прямої  дії.  Судові  рішення  мають 
ґрунтуватися на Конституції, а також на чинному законо-
давстві, яке не суперечить їй. Якщо зі змісту конституцій-
ної норми постає необхідність додаткової регламентації її 
положень законом, суд під час розгляду справи повинен 
застосовувати тільки той закон, який ґрунтується на Кон-
ституції і не суперечить їй [19].

Водночас, як зазначено Консультативною радою євро-
пейських суддів у своєму Висновку № 11 (2008 р.) щодо 
якості судових рішень, «для ухвалення судового рішення 
може виявитися необхідним не лише врахувати відповід-
ні правові положення, а й взяти до уваги неправові понят-
тя та реалії, які стосуються контексту спору, наприклад, 
етичні,  соціальні  чи  економічні міркування. Це  вимагає 
від судді усвідомлення наявності таких міркувань під час 
вирішення справи» (пункт 22 Висновку) [2].

У цьому випадку вважаємо за доцільне зазначити, що 
на практиці судді, враховуючи вищенаведені міркування, 
стикаються із проблемою того, що законне рішення не за-
вжди є справедливим, а тому, керуючись своїм внутріш-
нім переконанням, принципом неупередженості  та  заса-
дами моралі, судді повинні вибирати золоту середину.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі 
об’єктивно з’ясованих обставин, які підтверджені доказа-
ми, дослідженими під час судового розгляду та оціненими 
судом відповідно до ст. 94 КПК України. Обґрунтованість 
процесуального акту – це результат певного спеціального 
процесу,  який  іменується обґрунтуванням кримінальних 
процесуальних рішень. Тому для обґрунтування конкрет-
ного рішення необхідним є доброякісне здійснення само-
го цього процесу [10, с. 84].

Обґрунтованим є судове рішення, ухвалене на підставі 
об’єктивно з’ясованих обставин, які підтверджені доказа-
ми, дослідженими під час судового розгляду та оцінени-
ми судом відповідно до ст.  94 КПК. Обґрунтованим ви-
знається рішення, у якому повно відображені обставини, 
що мають значення для кримінального провадження, ви-
сновки суду про встановлені обставини і правові наслідки 
є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються 
достовірними  доказами,  дослідженими  в  судовому  засі-
данні. Обґрунтованість судового рішення полягає у пра-
вильності  встановлення  фактичних  обставин  справи  та 
правильній оцінці доказів [11, с. 35–36].

Вимога  обґрунтованості  судового  рішення  означає 
також і те, що висновки суду щодо фактичних обставин 
кримінального  провадження  викладені  правильно,  по-
вністю  підтверджені  доказами,  які  були  досліджені  під 
час судового розгляду. 

Обґрунтованість судового рішення – це його внутріш-
ня  якість.  Виходячи  з  цього,  у  поняття  обґрунтованості 
зазвичай  включають  два  моменти:  достовірність  висно-
вків суду про обставини, що покладені в основу рішення, 
і повноту дослідження судом всіх матеріалів справи. 

Під час розгляду кожної справи суди повинні переві-
ряти, чи були докази, якими органи досудового слідства 
обґрунтовують висновки про винність особи у вчиненні 
злочину, одержані відповідно до норм Конституції. Якщо 
буде встановлено, що ті чи інші докази було одержано не-
законним шляхом,  суди повинні  визнавати  їх  неприпус-
тимими і не брати до уваги під час обґрунтування свого 
рішення. Щодо того, які докази треба визнавати одержа-

ними незаконним шляхом, Пленум Верховного Суду  за-
йняв таку позицію: коли їх збирання й закріплення здій-
снено  з  порушенням  гарантованих  Конституцією  прав 
людини  і  громадянина  чи  встановленого  кримінально-
процесуальним законодавством порядку (п. 19 постанови 
«Про  застосування  Конституції  України  при  здійсненні 
правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9) [17, с. 38; 19].

Як бачимо  з КПК України,  істотність порушення  за-
кону під час отримання доказу, формування доказової ін-
формації безпосередньо залежить від того, чи мало воно 
наслідком істотне порушення прав та свобод людини, що 
гарантовані Конституцією України та  законами, а також 
міжнародними договорами України. Конституційний суд 
України у своєму рішенні зазначив: «Перевірка доказів на 
їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечен-
ня прав і свобод людини і громадянина в кримінальному 
процесі та ухвалення законного і справедливого рішення 
у справі» [20, с. 158].

Щодо  рішення  про  закриття  кримінального  про-
вадження,  то  варто  зазначити,  що  для  того,  щоб  це  рі-
шення  було  обґрунтованим,  суд  має  всебічно,  повно  й 
об’єктивно дослідити обставини справи, докази, зібрані в 
справі, та оцінити їх згідно з вимогами ст. 94 КПК Укра-
їни. При цьому варто зазначити, що в підготовчому про-
вадженні  суд певною мірою обмежується в дослідженні 
всіх  обставин  і  доказів,  що  обумовлюється  особливим 
призначенням цієї стадії та її спрямуванням на вирішен-
ня особливих завдань (зокрема, не пов’язаних із встанов-
ленням наявності чи відсутності вини особи у вчиненні 
кримінального  правопорушення,  що  є  завданням  стадії 
судового розгляду).

Обґрунтованість закриття кримінального проваджен-
ня  прямо  залежить  від  правильного  вибору  підстави 
ухвалення  цього  рішення.  Так,  закриття  кримінального 
провадження у зв’язку зі смертю обвинуваченого, звіль-
нення особи від кримінальної відповідальності є рішен-
нями, що констатують не факт визнання особи винною у 
вчиненні кримінального правопорушення, а факт настан-
ня певних обставин,  вказаних у  законі,  які  є підставою 
для  відмови  від  кримінального  переслідування  й  обви-
нувачення особи. 

Відповідно,  обґрунтованість  рішення  про  закриття 
кримінального  провадження  за  нереабілітуючими  під-
ставами означає наявність сукупності доказів, достатніх, 
з одного боку, для висновку про вчинення кримінального 
правопорушення саме цією особою, а з іншого – для ви-
сновку про наявність  обставин,  із  якими  закон пов’язує 
можливість  чи  необхідність  припинення  цього  кримі-
нального провадження. 

Обґрунтованість рішення про  закриття кримінально-
го провадження за реабілітуючими підставами також зу-
мовлюється сукупністю відповідних доказів, що підтвер-
джують  невинуватість  особи.  У  цьому  обґрунтованість 
закриття кримінального провадження за реабілітуючими 
обставинами збігається з обґрунтованістю виправдуваль-
ного вироку, однак, вони не є ідентичними. Обґрунтова-
ність  виправдувального  вироку фактично  передбачає  як 
встановлену невинуватість обвинуваченого, так і невста-
новлену винуватість. Натомість обґрунтованість закриття 
кримінального провадження за реабілітуючими підстава-
ми передбачає лише встановлену невинуватість особи. 

Так,  відмова прокурора  від підтримання державного 
обвинувачення має роз’яснюватися ним у контексті своєї 
фактичної  основи  (відсутність події  кримінального пра-
вопорушення, відсутність у діянні обвинуваченого скла-
ду  кримінального  правопорушення,  відсутність  достат-
ніх доказів  для доведення  винуватості  обвинуваченого). 
Адже в інших ситуаціях такі обставини виступають під-
ставами для  ухвалення  судом  виправдувального  вироку. 
Отже,  сама  по  собі  відмова  прокурора  від  підтримання 
державного обвинувачення, як  і ухвалення судом відпо-
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відного рішення, може здійснюватися лише після завер-
шення  дослідження  всіх  обставин,  що  мають  значення 
для  кримінального  провадження,  та  з’ясування  думки 
сторін із цього приводу.

Із  приводу  обґрунтованості  рішення  суду  про  засто-
сування примусових  заходів медичного  характеру  варто 
зазначити,  що  таке  передбачає  доведеність  достатніми 
доказами низки обставин, що входять до предмета доказу-
вання в цій категорії кримінальних проваджень. Зокрема, 
має бути встановлено (доведено) такі факти: факт вчинен-
ня кримінального правопорушення або суспільно небез-
печного діяння, факт вчинення цього діяння саме особою, 
щодо якої вирішується питання про застосування приму-
сових заходів медичного характеру, факт вчинення діяння 
в стані неосудності або захворювання особи на психічну 
хворобу після вчинення діяння до постановлення вироку, 
що виключає застосування покарання. Крім того, обґрун-
тованість цього рішення передбачає також встановлення 
факту, що психічний стан особи є небезпечним як для неї 
самої,  так  і  для  інших  осіб,  робить  можливим  спричи-
нення  іншої  істотної шкоди цією особою.  І  хоча  висно-
вок суду щодо існування такої обставини має ймовірний 
характер, ґрунтуватися він має на встановлених і підтвер-
джених доказами обставинах (зокрема, характері й пере-
бігу захворювання, вчиненні чи спробі вчинення особою 
певних дій тощо). 

Лише  сукупність  вказаних  обставин,  їх  доведеність 
достатньою  сукупністю  доказів,  оцінених  судом  відпо-
відно до ст. 94 КПК України, робить рішення про застосу-
вання примусових заходів медичного характеру обґрунто-
ваним [21, с. 120].

Не можна не зазначити й того, що між законністю та 
обґрунтованістю рішення суду існує органічна взаємоза-
лежність, адже ці поняття є тісно взаємопов’язаними і в 
сукупності  становлять  поняття  прав  осудності  рішення 
суду,  його  сутність  як  акту  правосуддя.  Необґрунтова-
не рішення  завжди є незаконним уже в  тому, що кримі-
нально-процесуальний  закон  вимагає  ухвалення  рішень 
обґрунтованих.  Але  незаконне  рішення  не  завжди  є  рі-
шенням необґрунтованим. Вказуючи на законність та об-
ґрунтованість рішення суду як на різні його властивості 
(якості),  законодавець  у  такий  спосіб ще  раз  привернув 
увагу суддів на необхідність чіткого розмежування істини 
факту та його правової оцінки [18, с. 201–202]. 

Обов’язок  обґрунтовувати  свої  висновки  за  допомо-
гою  доказів  покладений  і  на  суд.  Ухвалене  ним  проце-
суальне рішення має охоплювати мотивувальну частину, 
яка містить аналіз доказів, підстави  і мотиви ухвалення 
судом із кожного питання тих чи інших рішень. Водночас 
обов’язок суду в логічному обґрунтуванні своїх рішень не 
залежить від його функціонального призначення і проце-
суального статусу, як це простежено у сторін, а зумовле-
ний: по-перше, загальноприйнятими вимогами законнос-
ті,  обґрунтованості  і  мотивованості  рішень  як  гарантій 
їх правомірності та правосуддя; по-друге, наявністю по-
дальших контрольних стадій судового розгляду [4].

Наступною  вимогою  до  рішення  суду  є  його  вмоти-
вованість.

Законодавцем визначено, що вмотивованим  є  рішен-
ня, у якому наведені належні і достатні мотиви та підста-
ви його ухвалення. 

Європейський суд з прав людини, аналізуючи ситуа-
цію з позиції ст. 6 Європейської конвенції про права лю-
дини,  дійшов  висновку:  «…пункт  1  статті  6  Конвенції 
зобов’язує суди давати вмотивування своїх рішень, хоч це 
не може  сприйматись  як  вимога  надавати  детальну  від-
повідь на кожен аргумент. Межі цього обов’язку можуть 
бути різними залежно від характеру рішення. Крім того, 
необхідно  брати  до  уваги,  між  іншим,  різноманітність 
аргументів,  які  сторона може представити в  суд,  та  від-
мінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на 

положення  законодавства,  традиції, юридичні  висновки, 
викладення та формулювання рішень». Таким чином, пи-
тання, чи виконав суд свій обов’язок щодо вмотивування, 
що постає зі ст. 6 Конвенції, може бути визначено лише у 
світлі конкретних обставин справи [3].

Вмотивованість – це така правова властивість судово-
го  рішення,  яка  встановлює  систему  правових,  фактич-
них,  етичних  мотивів,  які  судді  застосовують  в  обґрун-
туванні цих рішень під час кримінального провадження. 
Вмотивованість  рішення  передусім  свідчить  про  пере-
конання суду в достовірності зібраних та досліджених у 
судовому розгляді доказів, на яких ґрунтуються висновки 
суду стосовно всіх питань, які необхідно вирішити під час 
ухвалення цього рішення. У фактичних, правових, логіч-
них мотивах,  які  судді наводять у рішеннях,  відобража-
ється  особисте  осмислення  суддями  сукупності  доказів, 
їх  оцінка,  достовірності  та  достатності  для  ухвалення 
рішення, особисте розуміння суддями застосування норм 
процесуального та матеріального права. Визначеність та 
точність мотивів судового рішення надає учасникам судо-
вого провадження можливість аргументовано оскаржува-
ти у вищих інстанціях судові рішення як ті, що не набра-
ли, так і ті, що набрали законної сили [12, с. 37].

Як зазначає В.О. Попелюшко, мотивування дає змогу 
простежити хід мислення суддів, процес аналізу та оцін-
ки ним доказів з погляду їх допустимості, належності, до-
стовірності та достатності для хвалення рішень. У такий 
спосіб мотивування рішення  суду,  по-перше,  забезпечує 
переконливість  рішення  як  для  учасників  судового  роз-
гляду, так і для громадськості, по-друге, реально забезпе-
чує право учасників судового розгляду на його предмет-
не  оскарження,  по-третє,  дає  можливість  вищестоящим 
судам  перевірити  його  правильність  як  з  позиції  закон-
ності  і  обґрунтованості,  так  і  з  позиції  справедливості  
[18, с. 203].

Переконливість мотивування  спирається  на  його  ло-
гічність  та  несуперечливість,  тому  під  час мотивування 
своїх висновків судді повинні дотримуватись певних ло-
гічних правил: не застосовувати судження, які суперечать 
одне одному; не використовувати докази,  які не можуть 
бути  підкріплені  іншими  доказами;  не  застосовувати 
необґрунтованих узагальнень щодо певної особи, переду-
сім,  обвинуваченого,  потерпілого  тощо;  обов’язково  до-
тримуватися логічного зв’язку між обставинами, які під-
лягають доказуванню, фактичними обставинами у справі 
та висновками, які сформульовані у судовому рішенні.

Cуддя  повинен  пам’ятати,  що  він  пише  рішення  не 
лише для юристів, а часто навіть не для юристів взагалі. 
Тому потрібно обирати стиль і мову, які були б доступни-
ми для звичайної розумної людини, котра не має юридич-
ної освіти. Саме тому неприпустимо перевантажувати їх 
спеціальними, передусім, юридичними термінами. Адже 
вони можуть бути незрозумілими громадянам, які не ма-
ють спеціальної правничої підготовки. У рішенні не має 
бути припущень, натяків, незавершеностей у викладі того 
чи іншого положення. У ньому все має бути зрозумілим і 
таким, що ґрунтується на встановлених фактах, і в якому 
«…всім було зрозуміло, що вирішив суд і чому він це ви-
рішив так, а не інакше» [1, с. 10].

Часто  читачем  судового  рішення,  особливо  у  резо-
нансних справах, є журналісти, які мають намір донести 
його до широкої аудиторії за допомогою засобів масової 
інформації.  Тому  чітке  і  зрозуміле  викладення  судового 
рішення суддею запобігатиме можливим перекрученням 
із  боку журналістів,  якщо  вони  не  обізнані  у  тонкощах 
юриспруденції [15, с. 20].

Кожне  судове  рішення  доступне  суспільству  за  до-
помогою  Єдиного  державного  реєстру  судових  рішень. 
Тому  потрібно  дуже  відповідально  ставитися  до  його 
підготовки.  Варто  враховувати,  що  люди  сприймають 
судове  рішення,  найчастіше не маючи доступу до мате-
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ріалів  справи. Тому воно повинно містити  вичерпну  ін-
формацію про досліджені докази та  їх оцінку судом. Ця 
інформація має бути достатньою для розуміння, щоб не 
виникало потреби звертатися до матеріалів справи. Також 
варто  пам’ятати,  що  у  важливих  для  суспільства  (стра-
тегічних)  справах,  незважаючи  на  те,  що  там  лише  дві 
сторони,  судове  рішення  може  стати  індикатором  рівня 
справедливості  та  незалежності  судової  системи,  готов-
ності  утверджувати  високі  стандарти  правосуддя,  а  для 
майбутніх справ – навіть гарним прикладом для насліду-
вання. Йдеться, зокрема, про справи, які стосуються фун-
даментальних  прав  людини  і  основоположних  свобод. 
Для правосудного вирішення таких справ суддя має добре 
оволодіти доктринами верховенства права і прав людини, 
міжнародними та європейськими стандартами у цій сфері 
[15, с. 22].

Ухвалою  Снятинського  районного  суду  Івано-Фран-
ківської області від 30 квітня 2013 р. закрито кримінальне 
провадження у  справі  у  зв’язку  з  відмовою потерпілого 
від  підтримання  обвинувачення  в  кримінальному  про-
вадженні  у  формі  приватного  обвинувачення.  Проте  в 
ухвалі суду не наведено мотивів та обґрунтування цього 
рішення, а лише зазначено про заяву потерпілого та по-
зицію прокурора щодо відмови від підтримання обвину-
вачення [6].

На  підставі  ухвали  Золочівського  районного  суду 
Львівської  області  від  23  травня  2013  р.  закрито  кримі-
нальне провадження у зв’язку із відмовою потерпілої від 
обвинувачення.  Закриваючи  кримінальне  провадження, 
суд  у  вказаному  рішенні  зазначив:  «Під  час  підготовчо-
го судового засідання потерпіла подала суду заяву, у якій 
просить  кримінальне  провадження  про  обвинувачення 
закрити у зв’язку з тим, що вона відмовляється від обви-
нувачення» [8].

Випадки  таких  «коротких»  формальних  судових  рі-
шень є непоодинокими.

Наведені вище ухвали не були оскаржені до суду апе-
ляційної  інстанції  та  відповідно  їх  законність,  мотиво-
ваність і обґрунтованість не піддавалась сумніву, позаяк 
такі не відповідають ознакам належного, вичерпного, до-
статнього акту правосуддя.

Не варто забувати й про своєчасність судового рішен-
ня. Своєчасність судового рішення (або інакше – ухвален-
ня його в розумні строки) є дуже важливим, хоч і «неви-
димим» критерієм якості судового рішення. 

Консультативна  рада  європейських  суддів  у  Висно-
вку щодо  якості  судових  рішень  зазначила:  «Ухвалення 
рішення  в  розумні  строки  відповідно  до  статті  6  Євро-
пейської конвенції  з прав людини також можна вважати 
важливим  елементом  його  якості»  (п.  26).  Вимога  про 
розумний  строк  покладає  на  суд  обов’язок  розглянути  і 
вирішити справу без невиправданих зволікань, що дасть 
можливість надати особі своєчасний захист її прав, сво-
бод та  інтересів. Для кожної судової справи цей строк є 
індивідуальним і залежить від складності справи, її важ-
ливості для особи, а також від поведінки осіб, які беруть 
участь у справі. Це обов’язково має враховуватися у пла-
нуванні розгляду справ, наприклад, шляхом надання прі-
оритету першочерговому вирішенню справ, що стосують-
ся інтересів малолітніх чи неповнолітніх дітей; осіб, які 
перебувають під вартою, тощо.

Швидке  вирішення  справи  не  повинно  погіршувати 
якість судового рішення. Про це дуже влучно сказано у 
згадуваному  Висновку  Консультативної  ради  європей-
ських суддів: «…можливе виникнення суперечностей між 
швидкістю  проведення  процесу  та  іншими  чинниками, 
пов’язаними з якістю, такими як право на справедливий 
розгляд справи, яке також гарантується ст. 6 Європейської 
конвенції  з  прав  людини.  Оскільки  важливо  забезпечу-
вати  соціальну  гармонію  та юридичну  визначеність,  то, 
попри  очевидну  необхідність  враховувати  часовий  еле-

мент,  варто  також  зважати  й  на  інші  чинники.  “Якість” 
правосуддя не можна ототожнювати з простою “продук-
тивністю”. Якісний підхід повинен також брати до уваги 
здатність судової системи відповідати вимогам, які до неї 
ставляться,  з  урахуванням  загальних  цілей  системи,  се-
ред яких швидкість процесу є лише одним із елементів»  
(п. 26) [15, с. 40–42].

Законодавцем  встановлено,  що  судове  рішення  про-
голошується негайно після виходу суду до нарадчої кім-
нати.  Головуючий  у  судовому  засіданні  роз’яснює  зміст 
рішення, порядок і строк його оскарження. 

У  випадку  ж  якщо  складання  судового  рішення  у 
формі  ухвали  вимагає  значного  часу,  суд  має  право  об-
межитися складанням і оголошенням його резолютивної 
частини, яку підписують усі судді. Повний текст ухвали 
повинен  бути  складений не  пізніше ніж  через  п’ять  діб 
із  дня  оголошення  резолютивної  частини  і  оголошений 
учасниками судового провадження. 

У випадку якщо судом було складено та проголоше-
но  лише  резолютивну  частину  ухвали,  то  в  такій  пови-
нно  бути  зазначено про  час  оголошення повного  тексту 
ухвали. 

Водночас, враховуючи те, що ухвала суду про закрит-
тя  кримінального провадження  є  процесуальним рішен-
ням,  яким  завершується  кримінальне  провадження,  ре-
золютивна частина ухвали, окрім моментів, перелічених 
вище,  повинна містити  також  рішення щодо  заходів  за-
безпечення кримінального провадження, речових доказів 
і документів та спеціальної конфіскації, цивільного позо-
ву, інших майнових стягнень, відшкодування процесуаль-
них витрат.

Згідно  з  вимогами Конституції України як акта ви-
щої юридичної сили, судові рішення, якими закінчуєть-
ся розгляд справи, повинні ухвалюватися іменем Укра-
їни. Проте нерідко можна натрапити на судові рішення, 
як  про  це  зазначається  й  в  узагальненні  Верховного 
Суду  України,  які  складаються  у  довільній  формі  на 
самостійно розроблених судами бланках без державної 
символіки [9].

Не усі суди зазначають про те, що ухвала постановля-
ється іменем України, іменуючи таке рішення «Ухвала», 
«Ухвала про закриття кримінального провадження» [5; 7].

Висновки. Вважаємо, що було б доцільно  закріпити 
вимогу щодо зазначення постановлення цього рішення – 
ухвали  іменем України,  на  законодавчому  рівні,  внісши 
відповідні  зміни  до  Кримінального  процесуального  ко-
дексу України. 

Хоча у КПК прямо не передбачено, однак, на практиці 
ухвали  про  закриття  кримінального  провадження  пере-
важно постановляються  в  нарадчій  кімнаті. Ми  вважає-
мо таку практику правильною, адже ухвала суду про за-
криття кримінального провадження є кінцевим рішенням 
у кримінальному провадженні,  відіграє неабияку роль в 
долі такого провадження. 

Вважаємо, що ухвалення рішення в нарадчій кімнаті 
попереджає  будь-який  неправомірний  вплив  на  суддю  з 
боку  зацікавлених  осіб,  сприяє  неупередженості  у  при-
йнятті  відповідного  рішення  та  забезпечує  зосередже-
ність суду на підготовці, виготовленню такого акту пра-
восуддя. 

Як вбачається  зі  змісту ст. 395 КПК України, ухвала 
суду  про  закриття  кримінального  провадження  набуває 
законної  сили  після  закінчення  строку  на  її  апеляційне 
оскарження, а саме – семи днів з дня її оголошення. У ви-
падку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику 
особи, яка її оскаржує, то строк набрання законної сили 
обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Набрання  законної  сили  ухвалою  суду  про  закриття 
кримінального провадження наділяє цей процесуальний 
документ також й ознакою обов’язковості й безумовного 
виконання на всій території України. 
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА хАРАКТЕРиСТиКА БЮДЖЕТНОЇ СФЕРи 
ЯК ОСНОВи ЦІЛьОВОГО ВиКОРиСТАННЯ БЮДЖЕТНих КОШТІВ

ECONOMy LEgAL DESCrIPTION Of BuDgETAry SPhErE 
AS BASES Of ThE hAVINg A SPECIAL PurPOSE uSE Of BuDgETAry fACILITIES

Писарчук І.В.,
аспірант кафедри кримінального права і процесу

Навчально-наукового інституту права та психології
Національного університету «Львівська політехніка» 

Розглянуто сутність соціально-економічної характеристики бюджетної системи в Україні. Окреслено основні поняття бюджетної сис-
теми. Взято до уваги сучасне визначення бюджетної системи та бюджетних коштів. Охарактеризовано окремі нормативно-правові акти, 
які впливають на цільове використання бюджетних коштів, та визначено державні підрозділи, які здійснюють бюджетний контроль. 

Ключові слова: правові економічна характеристика, бюджетна система, бюджетні кошти, нецільове використання, контролюючі 
органи.

Рассмотрена сущность социально-экономической характеристики бюджетной системы в Украине. Очерчены основные понятия 
бюджетной системы. Принято во внимание современное определение бюджетной системы и бюджетных средств. Охарактеризованы 
отдельные нормативно-правовые акты, которые влияют на целевое использование бюджетных средств, и государственные подразделе-
ния, которые осуществляют такой контроль. 

Ключевые слова: экономическая правовая характеристика, бюджетная система, бюджетные средства, нецелевое использование, 
контролирующие органы.

Essence of socio-economic description of the budgetary system is considered in Ukraine. The basic concepts of the budgetary system are 
outlined. Modern determination of the budgetary system and budgetary facilities is taken into account. Separate normatively-legal acts are de-
scribed that influence on the having a special purpose use of budgetary facilities and state subdivisions that carry out such control. 

Key words: economic legal description, budgetary system, budgetary facilities, no-purpose use, supervisory organs.

Постановка проблеми. Нецільове  використання  бю-
джетних коштів – це злочинна діяльність, що має складний 
характер. Насамперед це зумовлено тим, що діяння пов’язані 
зі вчиненням інших злочинів, таких як зловживання службо-
вим становищем, отримання неправомірної вигоди, ухилен-

ня від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, 
фіктивне підприємництво тощо. Саме тому для протидії не-
цільовому використання бюджетних коштів співробітникам 
Департаменту захисту економіки необхідні знання про функ-
ціонування бюджетної системи.
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Стан опрацювання цієї проблематики. Поняття бю-
джетної системи досліджували такі вчені, як О.М. Бандур-
ка, Г.Л. Вознюк, Л.К. Воронова, О.П. Гетманець, Е.С. Дми-
тренко, А.Г. Загородній, В.М Короневський, М.О. Мацелик, 
Т.О. Мацелик, О.П. Орлюк, В.А. Пригоцький; М.В. Рома-
нів, В.М. Федосов, С.І. Юрій, В.К. Шкарупа та ін.

Метою статті є окреслення соціально-економічної ха-
рактеристики бюджетної сфери в Україні та особливостей 
її функціонування щодо цільового використання бюджет-
них коштів службовими особами. 

Виклад основного матеріалу. Для успішної діяльності 
підрозділів Департаменту захисту економіки (далі – ДЗЕ) 
Національної поліції України з виявлення, попередження і 
припинення нецільового використання бюджетних коштів 
велике  значення  має  аналіз  нормативно-правових  актів, 
що регламентують обіг бюджетних коштів, а також осно-
вних понять  і  термінів бюджетного та фінансового зако-
нодавства.

Вивчення  справ  кримінального провадження,  відкри-
тих за ознаками вищевказаних злочинів, опитування пра-
цівників ДЗЕ, які спеціалізуються на документуванні не-
цільового використання бюджетних коштів, свідчить, що 
працівники підрозділів ДЗЕ у 65% випадків стикаються із 
труднощами при  виявленні  та  припиненні  цих  злочинів, 
що, у  свою чергу, пояснюється як об’єктивними  (висока 
латентність),  так  і  суб’єктивними  (відсутність  правових 
знань щодо бюджетної системи) причинами. 

З  нашої  точки  зору,  найбільш  суттєвими  причинами 
є  недосконалість  та  розгалуженість  нормативної  бази 
(35%), що регламентує контроль за обігом бюджетних ко-
штів, та недостатня обізнаність оперативних працівників 
із системою проходження і використання бюджетних ко-
штів (30%). Обидві причини взаємопов’язані між собою і 
потребують ретельного вивчення як нормативної бази, що 
регламентує бюджетну сферу, так і самої сфери норматив-
ного регулювання бюджетного процесу. 

На думку АФ. Волобуєва і Р.Л. Степанюка, такий ана-
ліз  буде  сприяти  визначенню  основних  причин  та  умов, 
що сприяють вчиненню злочинів у бюджетній сфері, на-
працюванню  методики  розслідування.  Вивченню  бю-
джетної сфери,  її особливостей, що впливають на рівень 
криміногенності, присвячені роботи провідних науковців  
[1, с. 199].

Для того щоб організувати роботу на належному рівні, 
співробітники ДЗЕ зобов’язані знати специфіку функціо-
нування сфери використання державних фондів. При цьо-
му для успішного вирішення завдань протидії зі злочин-
ністю вони повинні вивчати не тільки економіку названої 
сфери, але і права, регулюючі відносини, що виникають у 
ній [2, с. 6–18].

Необхідно розкрити особливості  системи бюджетних 
відносин; державне регулювання; законодавче закріплен-
ня сукупності державних соціальних витрат; особливості 
організації державного  і  суспільного контролю за  закон-
ністю  і  ефективністю  використання  державних  коштів; 
кримінологічну оцінку; чинну правову основу бюджетної 
сфери [2, с. 181].

Вчені досліджували проблеми бюджетної сфери у та-
ких напрямах, як:

–  вивчення  шляхів  подолання  проблем  з  відмиванням 
розкрадених  бюджетних  коштів  через  економічні  схеми  з 
використанням тіньової економіки (В.М. Попович) [3, с. 42];

–  визначення  порядку  формування  бюджету  міських 
районів (Б. Адамов і В. Кавиршина) [4];

– аналіз недоліків законодавства, що регламентує фор-
мування місцевих бюджетів (С. Аптекар, В. Краснова) [5];

–  визначення проблем, що  виникають  у  бюджетному 
фінансуванні окремих регіонів (В. Бартош) [6];

–  порівняння  процесів  формування  бюджету  в Укра-
їні  з  досвідом  східноєвропейських  країн  (В.С.  Будкин,  
Н.К. Назимова і Г.А. Шепелюк) [7];

–  порівняння  процесів  формування  бюджету  в Укра-
їні  з  досвідом  західноєвропейських  розвинутих  країн  
(Ю.М. Артемов) [8]);

–  аналіз  нормативних  актів,  що  регламентують  бю-
джетний процес (А.В.Короленко [9]); 

–  визначення проблем під  час формування  зведеного 
бюджету (В.М. Короневський) [10]; 

–  дослідження  форм  контролю  за  використанням  
бюджетних коштів в окремих сферах економіки, зокрема в 
АПК (М.В. Романів) [11].

 На наше переконання, вказані вчені проводили до-
слідження бюджетної сфери економіки та нормативного 
регулювання обігу бюджетних коштів, але не розгляда-
ли бюджетної сфери, її особливостей з точки зору теорії 
протидії підрозділами ДЗЕ – щодо визначення причин 
та умов, що сприяють вчиненню злочинів, можливості 
та необхідності проведення впливу  зазначених підроз-
ділів  на  ці  умови,  здійснення  пошуку  ознак  злочинів 
тощо.

Бюджет у  сучасному його розумінні  є  системою еко-
номічних (грошових) відносин, виникнення та реалізація 
яких  пов’язані  із  формуванням,  розподілом  і  викорис-
танням  централізованих  фондів  державних  фінансових 
ресурсів. Зародження та функціонування бюджетних від-
носин нероздільно пов’язані  із процесами становлення  і 
розвитку  держави  та  товарно-грошового  господарства. 
Для здійснення своїх функцій державі необхідна фінансо-
ва база, тобто централізовані державні доходи. Водночас 
виникає  потреба  у  складанні  кошторисів  і  рахунків,  які 
відбивали б обсяг і рух зібраних доходів та здійснених ви-
датків у грошовій формі. Такі кошториси, по суті, були по-
передниками  бюджету,  відображали  початкову  практику 
його складання [12, с. 21].

Отже, бюджет – розпис прибутків і видатків держави 
[13, с. 186]. Великий тлумачний словник сучасної україн-
ської мови  зазначає, що  бюджет  –  кошторис прибутків  і 
видатків держави, підприємства, сім’ї або окремої особи 
на певний період [14, с.105].

Фінансова енциклопедія визначає державний бюджет 
(англ. nhe ctate budget, фр. budget, від давньофр. вougette – 
шкіряний гаманець) як головний фінансовий план форму-
вання та використання фінансових ресурсів для забезпе-
чення завдань і функцій органів державної влади протягом 
бюджетного періоду [15, с. 112]. 

Узагальнюючи  підходи  до  визначення  поняття  «бю-
джет», встановлено, що бюджет – це:

–  підтверджений  документами  розпис  передбачених 
доходів і дозволених державі або адміністративним уста-
новам  видатків,  акт,  який  містить  попереднє  схвалення 
державних доходів і витрат (Ф. Нітті) [16, с. 553]; 

– зведений грошовий план державного господарства за 
певний період (І.X. Озеров) [17, с. 24];

–  сукупність  доходів  і  видатків  держави,  причому  ці 
доходи і видатки отримали визначену санкцію органів, які 
мають на це право (Я. Таргулов) [18, с. 102];

–  план  державних  доходів  і  видатків  (А.  Майміні)  
[19, с. 14];

– система грошових відносин, які виникають між дер-
жавою, з одного боку, і підприємствами, організаціями та 
населенням – з другого, щодо формування  і використан-
ня  централізованого  фонду  державних  грошових  ресур-
сів  для  задоволення  суспільних  потреб  (В.М.  Федосов,  
С.Я. Огородник, В.М. Суторміна) [20, с. 160];

 – розпис, кошторис грошових доходів і видатків дер-
жави  (міста,  району,  установи),  сім’ї  або  окремої  особи 
на певний період (рік, квартал, місяць) (В. Г Золотогоров) 
[21, с. 66];

– а) визнана або прийнята таблиця, відомість доходів 
і  видатків  економічного  суб’єкта  за  певний  період  часу 
(переважно за рік), що має офіційну силу; б) основний ін-
струмент перевірки збалансованості, відповідності надхо-



299

Порівняльно-аналітичне право
♦

джень і витрат економічних ресурсів (С.В. Мочерний, Я.С. 
Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій) [22, с. 66];

–  з  економічної  точки  зору  –  сукупність  економічних 
відносин,  які  виникають  у  процесі  створення,  розподілу 
та використання державного централізованого фонду гро-
шових ресурсів, як юридична категорія,  з одного боку,  та 
основний фінансовий план формування, розподілу і вико-
ристання публічних фінансів (бюджет-план), який, з іншого 
боку,  приймається  особливою процедурою представниць-
ким органом державної влади у формі закону (бюджет-за-
кон) (В.А. Паригіна, К. Браун, Д. Стігліц) [23, с. 24];

– форма формування і витрачання фонду грошових ко-
штів, призначених для фінансового забезпечення завдань і 
функцій держави, суб’єктів держави і місцевого самовря-
дування (І.М. Александров) [24, с. 13];

–  сукупність  законодавчо  регламентованих  відносин 
між державою і юридичними та фізичними особами з при-
воду розподілу і перерозподілу ВВП, а за певних умов – і 
національного багатства, задля формування і використан-
ня централізованого фонду фінансових ресурсів, призна-
ченого для забезпечення виконання державою її функцій 
(В.М. Федосов, В.М. Опарін, Л.Д. Сафонова) [25, с. 34].

Конституція України у ст. 95 закріплює, що бюджетна 
система України будується на засадах справедливого і не-
упередженого розподілу суспільного багатства між грома-
дянами й територіальними громадами.

У ст. 2 Бюджетного кодексу України дається таке зако-
нодавче визначення бюджету: бюджет – план формування 
та  використання  фінансових  ресурсів  для  забезпечення 
завдань і функцій, що здійснюються органами державної 
влади, органами влади АР Крим та органами місцевого са-
моврядування протягом бюджетного періоду.

Для співробітників ДЗЕ НПУ важливе значення мають 
знання про поняття бюджетної класифікації, що є єдиним 
систематизованим  групуванням  доходів  і  видатків.  При 
цьому функціональна класифікація дозволяє відстежувати 
й  аналізувати динаміку  зміни державних видатків  різно-
манітного функціонального призначення та прогнозувати 
подальші видатки.

Правове та організаційне призначення бюджетної кла-
сифікації полягає у тому, що вона створює умови для по-
рівняння показників Держбюджету та місцевих бюджетів; 
полегшує  розгляд  бюджетів  та  їх  економічного  аналізу; 
спрощує  контроль  за  виконанням  бюджетів,  своєчасніс-
тю  та  повнотою  акумуляції  коштів,  використанням  їх  за 
цільовим призначенням; забезпечує можливість синтетич-
ного та аналітичного обліку доходів і видатків у бюджет-
них  установах  та  організаціях;  дає  змогу  порівнювати 
асигнування  з  видатками,  що  допомагає  дотримуватись 
фінансової дисципліни, здійснювати контроль за виконан-
ням програм соціально-економічного розвитку держави та 
ін. [15, с. 46]. 

В Україні  застосовується  бюджетна  класифікація,  за-
тверджена наказом МФ України від 27 грудня 2001 р. № 
604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» (з 
подальшими змінами та доповненнями). У разі зміни бю-
джетної класифікації міністр фінансів, відповідно до ч. 2 
ст. 8 БК України, має в обов’язковому порядку інформува-
ти про це ВР України.

При цьому функціональна класифікація дозволяє від-
стежувати  й  аналізувати  динаміку  зміни  державних  ви-
датків  різноманітного  функціонального  призначення  та 
прогнозувати  подальші  видатки  та  зловживання  ними. 
Функціональна класифікація видатків має такі рівні дета-
лізації, як розділи, в яких визначаються видатки бюджетів 
на  здійснення  загальних функцій держави, АРК, органів 
місцевого  самоврядування;  підрозділи  та  групи,  де  кон-
кретизується спрямування бюджетних коштів на здійснен-
ня функцій держави.

За  економічною  класифікацією  розрізняють  поточні, 
капітальні та кредитні видатки бюджету. Видатки бюдже-

ту згідно зі ст. 2 Бюджетного кодексу України – це кошти, 
спрямовані на здійснення програм та заходів, передбаче-
них відповідним бюджетом. До видатків бюджету не на-
лежать:  погашення  боргу;  надання  кредитів  із  бюджету; 
розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання 
цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюдже-
ту сум податків  і  зборів та  інших доходів бюджету, про-
ведення їх бюджетного відшкодування.

Працівники  ДЗЕ,  вивчаючи  поточні  видатки  бюдже-
ту,  що  забезпечують  фінансування  поточної  діяльності 
підприємства,  установи,  організації,  можуть  установити 
зловживання  посадовими  особами  під  час  оплати  праці 
працівників бюджетної установи, нарахування на заробіт-
ну  плату,  придбання  предметів  постачання  і  матеріалів, 
оплати  послуг,  видатків  на  відрядження.  Дослідження 
капітальних видатків надає можливість встановити неці-
льове  використання  бюджетних  коштів щодо  придбання 
землі, нерухомості, під час ліквідації наслідків стихійного 
лиха тощо. 

Відповідно до статті 119 БК України нецільовим вико-
ристанням бюджетних коштів є їх витрачання на цілі, що 
не відповідають бюджетним призначенням, встановленим 
законом про Державний бюджет України  (рішенням про 
місцевий  бюджет);  напрямам  використання  бюджетних 
коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми (у разі 
застосування програмно-цільового методу у бюджетному 
процесі), або в порядку використання бюджетних коштів; 
бюджетним асигнуванням  (розпису бюджету, кошторису, 
плану використання бюджетних коштів).

Відомча класифікація видатків бюджету визначає пе-
релік  головних  розпорядників  бюджетних  коштів.  На  її 
основі Державне казначейство України та місцеві фінан-
сові  органи  ведуть  реєстр  усіх  розпорядників  бюджет-
них  коштів.  До  завдань  відомчої  класифікації  належать 
оптимізація кількості головних розпорядників бюджетних 
коштів,  поліпшення  бюджетного  планування  та  побудо-
ва  чіткої,  організаційно  досконалої  системи  державного 
управління.

Державні бюджетні установи витрачають виділені  їм 
кошти  за  бюджетними  кошторисами  відповідно  до  при-
значення  конкретних  цільових  коштів.  Постановою  Ка-
бінету  Міністрів  України  від  16  лютого  1998  р.  №  164 
затверджено Положення про порядок складання єдиного 
кошторису доходів  і видатків бюджетної установи (орга-
нізації), згідно з яким єдиний кошторис доходів і видатків 
бюджетної  установи  та  організації  є  основним докумен-
том, який визначає загальний обсяг, цільове надходження, 
використання і поквартальний розподіл коштів установи. 

Розпорядник  бюджетних  коштів  –  бюджетна  устано-
ва  в  особі  її  керівника,  уповноважена на отримання бю-
джетних  асигнувань,  взяття  бюджетних  зобов’язань  та 
здійснення витрат бюджету (ст. 2 БК України). За обсягом 
наданих прав розпорядників поділяють на головних роз-
порядників бюджетних коштів та розпорядників бюджет-
них коштів нижчого рівня.

Наприклад,  згідно  з  наказом  Мінфіну  від  30  травня 
2007 р. № 662 до системи головного розпорядника коштів, 
окрім центрального апарату Міністерства фінансів Украї-
ни, входять такі відповідальні виконавці, як Державне каз-
начейство України; Державна фінансова інспекція Украї-
ни; Державна митна служба України; Державна податкова 
адміністрація України; Фонд державного майна України; 
Пенсійний  фонд  України;  Державна  пробірна  служба 
України; Національне агентство України з питань забезпе-
чення  ефективного  використання  енергетичних  ресурсів 
(п. 1.4). [15, с. 292].

Працівникам підрозділів ДЗЕ НПУ необхідно звертати 
увагу на відповідальних виконавців бюджетних програм. 
Вони  безпосередньо  забезпечують  виконання  однієї  або 
низки бюджетних програм у системі головного розпоряд-
ника; ведуть в установленому порядку облік та звітність; 
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здійснюють  інші  повноваження,  встановлені  чинним  за-
конодавством  України,  зокрема  Інструкцією  про  статус 
відповідальних  виконавців  бюджетних  програм  та  осо-
бливості їх участі у бюджетному процесі, затвердженою на-
казом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2001 р.  
№ 574. Інструкція розмежовує повноваження, права і від-
повідальність головного розпорядника коштів державного 
бюджету  та  відповідальних  виконавців  бюджетних  про-
грам у процесі складання, затвердження та виконання бю-
джету в умовах упровадження програмно-цільового мето-
ду в бюджетний процес.

Співробітникам ДЗЕ НПУ для встановлення  зловжи-
вань з бюджетними коштами посадовими особами при ви-
конанні бюджетних програм необхідно звернути увагу на 
правовий статус  головного розпорядника бюджетних ко-
штів як відповідального виконавця бюджетної програми, 
оскільки певною мірою відбувається перекладання відпо-
відальності на нижній рівень.

Інформацію  про  нецільове  використання  бюджетних 
коштів співробітникам ДЗЕ можна отримати від держав-
них  контролюючих  органів,  які  здійснюють  фінансовий 
контроль, особливо від підрозділів Державного казначей-
ства України (90%). 

Фінансовий контроль стає ефективним, якщо здійсню-
ється на всіх етапах бюджетного процесу. Так, у результаті 
опитування працівників ДЗЕ НПУ встановлено, що отри-

мання інформації про нецільове використання бюджетних 
коштів здійснювалося у процесі проведення окремих ви-
дів фінансового контролю: під час здійснення попередньо-
го контролю до моменту використання коштів (оформлен-
ня документів на витрачання коштів – 33,5%); поточного 
контролю, який здійснювався у процесі виконання фінан-
сових кошторисів (проведення платежів через банківську 
систему – 44,5%); а також контролю, що здійснювався вже 
після використання коштів (після закінчення бюджетного 
року контрольні органи здійснюють перевірку виконання 
бюджету і складають звіт про його виконання – 22%).

Висновки. Для виявлення та припинення нецільового 
використання  бюджетних  коштів  працівники  ДЗЕ  НПУ 
повинні  досконало  знати  бюджетне  законодавство;  по-
рядок  проходження  коштів  через  фінансові  установи  та 
господарські  підприємства;  компетенцію  контролюючих 
органів, які здійснюють повноваження на етапі витрачан-
ня державних коштів, та ін. 

Одним із заходів попередження нецільового викорис-
тання бюджетних коштів службовими особами є організа-
ція співпраці працівників ДЗЕ з підрозділами Державного 
казначейства України щодо отримання інформації про на-
міри витрачання бюджетних коштів конкретною держав-
ною установою. Особливу увагу необхідно спрямовувати 
на  відстеження  витрачання  бюджетних  коштів,  які  виді-
ляються КМУ на державні програми. 
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У статті крізь призму національного законодавства досліджуються приводи і підстави, за наявності яких до осіб, які беруть участь у 
кримінальному процесі, уповноважені на те посадові особи вправі прийняти рішення про застосування заходів безпеки.

Ключові слова: приводи, підстави, кримінальний процес, забезпечення безпеки осіб, заходи безпеки.

В статье сквозь призму национального законодательства исследуются поводы и основания, при наличии которых к лицам, которые 
принимают участие в уголовном процессе, уполномоченные на то должностные лица вправе принять решение о применении мер без-
опасности.

Ключевые слова: поводы, основания, уголовный процесс, обеспечение безопасности лиц, меры безопасности.

This article examines through the prism of national legislation, the reasons and grounds, upon which to individuals who participate in criminal 
proceedings, authorized officials have the right to take a decision on application of security measures.

Key words: reins, reasons, criminal procedure, security of persons, security measures. 

Постановка проблеми. Згідно  зі  ст.  2  Кримінально-
го процесуального кодексу України  (далі – КПК України) 
завданнями  кримінального  провадження  є  захист  особи, 
суспільства та держави від кримінальних правопорушень, 
охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кри-
мінального провадження, а також забезпечення швидкого, 
повного  та неупередженого розслідування  і  судового роз-
гляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопо-
рушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї 
вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засу-
джений,  жодна  особа  не  була  піддана  необґрунтованому 
процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кри-
мінального провадження була застосована належна правова 
процедура [2, с. 3]. Разом з цим, для досягнення цілей кри-
мінального провадження потрібно не лише виявляти осіб, 
винних у вчиненні злочинів, притягувати їх до криміналь-
ної відповідальності, піддавати покаранню, а й створюва-
ти безпечні умови для осіб, які сприяють та відправляють 
правосуддя, зокрема для свідків, потерпілих, слідчих, про-
курорів, суддів, експертів, спеціалістів та інших учасників 
кримінального процесу, захищати їх від будь-яких посягань 
на їхнє життя, здоров’я, майно чи близьких родичів.

Потерпілі,  свідки,  інші  особи,  які  беруть  участь  у 
кримінальному  процесі,  будучи  незахищеними  від  неза-
конного  впливу  з  боку  підозрюваного,  обвинуваченого, 
ухиляються  від  здійснення  своїх  громадянських  прав  та 
обов’язків. Навіть більше, вказані особи, крім того, ще не 
мають бажання знаходитись у судах, досить часто змуше-
ні  відмовлятися від показань,  які  вони надавали раніше. 
Така негативна ситуація навколо кримінального процесу 
зобов’язала  правознавців  різних  держав  вжити швидких 
та  суттєвих  заходів,  спрямованих  на  вдосконалення  ін-
ституту безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
процесі.  Звичайно, Україна не  залишилась  осторонь  і  за 
відносно  короткий  проміжок  часу  прийняла  низку  на-
ціональних нормативно-правових актів у  вказаній  сфері, 
зокрема закони України «Про забезпечення безпеки осіб, 
які  беруть  участь  у  кримінальному  судочинстві»,  «Про 
державний захист працівників суду і правоохоронних ор-
ганів», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», 
«Про Службу безпеки України», «Про оперативно-розшу-
кову діяльність» та ін.

Стан опрацювання питання.  Проблематика  забез-
печення належної безпеки учасників кримінального про-
цесу  перебуває  у  центрі  уваги  юристів,  правознавців, 

науковців,  оскільки  є  важливим  елементом  при  забезпе-
ченні швидкого, якісного та ефективного здійснення кри-
мінального  процесу.  Зокрема,  вивченню  питань  у  вказа-
ній сфері приділяють увагу такі вчені, як О.О. Гриньків,  
О.М. Дроздов, В.С. Зеленецький, М.І. Костін, М.В. Кур-
кін, Т.В. Пацалова та ін. 

Метою статті  є дослідження сутності  та  змісту при-
водів і підстав для застосування заходів забезпечення без-
пеки до осіб, які беруть участь у кримінальному процесі.

Виклад основного матеріалу. Вчинення  будь-якого 
заходу  для  забезпечення  безпеки  учасників  криміналь-
ного процесу пов’язане  із  суворим дотриманням певних 
правил, які встановлюють порядок для його застосування, 
до яких необхідно віднести приводи і підстави. Під при-
водом потрібно розуміти визначену законом процесуальну 
передумову,  за  наявності  якої  починається  кримінально-
процесуальна діяльність, джерело закріплення фактів,  за 
наявності  яких  законом  визначено  виникнення  відносин 
безпеки [7, с. 555–556]. На думку М.О. Громова, під при-
водами слід розуміти ті джерела, з яких отримують відо-
мості [8, c. 55].

Погоджуємося  із  міркуваннями  науковців,  зокрема 
В.С. Зеленецького та В.М. Куркіна, які стверджують, що 
«привід є умовою, за наявності якої законом уповноваже-
но  вчиняти  дії  і  вступати  у  відносини, що  утворюють  у 
своїй  цілісності  діяльність.  Привід  виступає  як  правова 
передумова, а процесуальні дії і відносини – як її резуль-
тат». В основі приводу до вжиття заходів безпеки постій-
но наявний активний початок з боку заявників та з боку 
уповноважених на  те  посадових  осіб,  яким  адресуються 
погрози [9, c. 404]. 

Таким чином, привід виступає невід’ємним елементом 
початку  дії  всього  інституту  забезпечення  безпеки  осіб, 
які беруть участь у кримінальному процесі.

Розглянемо детальніше приводи та підстави, які є пер-
шочерговими обставинами, за наявності яких можливе об-
рання заходів забезпечення безпеки учасників криміналь-
ного процесу.

Підставою  для  вжиття  заходів  забезпечення  безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, чле-
нів їх сім’ї та близьких родичів, є дані, що свідчать про на-
явність реальної загрози їхньому життю, здоров’ю, житлу 
чи майну  (ч. 1  ст. 20 Закону України «Про забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочин-
стві) [3, с. 16].
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Отже,  тільки  в  разі  існування  реальних  умов,  які  за-
конодавцем  визначено  як  підстави,  визначені  держав-
ні  органи  та  їх  спеціальні  підрозділи  виконують  роботу, 
пов’язану із забезпеченням безпеки учасників криміналь-
ного процесу. Під ними необхідно розуміти фактичні дані, 
які  є  достатніми  для  того, щоб  допускати можливе  вчи-
нення небезпечних протиправних діянь стосовно осіб, які 
є учасниками кримінального процесу. Тому підставою для 
вжиття заходів безпеки щодо вказаних осіб є  здійснення 
протизаконного  впливу на них. Разом  з цим,  законом не 
вимагається достовірне знання про  існування загрози чи 
заподіяння шкоди названим суб’єктам. 

Таким  чином,  при  вирішенні  питання щодо  застосу-
вання заходів безпеки до визначених осіб потрібно керу-
ватися достатністю підстав, які потрібно оцінювати упо-
вноваженим посадовим особам в залежності від ситуації, 
яка склалася в кожному випадку окремо. 

Втім,  на  практиці  досить  часто  виникають  випадки, 
коли бажання помститися, фізичний чи психічний вплив 
не пов’язані із зовнішнім чи матеріальним проявом та іс-
нують тільки у свідомості особи, яка вчинила криміналь-
но-каране діяння, чи  її співучасників. Зокрема, на думку 
Л.В. Брусніцина, слід розглядати як підставу щодо вжиття 
заходів  безпеки  не  лише  вчинення  заборонених  кримі-
нальним законом діянь відносно останньої, але й інші дії, 
якщо  їх  здійснюють для  того, щоб примусити цю особу 
відмовитися від наміру сприяти кримінальному судочин-
ству,  припинити  таке  сприяння  або  задля  помсти  за  вже 
здійснене нею сприяння [6, с. 32–42]. Тобто підстави яв-
ляють  собою  певні  достовірні  відомості  (інформацію), 
які  використовує  посадова  особа  під  час  обґрунтування 
прийнятого процесуального рішення. Тому необхідно роз-
глянути можливість закріплення у національному законо-
давстві ширшого  тлумачення підстав для вжиття  заходів 
забезпечення безпеки,  зокрема доповнити ч.  1  ст.  20 За-
кону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь  у  кримінальному  судочинстві»  таким:  «а  також 
інші дії, спрямовані на примушування особи до ухилення 
від сприяння правосуддю». 

Під  час  аналізу  положення  національного  законодав-
ства  виникає  необхідність  у  детальнішому  опрацюванні 
та визначенні поняття «реальна загроза», яка є підставою 
для вжиття заходів безпеки щодо учасників кримінально-
го процесу, оскільки далеко не в кожному випадку відсут-
ність реальної загрози свідчить про відсутність небезпеки. 
Так, поняття «реальна  загроза» тягне  за собою настання 
певних матеріальних наслідків для осіб, однак зазначена 
характеристика підстав для застосування заходів безпеки 
відкидає  превентивний  характер  вказаної  категорії,  коли 
для  впливу  на  учасників  процесу  застосовуються  різні 
види  психологічного  впливу,  які  можуть  проявлятися  у 
прихованому вигляді, такі як систематичне переслідуван-
ня особи, залишення біля дверей квартир або будинків тру-
пів тварин чи малюнків такого змісту тощо [6, с. 23–28].  
Зазначені  види  впливу  не  несуть  реальної  загрози  для 
життя, здоров’я, житла чи майна особи, але спрямовані на 
досягнення бажаної мети – примусити особу відмовитись 
від участі у кримінальному процесі. Крім того, заходи без-
пеки повинні  застосовуватися як при наявності реальної 
загрози, так і для попередження виникнення такої загрози. 

Тому для попередження будь-яких негативних наслід-
ків у разі наявності таких форм погроз законодавцеві до-
цільно внести відповідні зміни до ч. 1 ст. 20 Закону Укра-
їни «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному  судочинстві»,  де  передбачити  однією  із 
підстав вжиття заходів безпеки «будь-які діяння, спрямо-
вані на примус особи до відмови від участі у кримінально-
му процесі або через можливу помсту за раніше вчинене 
сприяння». 

Досить багато питань на практиці пов’язано із вико-
ристанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності, 

які  слугують  приводами  і  підставами  для  застосування 
заходів безпеки щодо учасників кримінального процесу, 
членів  їх  сімей  та  близьких  родичів  через  недосконале 
законодавче  регулювання  вказаного  питання.  Так,  за-
конодавець,  передбачивши  у  ч.  2  ст.  3  Закону  України 
«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кри-
мінальному судочинстві» та ст. 14 Закону України «Про 
державний захист працівників суду і правоохоронних ор-
ганів» вичерпний перелік суб’єктів, які вправі прийняти 
рішення про застосування заходів забезпечення безпеки 
щодо учасників кримінального процесу, при цьому одно-
значно і чітко не визначає приводи та підстави їх застосу-
вання [4, с. 11]. У ч. 2 ст. 20 Закону України «Про забез-
печення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві» та ч. 2 ст. 13 Закону України «Про держав-
ний захист працівників суду  і правоохоронних органів» 
зазначено, що приводом для вжиття заходів забезпечення 
безпеки  учасників  кримінального  судочинства,  членів 
їх сімей та близьких родичів може бути разом із заявою 
учасника  кримінального  судочинства,  члена  його  сім’ї 
або  близького  родича  (пункт  «а»)  звернення  керівника 
відповідного державного органу (пункт «б») й отриман-
ня оперативної та іншої інформації про наявність загрози 
життю, здоров’ю, житлу і майну зазначених осіб (пункт 
«в») [3, с. 16].

Разом з цим, у чинному КПК України приводи для за-
стосування  заходів  забезпечення  безпеки  щодо  учасни-
ків  кримінального  процесу,  членів  їх  сімей  та  близьких 
родичів  взагалі  не  врегульовано.  Зокрема,  законодавець 
обмежується визначенням у окремих статтях КПК Укра-
їни (ст. ст. 42, 56, 641, 66, 68, 69, 71, 721) права учасників 
кримінального  процесу  заявляти  клопотання  про  забез-
печення безпеки щодо себе, членів своїх сімей, близьких 
родичів, майна, житла тощо [2, с. 27–45].

Таким чином, унаслідок різного тлумачення приводів 
для  вжиття  заходів  безпеки  щодо  учасників  криміналь-
ного  процесу,  членів  їх  сімей  та  близьких  родичів  у  ви-
щенаведених нормативно-правових  актах,  як  слушно  за-
значає М.А. Погорецький, на практиці виникає питання: 
чи передбачає КПК України, на відміну від Закону Укра-
їни «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві», застосування заходів забез-
печення безпеки щодо учасників кримінального процесу 
через такий привід, як отримання оперативно-розшукової 
інформації про наявність загрози життю, здоров’ю, жит-
лу  і  майну  осіб,  зазначених  у  ст.  ст.  42,  56,  641,  66,  68, 
69,  71,  721 КПК України,  і  чи може  бути  приводом  для 
застосування заходів забезпечення безпеки щодо вказаних 
осіб отримання уповноваженими на те посадовими особа-
ми, які здійснюють кримінальне провадження, оператив-
но-розшукової  інформації  та  матеріалів  оперативно-роз-
шукової діяльності, враховуючи те, що це – різні поняття  
[10, с. 86–93].

Як зазначалось вище, згідно з ч. 2 ст. 20 Закону Укра-
їни  «Про  забезпечення  безпеки  осіб,  які  беруть  участь  у 
кримінальному судочинстві» та ч. 2 ст. 13 Закону України 
«Про  державний  захист  працівників  суду  і  правоохорон-
них  органів»  законодавцем  визначено  три  приводи  для 
вжиття  заходів  забезпечення  безпеки  учасників  кримі-
нального  процесу,  членів  їх  сімей  та  близьких  родичів  
[3, с. 20]. У разі наявності таких приводів згідно із ч. 2 ст. 22 
Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь  у  кримінальному  судочинстві»  орган,  який  здій-
снює оперативно-розшукову діяльність, слідчий, прокурор, 
слідчий  суддя,  суд,  отримавши  заяву  або  повідомлення 
про загрозу безпеці особи, зазначеної у ст. 2 цього Закону, 
зобов’язані перевірити цю заяву (повідомлення) і в термін 
не більше трьох діб (а у невідкладних випадках – негайно) 
прийняти рішення про застосування або про відмову у за-
стосуванні заходів безпеки. Якщо такі приводи встановлено 
під час судового розгляду, суд (суддя) також повинен їх пе-
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ревірити [3, с. 21]. Доцільним у таких випадках є направити 
ухвали суду щодо надання доручення відповідному органу 
згідно із вимогами ст. 333 КПК України про здійснення від-
повідних перевірок, а в подальшому – використати отрима-
ні матеріали перевірки для прийняття законного та обґрун-
тованого процесуального рішення [2, с. 179].

У  ході  проведення  таких  перевірок  насамперед  слід 
з’ясувати характер погроз – чи насправді вони спрямовані 
на  викривлення  істини  у  провадженні  або носять  інший 
характер. Досить часто особи, які  заявляють клопотання 
про  вжиття  заходів  безпеки щодо  себе,  умисно  надають 
неправдиві  покази  чи  добросовісно  припускаються  по-
милки при оцінюванні певних фактів тощо, а це відповід-
но призводить до негативної реакції з боку підозрюваного 
(обвинуваченого),  членів  їх  сімей  чи  близьких  родичів. 
Дійсність та реальність погроз у різних ситуаціях повинні 
оцінюватися залежно від обставин, які склалися з ураху-
ванням об’єктивних та суб’єктивних критеріїв (час, місце, 
зміст, спосіб, інтенсивність погроз; дані, які характеризу-
ють особу, яка їх проявляє; стосунки останнього з особою, 
яка бере участь у кримінальному процесі тощо). При ви-
значенні  реальності  будь-якої  загрози  потрібно  звертати 
увагу як на характер вчиненого кримінального правопору-
шення, так і на характеристику особи підозрюваного (об-
винуваченого) та його оточення.

Законодавцем  визначено,  як  вказувалось  вище,  не 
лише стислі строки проведення перевірок існування при-
водів  для  застосування  заходів  безпеки,  а  й  можливість 
термінового  їх вжиття. Це насамперед випадки, коли на-
явна  реальна  загроза  особі  за  її  правомірну поведінку,  а 
проведення тривалих заходів перевірки може нашкодити 
цій  особі,  її  життю,  здоров’ю,  житлу  чи  іншому  майну 
або інтересам безпеки членів її сім’ї чи близьких родичів. 
Тому за таких обставин можливі два шляхи дій, зокрема: 

1) відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про 
забезпечення  безпеки  осіб,  які  беруть  участь  у  кримі-
нальному  судочинстві»  зазначено, що  у  разі  наявності  в 
заяві  (повідомленні) про  загрозу безпеці  особи,  вказаної 
у ст. 2 цього Закону, відомостей про кримінальне право-
порушення  слідчий, прокурор у порядку,  передбаченому 
кримінальним  процесуальним  законодавством,  починає 
досудове розслідування, а орган, що здійснює оперативно-
розшукову діяльність, слідчий суддя, суд направляє заяву 
(повідомлення) відповідному органу держави для початку 
досудового розслідування [3, с. 21];

2) виходячи із ситуацій, які мають місце, доцільно за 
дорученням особи, якою здійснюється провадження, про-
вести  комплекс  оперативно-розшукових  заходів  з  доку-
ментування протиправних дій осіб, які погрожують особі, 
котра  потребує  захисту. У  відповідності  до  порядку,  ви-
значеного законом, дані, які отримано за наслідками про-
ведення оперативно-розшукових заходів, підлягають лега-
лізації, а винних осіб притягують до встановленої законом 
відповідальності.

Після опрацювання інформації, викладеної у заяві осо-
би про забезпечення їй захисту, та невстановлення реаль-
ної загрози цій особі через відсутність достатніх підстав 
щодо застосування заходів безпеки щодо неї уповноваже-
ні посадові особи приймають процесуальне рішення про 
відмову  в  їх  застосуванні.  У  такому  разі  заінтересована 
особа має право оскаржити таке рішення. 

Висновки.  Аналізуючи  викладене,  слід  зазначити, 
що приводи  і підстави  застосування  заходів безпеки до 
учасників  кримінального процесу  є первинним елемен-
том початку дії всього  інституту заходів безпеки в кри-
мінальному процесі, оскільки лише за наявності визна-
чених  у  законах  приводів  та  підстав  уповноважені  на 
те посадові особи, слідчі, прокурори, слідчі судді,  суди 
вправі  порушувати  питання  про  застосування  заходів 
безпеки, тим самим починаючи дію суспільних відносин 
цього інституту.

З метою усунення колізій у регулюванні питань щодо 
приводів і підстав застосування заходів безпеки, які наяв-
ні  у  законах України,  потрібно  доповнити КПК України 
окремою статтею, де чітко визначити приводи та підстави 
для вжиття заходів безпеки.

Окремим пунктом передбачити як привід застосування 
заходів безпеки наявність оперативно-розшукової  інфор-
мації чи матеріалів оперативно-розшукової діяльності про 
загрозу особам,  які  беруть участь у  кримінальному про-
цесі, їх близьким родичам, житлу чи майну.

Крім того, враховуючи, що форми погроз, помсти, за-
лякування носять як відкритий, так і прихований характер, 
можуть проявлятися через тривалий час, наприклад після 
закінчення кримінального процесу, доцільно передбачити 
як підставу для вжиття заходів безпеки дані, які не лише 
свідчать  про  реальність  погрози,  а  й  носять  превентив-
ний  характер,  для  упередження  будь-яких  протиправних 
дій, спрямованих на спричинення шкоди особі, яка брала 
участь у кримінальному процесі.
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ОКРЕМІ АСПЕКТи РОЗШУКУ ОСІБ, 
ЯКІ УхиЛЯЮТьСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА ТА СУДУ

SOME ASPECTS SEArChINg fOr PEOPLE 
whO Shy AwAy frOM PrETrIAL INVESTIgATION AND TrIAL

Фомін С.Б.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу

та оперативно-розшукової діяльності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті досліджуються проблеми, пов’язані із неявкою свідків та потерпілих до органів досудового слідства та суду, та можливості 
оголошення цих учасників кримінального провадження у розшук у разі відсутності відомостей про їх місцезнаходження.

Ключові слова: заходи забезпечення кримінального провадження, розшук осіб, які ухиляються від органів досудового розслідуван-
ня та суду, наслідки неявки свідка та потерпілого у судове засідання. 

В статье исследуются проблемы, связанные с неявкой свидетелей и потерпевших в органы досудебного следствия и суда, и возмож-
ности объявления этих участников уголовного производства в розыск в случае отсутствия сведений об их местонахождении.

Ключевые слова: меры обеспечения уголовного производства, розыск лиц, уклоняющихся от органов предварительного расследо-
вания и суда, последствия неявки свидетеля и потерпевшего в суд.

The article deals with the problems associated with non-appearance of witnesses and victims in the pretrial consequence and court, and the 
possibility of announcement of participants of the criminal proceedings in the search in the case of absence of information about their location.

Key words: measures of criminal proceedings, seeking people who avoid of pretrial investigation and trial, effects of non-appearance of 
witnesses and victims to the court.

Постановка проблеми. Як свідчить узагальнення су-
дової  практики,  найпоширенішою  причиною  тривалого 
судового розгляду кримінальних справ  є неявка у  судові 
засідання потерпілих та свідків (за різними даними саме 
із  цієї  причини  відкладаються  від  20  до  30  відсотків  за-
сідань)  [1; 2; 3; 4, с. 67; 5]. Між тим дотримання розум-
них строків є загальною засадою кримінального судочин-
ства  (ст.  28  КПК),  а  Європейський  Суд  із  прав  людини 
зобов’язує  держави  організовувати  свою  судову  систему 
так, щоб  їхні суди могли виконувати кожну вимогу ст. 6 
Європейської конвенції про захист прав і основних свобод 
людини 1950 р., в тому числі й право на розгляд справи 
упродовж розумного строку (наприклад, рішення у справі 
«Добертен проти Франції» від 25 лютого 1993 р.) [6]. 

Стан опрацювання. За  останні  роки  питанням  ор-
ганізації  розшуку осіб,  які ухиляються від органів досу-
дового розслідування та суду, присвячені роботи Е.Ф За-
кірової, О.В. Захарченка, М. Зубрицького, О.В. Лисенко, 
І.С. Кривоноса, О.С. Степанова, Є.К. Черкасової та інших 
вчених,  але  проблеми,  пов’язані  зі  встановленням місця 
перебування свідка, потерпілого, цивільного відповідача, 
які ухиляються від слідства та суду, потребують окремого 
дослідження. 

Метою статті є  надання  науково  обґрунтованих  ви-
сновків щодо можливості розшуку  інших, крім підозрю-
ваного (обвинуваченого), учасників кримінального прова-
дження та пропозицій щодо удосконалення кримінального 
процесуального законодавства у цьому напрямі. 

Виклад основного матеріалу. Одним із засобів забез-
печення  явки  свідків  до  суду  є  їх  привід  (ст.  140 КПК). 
Слід зауважити, що КПК 1960 р. передбачав можливість 
приводу не тільки свідка, а й потерпілого (ч. 3 ст. 72 КПК 
України 1960 р.),  і  особисто для нас  залишається незро-
зумілою логіка  законодавця,  який виключив потерпілого 
із числа осіб, до яких може застосовуватися привід. Крім 
того, відповідно до ст. 139 КПК на свідка, потерпілого, як, 
до  речі,  і  на  підозрюваного,  обвинуваченого,  цивільного 
відповідача та представника юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження, може бути накладене грошо-
ве  стягнення  у  разі  неявки  без  поважних  причин  чи  не-
повідомлення  про  причини  свого  неприбуття.  Ці  заходи 
забезпечення  кримінального  провадження  можуть  бути 

застосовані лише при наявності підтвердження отриман-
ня  особами  повістки  про  виклик  або  ознайомлення  з  її 
змістом іншим шляхом.

Зрозуміло, що і привід,  і накладення грошового стяг-
нення  є  доречними,  коли  суду  відоме  місцезнаходження 
свідка  та  потерпілого.  В  іншому  випадку  суд  отримує 
лише  зворотні  повідомлення  від  поштової  організації  з 
поміткою  про  відсутність  одержувача  кореспонденції  за 
вказаною у судовому виклику адресою, і розгляд справи, 
особливо без участі потерпілого, гальмується.

Від суддів доволі часто можна чути запитання: «Яким 
чином слід діяти у разі, коли потерпілий не з’являється і 
його місце перебування невідоме?» Адже, підготовче су-
дове засідання повинно відбуватися за участю потерпіло-
го, і, як зазначає Вищий спеціалізований суд, неприбуття 
для участі у підготовчому судовому засіданні потерпілого, 
який належним чином повідомлений про дату, час і 
місце проведення такого засідання (при цьому суд по-
винен переконатися, що таке повідомлення мало міс-
це) (виділено нами – С. Ф.), не перешкоджає його прове-
денню, крім випадків, визначених законом, зокрема:

1) якщо потерпілий звернувся із клопотанням (виявив 
бажання) бути присутнім під час підготовчого судового за-
сідання, але з невідомих причин не з’явився до суду у ви-
значений час, суд вправі відкласти судове засідання;

2)  якщо  обвинувальний  акт  надійшов  до  суду  із  під-
писаною між сторонами угодою, участь сторін такої угоди 
відповідно до ч.  2  ст.  474 КПК є обов’язковою  і  відкла-
дення судового засідання у цьому випадку є обов’язковим;

3) якщо одна зі сторін заперечує проведення підготов-
чого судового засідання за відсутності учасника судового 
провадження, який не з’явився, суд вправі відкласти судо-
ве засідання;

4) якщо до суду надійшло клопотання про звільнення 
обвинуваченого від кримінальної відповідальності, участь 
сторін кримінального провадження та потерпілого згідно 
із ч. 1 ст. 288 КПК є обов’язковою, а тому суд зобов’язаний 
відкласти судове засідання [7].

Навчені гірким досвідом судді, іноді нехтуючи проце-
суальними строками, очікують зворотнього повідомлення 
від поштової організації і проводять підготовче судове за-
сідання лише у разі підтвердження отримання потерпілим 
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судової повістки. В іншому випадку, посилаючись на п. 3 
ч. 2 ст. 291 КПК, у якому передбачено, що в обвинуваль-
ному акті повинні зазначатися анкетні відомості кожного 
потерпілого (прізвище, ім’я, по-батькові, дата та місце на-
родження, місце проживання  (виділено  нами  – С. Ф.), 
громадянство), повертають обвинувальний акт прокурору 
зі вказівкою на необхідність встановлення дійсного місця 
проживання потерпілого. 

У  разі  неприбуття  у  стадії  судового  розгляду  потер-
пілого,  належним чином повідомленого про судовий 
розгляд про дату, час і місце судового засідання (за на-
явності підтвердження отримання ним судового ви-
клику) (виділено  нами  – С. Ф.),  суд,  заслухавши  думку 
учасників  судового  провадження,  залежно  від  того,  чи 
можливо за його відсутності з’ясувати всі обставини під 
час  судового  розгляду  (а  ми  розуміємо, що майже  у  ста 
відсотках випадків обвинувачений буде стверджувати, що 
участь потерпілого є обов’язковою), вирішує питання про 
проведення  судового  розгляду  без  потерпілого  або  про 
відкладення судового розгляду (ст. 325 КПК). 

Щодо виконання ухвал суду про привід свідка доволі 
яскравою є цитата із узагальнення судової практики апе-
ляційного суду Дніпропетровської області: «Невиконання 
органами внутрішніх справ ухвал суду про привід свідків, 
яке подеколи носить систематичний характер, є однією із 
найболючіших проблем, яка стоїть на заваді оперативного 
розгляду кримінальних справ у межах розумних строків. 
При цьому  турбує пасивне  ставлення до  такої  проблеми 
прокурорів,  які  безпосередньо  приймають  участь  у  су-
довому  розгляді,  підтримуючи  обвинувачення,  і  не  вжи-
вають жодних заходів реагування до працівників органів 
внутрішніх справ, на яких покладається виконання ухвал 
суду про привід учасників процесу, оскільки в таких ви-
падках,  на  нашу  думку,  в  діях  останніх  вбачається  явне 
нехтування покладених на органи внутрішніх справ кри-
мінально-процесуальним законом обов’язків» [5]. 

Додамо:  і це незважаючи на вимогу ч. 3  ст. 23 КПК, 
згідно  із якою сторона обвинувачення зобов’язана забез-
печити присутність під час судового розгляду свідків об-
винувачення з метою реалізації права сторони захисту на 
допит перед незалежним та неупередженим судом.

Слово «розшук» у кримінальному судочинстві асоцію-
ється лише із розшуком підозрюваного (обвинуваченого). 

О.В.  Лисенко  зазначає,  що  розшук  осіб  правоохорон-
ними  органами  здійснюється  за  трьома  головними  на-
прямами:  1)  після  вчинення  злочину  особа переховується 
і  місцезнаходження  невідоме,  при  цьому  правоохоронни-
ми органами  встановлені  дані, що  свідчать  про  вчинення 
злочину  конкретною  особою,  яку  оголошено  в  розшук;  
2) після оголошення про підозру щодо конкретної особи об-
раний запобіжний захід, який не пов’язаний із триманням 
під вартою, при цьому особа порушила зобов’язання та пе-
реховується від органів досудового розслідування та суду; 
3) після винесення обвинувального вироку і до вступу його 
в  законну силу щодо особи був  застосований  запобіжний 
захід, не пов’язаний із триманням під вартою чи домашнім 
арештом, і особа порушила зобов’язання та переховується 
від органів виконання кримінальних покарань [8, с. 191].

Звернемо увагу, що стаття О.В. Лисенко була опублі-
кована у 2013 р., коли згідно із ч. 1 ст. 42 КПК підозрюва-
ним визнавалася особа, якій у порядку, передбаченому ст.  
ст. 276–279 КПК, було повідомлено про підозру, або осо-
ба, яка була затримана за підозрою у вчиненні криміналь-
ного правопорушення.

Враховуючи те, що відповідно до ст. 281 КПК розшук 
може бути оголошений лише після набуття особою стату-
су підозрюваного, слід відмітити, що перший окреслений 
автором  напрям  розшуку  довгий  час  залишався  досить 
проблематичним. 

На  це  зверталася  увага  у юридичній  літературі.  Так, 
О.С. Степанов, досліджуючи ситуацію, з якою стикалася 

правозастосовна практика щодо розшуку осіб, які не набу-
ли статусу підозрюваного, пропонував викласти ч. 1 ст. 42 
КПК у такій редакції: «Підозрюваним є особа, щодо якої в 
установленому КПК порядку складене повідомлення про 
підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушення» [9, с. 219].

У 2014 році законодавець, мабуть, прислухався до по-
треб правозастосувача  і  доповнив ч.  1  ст.  42 КПК поло-
женням, згідно із яким особа набуває статусу підозрюва-
ного і у випадках, коли щодо неї складено повідомлення 
про підозру,  однак його не  вручено  їй  внаслідок невста-
новлення  місцезнаходження  особи,  проте  вжито  заходів 
для вручення у спосіб, передбачений КПК для вручення 
повідомлень [10].

Тільки після змін, які сталися, ми можемо погодитися 
з О.В. Лисенко щодо напрямів розшуку.

Окремий напрям у діяльності правоохоронних органів 
становить розшук безвісно зниклих осіб.

Сьогодні ця діяльність регламентована Законом Укра-
їни  «Про  оперативно-розшукову  діяльність»  і  окремими 
підзаконними нормативними актами [11]. 

На жаль, за наявності розробленого Міністерством юс-
тиції України  проекту  Закону  «Про  попередження  зник-
нення  людей  та  сприяння  в  розшуку  безвісно  зниклих 
осіб»,  народні  обранці  до  сьогодні  не  спромоглися  при-
йняти його навіть у першому читанні [12].

Відповідно до ч. 2 ст. 7 цього законопроекту заяви, по-
відомлення про безвісне зникнення особи можуть подава-
тися родичами, знайомими, адміністрацією підприємства, 
установи, організації або іншими особами, яким стало ві-
домо про безвісне зникнення особи.

Цілком ймовірна ситуація, коли потерпілий або важли-
вий свідок, у якого немає родичів, знайомих, які б могли 
сповістити про безвісне зникнення правоохоронним орга-
нам, зникає у результаті протиправних дій підозрюваного 
або інших осіб, які сприяють останньому у перешкоджан-
ні кримінальному провадженню. 

Безумовно,  як  зазначає М.  Зубрицький,  у  деяких  ви-
падках людина добровільно змінює місце проживання, не 
повідомляючи про це  своїх рідних  і  знайомих, що може 
бути  спричинене  небажанням  підтримувати  відносини  з 
колишнім оточенням. Може мати місце нещасний випадок 
або суїцид [13, с. 369], перебування людини у ситуації, що 
виключає можливість повідомити про місце знаходження 
(медичні  заклади,  куди  особа  потрапила  у  непритомно-
му  стані,  незаконне  утримання  людини  терористичними 
угрупуваннями тощо)  або бажання уникнути криміналь-
ної відповідальності за завідомо неправдиве повідомлен-
ня про злочин чи завідомо неправдиві показання). 

У  цих  випадках,  на  наш  погляд,  слідчий,  прокурор, 
слідчий суддя або суд мали б бути ініціаторами розшуку 
цієї особи як безвісно зниклої.

Але  оголосити  таку  особу  у  розшук  за  ініціативою 
вказаних осіб і, тим більше, у рамках кримінального про-
вадження (а це дуже важливо, оскільки факт відсутності 
свідка,  потерпілого  впливає  на  хід  кримінального  про-
вадження)  сьогодні  вкрай  проблематично,  оскільки,  не-
зважаючи на це, Закон України «Про оперативно-розшу-
кову  діяльність»  не  персоніфікує  процесуальний  статус 
осіб,  які  ухиляються  від  слідства  та  суду  (тобто  можна 
було б  зробити  висновок, що мова йде про  всіх  учасни-
ків  кримінального  провадження,  які  без  поважних  при-
чин  не  з’являються  до  органу  досудового  розслідування 
та суду). По-перше, системне тлумачення КПК та Закону 
«Про оперативно-розшукову діяльність» дає  змогу дійти 
висновку, що ОРД – це діяльність, яка передує криміналь-
ному провадженню  і не може  здійснюватися паралельно 
йому. Оперативні  підрозділи  зобов’язані  виконувати  або 
доручення  слідчого,  прокурора  про  проведення  слідчих 
(розшукових) дій у порядку ст. 41 КПК, або здійснювати 
розшук  підозрюваного  (обвинуваченого)  у  порядку  ч.  3  
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ст. 281 КПК. По-друге, відповідно до ч. 3 ст. 9 КПК закони 
та інші нормативно-правові акти України, положення яких 
стосуються кримінального провадження, повинні відпові-
дати КПК. При здійсненні кримінального провадження не 
може застосовуватися закон, який суперечить КПК. Отже, 
при відсутності у КПК норм щодо розшуку свідка або по-
терпілого застосовувати норми інших законів України не-
припустимо. 

Наприкінці першої частини статті трохи відхилимося 
від її основної проблематики і розглянемо, на наш погляд, 
цікаву ситуацію. На стадії досудового розслідування роз-
шук підозрюваного оголошують своєю постановою слід-
чий або прокурор (ч. 1 ст. 281 КПК), на судових стадіях 
суд  постановляє  ухвалу  про  розшук  обвинуваченого  (ст. 
335  КПК).  Виникає  питання:  «Яким  чином  слід  діяти  у 
випадках, коли місцезнаходження особи стало невідомим 
у  період  повернення  судом  обвинувального  акта  проку-
рору?»  З  одного  боку,  повернення  обвинувального  акта 
прокурору не відновлює досудового розслідування, а об-
винувачений не перетворюється  знов у підозрюваного,  з 
іншого – матеріали досудового розслідування, у тому чис-
лі  й  ті,  які  необхідні  для  організації  подальшого  розшу-
ку, знаходяться у прокурора, новий обвинувальний акт не 
може бути направлений до суду, оскільки вручення його 
копії обвинуваченому об’єктивно є неможливим, а відсут-
ність розписки обвинуваченого про отримання його копії 
є порушенням вимог ст. 291 КПК і підставою для повтор-
ного  повернення  обвинувального  акта  прокурору.  КПК 
України не дає відповіді на це запитання. Аналогія закону, 
можливість якої передбачена ст. 9 КПК,  тут навряд чи є 
прийнятною.

Вбачається, що єдиним виходом із цієї ситуації є допо-
внення КПК положенням такого змісту:

«У разі, якщо місцезнаходження обвинуваченого стає 
невідомим у період повернення обвинувального акта про-
курору, прокурор звертається до суду, який повернув об-
винувальний акт, із клопотанням про оголошення обвину-
ваченого  у  розшук. До  клопотання  додаються матеріали 
досудового розслідування, які є необхідними для органі-
зації подальшого розшуку. За результатами розгляду кло-
потання суд постановляє ухвалу про оголошення обвину-
ваченого в розшук, одночасно зупиняючи строки, які були 
надані прокурору для усунення недоліків обвинувального 
акта  в  ухвалі  суду  про  повернення  обвинувального  акта 
прокурору (якщо такі встановлювалися). Організація ви-
конання ухвали про розшук обвинуваченого доручається 
прокурору». 

Продовжуючи  основну  тему  статті,  зазначимо,  що  у 
цивільному  процесуальному  законодавстві  існують  нор-
ми, якими передбачається розшук відповідача,  а у стадії 
виконання судових рішень у цивільних справах – боржни-
ка та дитини. Так, відповідно до ст. 78 ЦПК України, якщо 
місцеперебування відповідача в справах за позовами про 
стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завда-
ної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 
фізичної особи, невідоме, суд ухвалою оголошує його роз-
шук. Розшук проводиться органами Національної поліції, 
а витрати на його проведення стягуються із відповідача у 
дохід держави за рішенням суду. 

У разі відсутності відомостей про місце проживання, 
перебування боржника – фізичної особи, а також дитини 
за  виконавчими документами про відібрання дитини ви-
конавець звертається до суду із поданням про винесення 
ухвали про розшук боржника або дитини ( ст. 36 нового 
Закону України «Про виконавче провадження»1). Згідно ж 
зі ст. 375 ЦПК суд має право витребувати від виконавця всі 
необхідні  документи  для  вирішення  питання  про  оголо-
шення розшуку і оголосити в розшук боржника або дити-

ну за місцем виконання рішення або за останнім відомим 
місцем проживання  (перебування)  боржника  або  дитини 
чи місцезнаходженням їхнього майна, або за місцем про-
живання (перебування) стягувача2.

Порядок  розшуку  боржника  –  фізичної  особи  затвер-
джений наказом МВС від 27 серпня 2008 р. № 408 [14]. Цей 
підзаконний нормативний акт дещо аналогічний тому, згід-
но із яким здійснюється розшук обвинувачених, підсудних, 
осіб,  які  ухиляються  від  відбування  кримінального  пока-
рання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпіз-
наних трупів. Причому згідно із п. 1.6. першого названого 
Порядку оформлення постанови про оголошення розшуку 
та заведення розшукової справи закриття розшукової спра-
ви, заповнення розшукових, інформаційно-статистичних та 
облікових карток та інших документів, організаційні осно-
ви, планування,  аналіз,  облік  і  оцінка розшукової роботи, 
міждержавний і міжнародний розшук тощо здійснюються 
відповідно до положень другого Порядку. 

На  відміну  від  розшуку  підозрюваних,  обвинуваче-
них,  осіб,  які  ухиляються  від  відбування  кримінального 
покарання,  безвісно  зниклих  осіб  та  встановлення  осо-
би  невпізнаних  трупів,  який  здійснюється  підрозділами 
карного  розшуку Національної  поліції,  розшук  громадя-
нина-боржника  здійснюють  підрозділи  ГІРФО  (служби 
громадянства,  імміграції  та реєстрації фізичних осіб)  (п. 
1.3 Порядку). Він оголошується, відповідно, за місцем ви-
конання рішення або за останнім відомим місцем прожи-
вання (перебування) боржника, або за місцем проживання 
(перебування) стягувача. Ухвалою суду визначається під-
розділ  внутрішніх  справ,  на  який  покладається  розшук 
боржника.  Передоручення  розшуку  іншому  підрозділу 
ГІРФО здійснюється за наявності обґрунтованих підстав 
(зокрема при зміні місця проживання стягувача) керівни-
цтвом Державного департаменту у справах громадянства, 
імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі – ДДГІРФО). 
Якщо стягувач проживає за кордоном, розшук боржника 
погоджується із ДДГІРФО. 

Відповідно до ч. 5 ст. 128 КПК цивільний позов у кри-
мінальному провадженні розглядається судом за правила-
ми, встановленими КПК України. Якщо процесуальні від-
носини, що виникли у зв’язку із цивільним позовом, КПК 
не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного 
процесуального кодексу України за умови, що вони не су-
перечать засадам кримінального судочинства.

Вбачається,  що  немає  жодних  перешкод  для  оголо-
шення розшуку цивільного відповідача у кримінальному 
провадженні. Але, на жаль, це суто гіпотетично. Нам не-
відомі  випадки,  коли  при  розгляді  цивільного  позову  у 
кримінальному провадженні суд оголошував би розшук 
цивільного  відповідача,  а,  навпаки,  ухвалюючи  вирок, 
цивільний  позов  залишався  без  розгляду,  з  мотивуван-
ням, що встановлення місцезнаходження цивільного від-
повідача затягне розгляд кримінальної справи або в ході 
судового розгляду встановити правонаступників підпри-
ємств,  на  яких  працювали  обвинувачені,  не  виявилось 
можливим [15].

Висновки. На підставі вищевикладеного вважаємо за 
доцільне внести до чинного КПК України такі зміни та до-
повнення:

1. Ст. 57 та ч. 2 ст. 66 КПК, де зазначаються обов’язки 
потерпілого  та  свідка,  доповнити  положеннями  такого 
змісту: «Повідомляти слідчого, прокурора та суд про будь-
яку зміну місця перебування. Одночасно із роз’ясненням 
цього обов’язку слідчий, прокурор та суд попереджають, 
що у разі невиконання цього обов’язку без поважних при-
чин витрати на проведення розшуку стягуються зі свідка, 
потерпілого  (відповідно)  в  дохід  держави  за  рішенням 
суду».

1  Новий  Закон  України  «Про  виконавче  провадження  набирає  чинності 
05.01.2017 року.

2 Зауважимо, що ст. 375 ЦПК України в редакції Закону № 1404-VIII від 2 черв-
ня 2016 р., який набуває чинності, передбачений і привід боржника.
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2. Доповнити КПК статтею такого змісту:
Стаття «Розшук свідка, потерпілого».
83. У разі, якщо місцезнаходження свідка, потерпілого 

невідоме  і  їх  відсутність  унеможливлює  здійснення  по-
дальшого  судового  розгляду,  слідчий,  прокурор  в  стадії 
досудового розслідування, а суд – під час судового розгля-
ду оголошують їх у розшук. 

84. Про  оголошення  розшуку  виноситься  окрема  по-
станова  (ухвала суду), якщо досудове розслідування  (су-
довий розгляд) не зупиняється, або вказується у постанові 

(ухвалі  суду)  про  зупинення  досудового  розслідування 
(судового розгляду).

85. Здійснення розшуку свідка, потерпілого доручаєть-
ся оперативним підрозділам.

86. Розшук свідка, потерпілого закінчується у разі їх роз-
шуку або до набрання законної сили рішенням суду про визна-
ння їх безвісно відсутніми або про оголошення їх померлими.

3. Доповнити КПК новою підставою зупинення кримі-
нального провадження – у зв’язку із розшуком свідка або 
потерпілого.
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У статті розглянуто деякі криміналістичні аспекти застосування поліграфа у процесі розслідування злочинів, визначено загальні 
принципи психофізіологічних досліджень, зокрема досліджено проблему допустимості процедури щодо окремих категорій осіб.

Ключові слова: тактика психофізіологічних досліджень, предмет психофізіологічних досліджень, допустимість поліграфних дослі-
джень.

В статье рассмотрены некоторые криминалистические аспекты применения полиграфа в процессе расследования преступлений, 
определены общие принципы психофизиологических исследований, в том числе исследована проблема допустимости процедуры в от-
ношении отдельных категорий лиц.

Ключевые слова: тактика психофизиологических исследований, предмет психофизиологических исследований, допустимость по-
лиграфных исследований.

The article rassmtreny some criminological aspects of poligrafav process of investigation of the crimes investigated by the general principles 
of psycho-physiological research, including the problem of the admissibility procedure for certain categories of persons.

Key words: psychophysiological research strategy, subject of psycho-physiological studies, admissibility of polygraph research.

Постановка проблеми. Сучасний  стан  і  суттєві  змі-
ни  у  сфері  злочинної  діяльності  зумовлюють  необхід-
ність розробки нових ефективних  засобів  інформаційно-
го забезпечення протидії злочинності, застосування яких 
вимагає  особливого  процесуального  порядку.  Одним  із 
пріоритетних напрямів інтеграції знань є проведення спе-
ціального психофізіологічного дослідження за допомогою 
поліграфа.

Подія злочину як вольовий акт діяння людини (діяль-
ність або бездіяльність) вивчається різними юридичними 
науками, кожна з яких виділяє коло своїх, специфічних пи-
тань. Криміналістика досліджує злочин як результат сус-
пільно-небезпечної  діяльності  людини  [1,  с.  5–20].  Така 
діяльність  відбувається  за  відповідними  закономірностя-
ми, які зумовлюються об’єктивними і суб’єктивними чин-
никами, та відбивається в слідах.

На основі вивчення слідів як відображення злочинної 
діяльності, з урахуванням закономірностей їх утворення, 
здійснюється пізнавальна діяльність із розкриття злочину. 
Дослідження  слідів  злочину потребує  від  слідчого  вико-
ристання загальнонаукових та галузевих методів пізнання, 
міждисциплінарних  підходів,  застосування  науково-тех-
нічних засобів і прийомів, які розширюють і поглиблюють 
його пізнавальні можливості [2, с. 14].

Розслідування  злочинів  за  своєю  сутністю  завжди  є 
пізнавальною  діяльністю  і,  за  словами М.В.  Костицько-
го, пов’язане з великими труднощами, оскільки пізнання 
обставин  події  здійснюється  ретроспективно,  часом  при 
вельми  інтенсивній протидії  зацікавлених осіб  із  досить 
різноманітними інтересами, які  інколи виключають один 
одного, свідомо викривляють істину [3, с. 239–240].

В.Я. Колдін  вважає  інформаційно-пізнавальну  струк-
туру діяльності з розкриття і розслідування злочинів саме 
тим визначним аспектом, що відмежовує предмет кримі-
налістики від інших суміжних дисциплін [4, с. 5].

Практика знає два напрями забезпечення процесу роз-
криття  злочинів  інформацією.  Перший  –  це  пізнаваль-
на  діяльність  у  формі  процесуальних  дій,  безпосереднє 
сприйняття  і  дослідження  відображень  злочину  (речей, 
обстановки), висунення версій, їх перевірка тощо.

Другий  –  пов’язаний  із  відшукуванням  людей,  які 
безпосередньо сприймали подію (окремі елементи) зло-
чину чи були його учасниками, завдяки чому стали «дже-
релами»  інформації  та  отримання  цієї  інформації  з  їх 
свідомості.

Стан опрацювання. Психофізіологічний спосіб отри-
мання інформації від конкретної особи щодо певних фак-
тів  базується  на  об’єктивно  існуючому  зв’язку між  про-
цесами,  що  протікають  у  психіці  особи  та  фіксуються 
апаратурно у формі фізіологічних проявів життєдіяльнос-
ті організму. При цьому зовнішній стимул щодо відбитої 
у мозку  інформації  стійко  викликає  відповідну психоло-
гічну реакцію. Спеціальне психофізіологічне досліджен-
ня – це складна поетапна процедура, у ході якої поліграф 
виконує єдину функцію – реєструє швидкоплинні реакції 
організму людини у відповідь на передану йому інформа-
цію.

Найчастіше  поліграф  називають  детектором  брехні, 
але з огляду на перспективи застосування зазначеного тех-
нічного приладу в межах процесу судочинства цей термін 
здається не зовсім коректним, оскільки призначенням полі-
графа є виявлення рівня емоційного збудження, що, у свою 
чергу, з певною вірогідністю може вказувати на рівень по-
інформованості  особи  щодо  наданих  стимулів.  Разом  із 
тим, застосовуючи у процесі формалізованого спілкування 
з опитуваною особою належним чином сформульовані та 
згруповані  за відповідною методикою запитання, полігра-
фолог здатний досить успішно виявити стійку ситуаційну 
значущість для опитуваного окремих із них. 

За способами отримання інформації за допомогою по-
ліграфа можна виокремити два основних напрями:

– традиційне контактне обстеження за допомогою дат-
чиків, закріплених на тілі обстежуваного;

–  безконтактне  дослідження  деяких  характеристик 
мовлення  або  зміни  фізичних  полів  обстежуваної  особи 
(аналізатори психологічного стресу) [5, с. 56].

Теоретично  застосування  поліграфа  дає  змогу  вико-
ристовувати об’єктивно реєстровані психофізіологічні ре-
акції людини для вирішення таких завдань, як:

1) проведення відбору кандидатів на службу у право-
охоронні органи і вирішення інших кадрових завдань;

2) виявлення, попередження, припинення  і розкриття 
злочинів, а саме:

– перевірка версій (загальних і окремих);
– визначення елементів складу злочину;
– визначення форм співучасті у злочині; 
– виявлення місця знаходження викраденого майна або 

знаряддя вбивства, приховування трупа;
– визначення достовірності інформації, отриманої у ре-

зультаті проведення оперативно-розшукових заходів та ін.
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Метою статті є розгляд деяких криміналістичних ас-
пектів  застосування  поліграфа  у  процесі  розслідування 
злочинів, дослідження проблеми допустимості процедури 
щодо окремих категорій осіб.

Виклад основного матеріалу.  На  жаль,  реалізація 
на практиці визначених теоретично завдань залишається 
досить  складною.  Насамперед,  дискусійною  вважається 
проблема  процесуального  режиму  застосування  полігра-
фу. Так, і одного боку, можливість застосування поліграфа 
у кримінальному провадженні визначена п. 6.8 Інструкціі 
про порядок призначення та проведення судових експер-
тиз  та  експертних  досліджень,  згідно  із  яким  для  отри-
мання  орієнтувальної  інформації  можуть  проводитися 
опитування із застосуванням спеціального технічного за-
собу  –  комп’ютерного  поліграфа  [6]. У  зв’язку  із  визна-
ченим  положенням  виникають  питання,  що  стосуються, 
по-перше, методичних і тактичних аспектів отримання ін-
формації  у процесі  опитування; по-друге,  процесуальної 
форми закріплення отримання такої інформації. 

Здається  невипадковим  той  факт,  що  процедура  до-
слідження  із  застосуванням  поліграфа  не  визначена  як 
самостійний вид експертного дослідження,  адже відомо, 
що науковість, валідність та достовірність експертної ме-
тодики фіксується  її  внесенням  до  відповідного  Реєстру 
методик  судових  експертиз  Міністерства Юстиції  Укра-
їни.  Зазначена  вимога  зумовлює  можливість  перевірки 
отриманих результатів за визначеними критеріями згідно 
із предметом та завданнями дослідження. Така процедура 
забезпечує дотримання загальних вимог щодо належнос-
ті, допустимості та достовірності доказів відповідно до ст. 
ст. 85, 86, 94 КПК України, а також можливість проведен-
ня незалежної експертної оцінки. Відсутність визначеної 
та зареєстрованої відповідним органом наукової методики 
проведення  будь-якого  дослідження  автоматично  виклю-
чає залучення отриманої інформації як доказової. 

Якщо  припустити  можливість  застосування  полігра-
фа у межах судово-психологічної експертизи, логічним є 
питання щодо визначення комплексного характеру такого 
дослідження, адже завдання, які вирішує психофізіологіч-
не дослідження, потребують належної кваліфікації спеці-
аліста саме в галузі «екперт-поліграфолог» [7].

Викликає  певні  непорозуміння  і  сам  термін  «опиту-
вання із застосуванням поліграфа», адже таке визначення 
процесу отримання інформації одразу викликає дискусію 
щодо  процесуальної  природи  такої  інформації.  Напри-
клад, у літературі з’являються пропозиції вважати інфор-
мацію, надану особою при застосуванні поліграфа, пока-
заннями, що зумовлює подальшу можливість визнання у 
якості доказів у суді [8, с. 161]. На нашу думку, така пози-
ція взагалі не є припустимою, адже процесуальна природа 
показань  та  проведення  експертних  досліджень  є  зовсім 
різною. Якщо мова йде про отримання показань від осо-
би із застосуванням поліграфа, доцільнішим є проведення 
допиту особи із залученням спеціаліста-поліграфолога та 
фіксацією отриманої інформації у відповідному протоколі 
зазначеної слідчої дії. 

Предметом опитування із застосуванням спеціального 
технічного засобу – комп’ютерного поліграфа є отримання 
орієнтувальної інформації щодо:

– ступеня ймовірності повідомленої опитуваною осо-
бою інформації;

– повноти наданої опитуваною особою інформації;
– джерела отриманої опитуваною особою інформації;
– уявлень опитуваної особи про певну подію;
– іншої орієнтувальної інформації, необхідної для кон-

струювання версій розслідування певних подій.
Отже, з одного боку, предмет психофізіологічного до-

слідження є визначеним, але з іншого – виникає питання: 
яким чином можна визначити ступінь ймовірності повідо-
мленої опитуваною особою інформації і хто саме повинен 
визначати цей ступінь? Якщо спеціаліст-поліграфолог, то 

у якій формі, адже загальновідомо, що визначення ступе-
ня  ймовірності  підлягає  кількісній  оцінці  у  визначених 
одиницях  за  відповідними  розрахунками;  а  якщо  інфор-
мація  є  орієнтувальною,  можливість  таких  розрахунків 
фактично виключається. Досить спірним вважається і за-
вдання психофізіологічного дослідження щодо визначен-
ня уявлень опитуваної особи про певну подію, адже якщо 
метою  спілкування  є  отримання  лише  уявлень  будь-якої 
особи з певного приводу, виникає питання, навіщо взагалі 
залучати  спеціаліста,  адже  на  рівні  уявлень  зафіксувати 
інформацію можливо  і  при проведенні  допиту  або  в по-
рядку опитування за ч. 11 ст. 232 КПК України, або за до-
рученням слідчого у порядку проведення ОРЗ. 

Не  менш  важливою  здається  проблема  щодо  визна-
чення  принципів  психофізіологічного  дослідження.  Так, 
принцип добровільності  є  загальним щодо процесу опи-
тування на поліграфі; згідно із п. 6.8.2 Інструкціі про по-
рядок  призначення  та  проведення  судових  експертиз  та 
експертних досліджень опитування із застосванням полі-
графа можуть проводитись тільки за наявності письмової 
згоди  особи,  яка  проходитиме  опитування.  Але  досить 
важливою  проблемою  залишається  допустимість  прове-
дення поліграфічних досліджень у процесі кримінального 
судочинства щодо певних категорій осіб. Так, враховуючи 
специфічність  та  складність предмета дослідження,  осо-
бливої  уваги  потребують  загальні  фізіологічні  особли-
вості  обстежуваної  особи  і,  як  наслідок,  наявність  чітко 
визначених  обмежень  щодо  можливості  проходження 
особою  психофізіологічного  дослідження,  адже  стан 
здоров’я, функціональні можливості організму мають  іс-
тотний вплив на якість поліграфних перевірок. В окремих 
випадках  проведення  тестування  взагалі  стає  неможли-
вим.  Наведемо  загальні  випадки  неможливості  особою 
проходження тестування за допомою поліграфа:

– наявність у особи медичного діагнозу щодо гострої 
серцево-судинної  недостатності,  адже  навіть  незначне 
додаткове  емоційне  напруження,  яке  викликане  самим 
фактом поліграфної перевірки, може призвести до смерті. 
Наявність  постійного  больового  синдрому,  пов’язаного 
із серцевою недостатністю, найчастіше є для опитуваної 
особи набагато сильнішим емоційним фактором, на фоні 
якого процес тестування взагалі може не викликати на-
явних  змін  у  фіксованих  психофізіологічних  реакціях. 
Ще одним аргументом є той факт, що за наявності серце-
вих болів особа повинна приймати відповідні препарати, 
до  складу яких входять  заспокійливі компоненти. Вони 
знижують  загальну  збудливість  нервової  системи,  чим 
і  зумовлюють неможливість  психофізіологічного  дослі-
дження.

– друга половина вагітності або період різко вираженої 
інтоксикації організму. Безумовно, процедура психофізіо-
логічного тестування є підставою для виникнення занадто 
сильного  емоційного  напруження  для  обстежуваної  осо-
би  і, як наслідок, викликати передчасне переривання ва-
гітності. Більш того, деякі періоди вагітності, як правило, 
супроводжуються потужною інтоксикацією організму, що 
за своєю сутністю є сильним фізіологічним і психологіч-
ним подразником, який іноді може бути навіть більш по-
тужним, ніж емоції, викликані самою процедурою тесту-
вання;

  –  вікові  обмеження  щодо  процедури  тестування. 
Йдеться  про  особливу  складність  дослідження  неповно-
літніх осіб та осіб похилого віку. Стосовно неповнолітніх 
одним  із  найважливіших факторів, що  впливає  на  пове-
дінку, є переживання так званого «пубертатного періоду» 
формування  особистості,  протікання  якого  повязане  із 
бурхливими  нейроендокринними  порушеннями,  що  су-
проводжують  статтєве  дозрівання  організму  та  проявля-
ється у підлітковому комплексі, що включає занепокоєн-
ня, тривожність, схильність до різких коливань настрою, 
імпульсивність, негативізм, конфліктність. Психічні про-
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тиріччя як підстава внутрішнього конфлікту пубертатно-
го періоду мають своєрідні прояви у прагненні до само-
ствердження  поруч  із  невпевненістю  у  собі,  поєднанні 
сенситивності із жорстокістю, надмірній самовпевненості 
та зневажанні суджень дорослих, чуттєвому фантазування 
поруч  із відсутністю інтересу до пізнавальної діяльності 
(когнітивна  дефіцитарність). У  всіх  випадках при  тесту-
ванні неповнолітніх необхідно враховувати, що звикання 
до  теми  тестування  у  них  відбувається  дуже  швидко,  з 
виникненням  уявних  асоціативних  зв’язків  та  елементів 
фантазування. 

Складність поліграфної перевірки осіб похилого віку 
визначається їх нездатністю зрозуміти як сенс, так і соці-
альну значущість запитань з урахуванням хронічних форм 
деяких видів захворювань, які впливають на загальні осо-
бливості  протікання  когнітивних  процесів  особистості 
(цукровий діабет, атеросклероз та ін.)

–  особливості  тестування  осіб  із  відставаннями  ро-
зумового  розвитку.  Розумова  відсталість  дійсно  сильно 
ускладнює  отримання  достовірних  результатів  на  полі-
графі, але, тим не менше, повністю не виключає можли-
вості  проведення  тестування;  якщо  ступінь  розумової 
відсталості  такий,  що  в  обстежуваної  особи  абсолютно 
відсутня критичність поведінки і відчуття небезпеки при 
опитуванні взагалі не виникає, то у проведенні психофізі-
ологічного дослідження взагалі немає сенсу; якщо ж кри-
тичність поведінки збережена, реакції на значущі питання 
обов’язково будуть мати емоційне забарвлення.

–  вживання  алкоголю,  фармацевтичних  препаратів. 
Алкогольне  сп’яніння  (гостра  алкогольна  інтоксикація) 
завжди супроводжується порушенням поведінки: зміною 

мови,  зниженням  самоконтролю,  неадекватністю  оцінки 
ситуацій;  алкоголь  у  процесі  всмоктування  концентру-
ється у крові, досягаючи максимуму через дві-три години 
після прийому; легкий ступінь сп’яніння суттєво не впли-
ває на результати дослідження, якщо воно проводиться не 
раніше,  ніж  за  добу  після  вживання  алкоголю;  середній 
ступінь  сп’яніння  завжди має  наслідки  у формі  знижен-
ня працездатності впродовж наступної доби; за наявності 
важкого ступеню сп’яніння взагалі  втрачається  самокон-
троль із наступними порушеннями фізіологічних процесів 
організму протягом наступних декількох діб. Отже, алко-
гольне  сп’яніння, що  передує  процесу  поліграфного  до-
слідження,  обов’язково  змінює  активність  фізіологічних 
реакцій на значущі запитання. При обстеженні людини у 
цому стані можливі помилки за результатами тестування. 
Так,  для  максимального  виключення  помилок  у  процесі 
обстеження бажаним є його проведення не раніше третьої 
доби з моменту вживання алкоголю. 

 На окрему увагу заслуговує проблема вживання фарма-
кологічних препаратів, особливо у зв’язку із можливістю їх 
застосування для протидії дослідженню. Існують три осно-
вні  класи препаратів,  дія  яких  істотно впливає на резуль-
тати тестування: галюціногенні, седативні та стимулятори. 
Встановлено,  що  вживання  зазначених  класів  лікарських 
засобів дає можливість знизити стресову реакцію на нега-
тивні явища при проведенні поліграфних перевірок. 

Висновки. З огляду на викладене, проблема застосу-
вання  поліграфного  пристрою  у  процесі  кримінального 
судочинства є актуальною та потребує подальшої правової 
регламентації з метою загального підвищення рівня ефек-
тивності процесу розслідування та розкриття злочинів.
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ДЕЯКІ КРиТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТь «ПРАВОВА ДОПОМОГА»  
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У статті аналізуються такі критерії розмежування понять «правова допомога» та «правова послуга» (в аспекті визначення сутності 
професійної правової допомоги адвоката), як спрямованість на досягнення результату та характер діяльності, і якій вони реалізовуються. 
Робиться висновок про можливість розмежування понять «правова допомога» («професійна правнича допомога») та «правова послуга» 
за: суб’єктом одержання та суб’єктом надання; механізмом здійснення; сферою правового регулювання; спрямованістю на досягнення 
результату; характером діяльності, в якій вони реалізовуються.

Ключові слова: адвокат, адвокатська діяльність, професійна правнича (правова) допомога, правова допомога, правова послуга.

В статье анализируются такие критерии разграничения понятий «правовая помощь» и «правовая услуга» (в аспекте определения 
сущности профессиональной правовой помощи адвоката), как направленность на достижение результата и характер деятельности, при 
которой они реализуются. Делается вывод о возможности разграничения понятий «правовая помощь» («профессиональная юридиче-
ская помощь») и «правовая услуга» по: субъекту получения и субъекту предоставления; механизму осуществления; сфере правового 
регулирования; направленности на достижение результата; характеру деятельности, при которой они реализуются. 

Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, профессиональная правовая помощь, правовая помощь, правовая услуга.

In this paper, an analysis the criteria of distinction between «legal aid» and «legal service» (in the aspect of determining the nature of pro-
fessional legal aid lawyer) as a focus on achieving results and the nature of the activities in which they are implemented. The conclusion about 
the possibility of distinction between «legal aid» («professional legal assistance») and «legal service» by: obtaining a subject and the subject of; 
implementation mechanism; the sphere of legal regulation; focus on achieving results; and the nature of the activities in which they are imple-
mented.

Key words: lawyer, advocacy, professional legal assistance, legal aid, legal services.

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Постановка проблеми. Одним із найбільш дискусій-
них в юридичній літературі є питання щодо співвідношен-
ня понять «правова допомога» та «правова послуга» для 
позначення  професійної  діяльності  адвоката.  Актуаль-
ність дослідження проявляється в тому, що встановлення 
критеріїв  розмежування  між  вищевказаними  поняттями 
дасть  нам  можливість  встановити  сутність  адвокатської 
діяльності,  безпосередньо  визначити  предмет  договору, 
який укладається між адвокатом і його клієнтом.

Стан дослідження. Проблема  визначення  критеріїв 
розмежування  понять  «правова  допомога»  та  «правова 
послуга» з метою визначення сутності професійної діяль-
ності  адвоката  була  предметом  досліджень  ряду  вчених. 
Серед  вчених,  які  досліджували  окремі  аспекти  даної 
проблеми,  доцільно  виділити  праці  Т.В.  Варфоломеєвої,  
І.В.  Венедіктової,  І.О.  Владимирової,  М.В.  Кравченка, 
М.В.  Кратенко,  В.С.  Личко,  Р.Г. Мельниченко,  Д.В. Му- 
зюкіна,  О.В.  Орлова,  І.І.  Панкова,  В.Ю.  Панченко,  
В.В. Печерського та інших. Разом із тим більшість дослі-
джень характеризуються певною фрагментарністю, а тому 
на  сьогодні  залишається  достатня  кількість  дискусійних 
моментів у даній сфері.

Метою  даної  статті  є  аналіз  критеріїв  розмежування 
понять «правова допомога» та «правова послуга» для без-
посередньо  встановлення  сутності  предмету  договору, 
який  укладається  між  адвокатом  і  його  клієнтом.  Осно-
вними завданнями автор ставлять перед собою: проаналі-
зувати сутність спрямованості на досягнення результату в 
якості  критерію розмежування понять  «правова  допомо-

га» та «правова послуга»;  з’ясувати характер діяльності, 
за  якої реалізовуються професійна правова допомога; на 
основі  вищевказаних  критеріїв  здійснити  розмежування 
понять  «правова  допомога»  та  «правова  послуга»  в  ас-
пекті визначення сутності професійної правової допомоги 
адвоката.

Виклад основного матеріалу. В  одній  із  наших  по-
передніх  праць  ми  здійснювали  розмежування  понять 
«правова  допомога»  («професійна  правнича  допомога») 
та  «правова  послуга»  як  за  суб’єктом  одержання  (допо-
могу отримує особа, яка перебуває в складній (проблем-
ній) правовій ситуації – об’єкт допомоги); суб’єктом на-
дання  (особою,  яка  наділяється  особливим професійним 
статусом – адвокатом), так і за механізмом здійснення та 
сферою правового регулювання (закріплення та гаранту-
вання конституційного права на правову допомогу). Крім 
того, відмічали, що «…це не єдині критерії розмежування 
вищевказаних  двох  понять,  такими  можуть  виступати  й 
спрямованість на досягнення результату та характер діяль-
ності, під час якої вони реалізовуються, але це буде темою 
подальшого  нашого  наукового  дослідження»  [1,  с.  135]. 
Отже, виникає необхідність у дослідженні таких критері-
їв розмежування понять «правова допомога» та «правова 
послуга»,  як  спрямованість  на  досягнення  результату  та 
характер діяльності, під час якої вони реалізовуються.

Однією  з  підстав  розмежування  між  поняттями  «до-
помога»  і  «послуга»,  як  зазначає  І.І. Панков  [2,  с.  45],  є 
й  спрямованість  на  досягнення  результату  (послузі,  на 
відміну від допомоги, властива спрямованість на резуль-
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тат). У цілому розділяючи позицію І.В. Венедіктової про 
те, що «…бажаний для сторін результат може не настати, 
навіть за умов належного надання і споживання послуги»  
[3, с. 45], ми не піддаємо сумніву твердження, за яким од-
ними із конструктивних ознак послуги є саме гарантова-
ність досягнення результату і співпадання в часі надання 
та  споживання  послуги  [4,  с.  218],  а  також  можливість 
заздалегідь  передбачити  результат  і  пов’язані  з  ним  на-
слідки для замовника, попередити та/або виключити нега-
тивні фактори, здатні завдати шкоди інтересам замовника  
[5, с. 58]. Виходячи з таких ознак послуги, Г.М. Ярошев-
ська вказує на те, що юридичною послугою «потрібно ви-
знати саме корисний ефект як сукупність корисних власти-
востей дій (діяльності) юридичного характеру виконавця, 
безпосередньо спрямованих на задоволення потреб замов-
ника» [6, с. 370]. При цьому Д.В. Музюкін, який виходить 
із  того, що юридичними послугами є сукупність дій фа-
хівця в галузі права, спрямованих на задоволення потреб 
юридичного  характеру  послугоотримувача,  зазначає,  що 
«…таким послугам у більшій мірі, ніж  іншим послугам, 
властива  спрямованість на досягнення кінцевого резуль-
тату, а не на споживання корисного ефекту від послуги в 
процесі її надання» [7, с. 12].

На відміну від правової послуги, правова допомога ха-
рактеризується «не досягненням конкретного результату, 
а повинна визначатися самим процесом її надання, а саме 
тим,  наскільки  за  формою  і  змістом  діяльність  адвоката 
спрямована  на  досягнення  бажаного  для  довірителя  ре-
зультату» [8, с. 8]. Адвокат під час надання правової до-
помоги  може  тільки  передбачати  певний  результат,  але 
в жодному  разі  не має можливості  гарантувати його  на-
стання. Така позиція відтворена і в Правилах адвокатської 
етики [9], де ч. 4 ст. 18 закріплено положення, за яким ад-
вокат повинен повідомити клієнта про можливий резуль-
тат виконання доручення на підставі  закону та практики 
його  застосування.  При  цьому  адвокату  забороняється 
давати  клієнту  запевнення  і  гарантії  стосовно  реального 
результату виконання доручення, прямо або опосередко-
вано сприяти формуванню в нього необґрунтованих надій, 
а також уявлення, що адвокат може вплинути на результат 
іншими засобами, крім сумлінного виконання своїх про-
фесійних обов’язків. Як ми зазначали, однією з конструк-
тивних ознак послуги є збіг у часі надання та споживання 
послуги. На відміну від послуги, результат правової допо-
моги, як правило, «…має перспективний, а не терміновий 
чи короткостроковий прояв» [10, с. 88], оскільки наявність 
складної (проблемної) правової ситуації зазвичай тягне за 
собою суттєві, а інколи й радикальні зміни в житті та/або 
діяльності особи. 

В  аспекті  розмежування  понять  «правова  допомо-
га»  й  «правова  послуга»  заслуговує  на  увагу  і  позиція  
О.В.  Орлова,  який,  окрім  спрямованості  на  досягнення 
результату (цілей, які переслідує така діяльність), пропо-
нує розмежовувати ці поняття й за наявності в них еконо-
мічного елементу (елементу товарного обігу) [11, с. 8]. Як 
зазначає Д.В. Музюкін, поняття «правова допомога» пере-
важно застосовується у випадках, коли «…відносини між 
суб’єктами не мають  комерційної  спрямованості  (або де 
ця складова не має визначального значення), або коли не-
обхідно підкреслити непідприємницьких характер діяль-
ності особи, яка надає таку допомогу» [7, с. 6]. При цьому 
він  зазначає, що  така  допомога не  є  об’єктом цивільних 
прав, не володіє товарною формою і міновою вартістю, а в 
економічному обігу знаходиться інший названий законом 
об’єкт, а саме юридична послуга. Фактично з таких же по-
зицій виходить Н.В. Хмелевська, яка вказує на те, що «…
правові послуги – це вид підприємницької діяльності, які 
надають фахівці в галузі права. Надання правової допомо-
ги – вид професійної діяльності» [12, с. 107].

Слід звернути увагу на те, що в юридичній літерату-
рі наявна й точка зору, за якою розмежування між понят-

тями «допомога» й «послуга» здійснюється за критерієм 
відплатності  їх  надання.  Так,  С.Б.  Булеца,  досліджуючи 
питання  про  природу  цивільних  правовідносин  у  сфері 
здійснення медичної діяльності, виходить із того, що фор-
мою  реалізації  медичної  діяльності  є  надання  медичної 
послуги  та  медичної  допомоги,  які  відрізняються  за  ха-
рактером від платності [13, с. 133]. О.І. Смотров вказує на 
те, що реалізація громадянином конституційного права на 
охорону здоров’я (ст. 49 Конституції) може відбуватися як 
у  публічних  правовідносинах щодо  безоплатного  подан-
ня медичної допомоги, так і в цивільних правовідносинах 
щодо оплатного надання медичних послуг [14, с. 6]. Такої 
ж точки зору притримується В.С. Личко, яка відмічає, що 
за критерієм оплатності (безоплатності) правова допомога 
відрізняється від правових послуг, які  завжди надаються 
на платній основі [15, с. 420]. 

Ми  не  поділяємо  такої  точки  зору  науковців,  оскіль-
ки,  як  відмічає  І.В.  Венедіктова,  «…наявність  або  від-
сутність  оплати  не  може  служити  критерієм  галузевого 
розмежування  послуг  і  встановлення  приватноправових 
або  публічно-правових  засад  регулювання.  Суть  відно-
син, їх зміст, захист не можуть залежати від того факту, чи 
встановлена для послуги ціна» [3, с. 46]. У цьому випад-
ку слід врахувати те, що термін «безоплатна», який часто 
використовується  як  у  законодавстві,  так  і  в  практичній 
діяльності (безоплатна правова допомога, безоплатна ме-
дична допомога), не відображає безкоштовність її надан-
ня, оскільки особі,  яка  її надає,  здійснюється відповідне 
відшкодування  за  рахунок  коштів  державного  бюджету 
або ж з інших джерел (зокрема, спеціальних фондів). На-
приклад, відповідно до Закону України «Про безоплатну 
правову  допомогу»  [16]  безоплатна  правова  допомога  – 
правова допомога, що гарантується державою та повністю 
або частково надається за рахунок коштів Державного бю-
джету України, місцевих бюджетів та інших джерел. Така 
допомога відрізняється від правової допомоги «pro bono» 
(від лат. pro bono publico – заради суспільного блага), що 
означає  професійну  роботу,  яка  надається  на  добровіль-
них засадах  і без оплати в якості  громадської діяльності 
[17]. Сфера використання правової допомоги «pro bono» 
набула  в  деяких  країнах широкого  застосування. Напри-
клад, у «…США великими юридичними фірмами, які роз-
глядають роботу «pro bono» як частину своїх зобов’язань 
перед  суспільством,  а  також  як можливість  для фірми й 
адвокатів  займатися  благодійністю,  а  молодим  адвока-
там – отримати досвід роботи» [18, с. 24]. Усе це вказує 
на те, що правова допомога «pro bono» відрізняється від 
безоплатної правової допомоги в класичному її розумінні, 
оскільки  вона  взагалі  позбавлена  такої  ознаки,  як  опла-
та  (наявність певного відшкодування)  за  її надання. Про 
можливість  надання  адвокатом  такої  допомоги йде мова 
в рішенні Ради адвокатів України від 23 квітня 2016 року 
№ 118  [19],  в  якому  зазначається, що  адвокат має право 
надавати правову допомогу на добровільних засадах і без-
оплатно (Pro bono), відповідно до законодавства України 
про адвокатуру та адвокатську діяльність на підставі дого-
вору про надання правової допомоги, в якому обов’язково 
має зазначатися про умови надання правової допомоги Pro 
bono без сплати гонорару або з розміром гонорару в 0,00 
гривень

Отже, на нашу думку, хибним є розмежування понять 
«правова  допомога»  і  «правова  послуга»  за  характером 
відплатності  їх надання. У даному випадку потрібно ви-
ходити з того, що правова допомога надається для певно-
го  позитивного  результату,  проте  «…оплачуватися  пови-
нен не сам результат, а діяльність» щодо її надання [20, с. 
27]. В  іншому разі необхідно погодитися  з  твердженням  
І.М. Лук’янової, яка вказує, що «…залежність розміру ви-
нагороди від результату, наприклад, кримінальної справи 
природним чином породжує в довірителя сумніви не тіль-
ки в чесності адвоката, але і в неупередженості суду, що, 
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звичайно,  є неприпустимим»  [21,  с. 15]. Тож ми певною 
мірою поділяємо позицію, що закріплена в ст. 30 Правил 
адвокатської  етики,  за  якою  результат  виконання  дору-
чення за загальним правилом (якщо інше не передбачене 
договором про надання правової допомоги) не є умовою 
виникнення  в  адвоката  права  на  отримання невнесеного 
(недовнесеного) гонорару. На нашу думку, для належного 
виконання  адвокатом  своєї  професійної  діяльності  його 
професійний статус та відповідне процесуальне станови-
ще повинні бути незалежними від тих матеріальних пра-
вовідносин, якими він пов’язаний зі своїм клієнтом. Крім 
цього, адвокат повинен не забувати й про те, що відповід-
но до ч. 1 ст. 27 згадуваних Правил кожному дорученню, 
незалежно від розміру обумовленого гонорару, він пови-
нен приділяти розумно необхідну для його успішного ви-
конання увагу. 

Хибність  розмежування  понять  «правова  допомога» 
і  «правова  послуга»  за  ознакою  відплатності  їх  надання 
зовсім  не  означає  неможливість  їх  відокремлення  за  ха-
рактером діяльності, в процесі якої вони реалізовуються. 
Як ми  вже  зазначали,  деякі  науковці  звертають увагу на 
наявність комерційної складової та підкреслюють підпри-
ємницький характер надання послуг. Ми поділяємо  таку 
позицію  науковців,  оскільки  під  наданням  послуг  у  пе-
реважній  більшості  випадків  розуміється  діяльність,  яка 
спрямована на задоволення тих чи інших (в тому числі й 
матеріальних) потреб населення, а для суб’єкта її надан-
ня  ставиться  вимога  про  наявність  відповідного  статусу 
суб’єкта  підприємницької  діяльності. На  відміну  від  по-
слуг,  надання  правової  допомоги  адвокатом,  як  зазначає 
Г.К. Резнік, «…не може бути по самій природі підприєм-
ницькою діяльністю, спрямованою на одержання прибут-
ку» [22, с. 26]. Ми повністю поділяємо таку позицію на-
уковця, оскільки сприйняття останнього в якості суб’єкта 
підприємницької діяльності жодним чином не відповідає 
законодавчо  закріпленому  статусу  адвоката  і  встанов-

леним  організаційним  формам  адвокатської  діяльності.  
У даному випадку ми поділяємо твердження М.В. Кратен-
ко, який звертає увагу на те, що «…адвокату не слід вести 
юридичну практику на засадах ризику, приймати сумнівні 
з  моральної  сторони  доручення,  торгуватися  з  клієнтом 
щодо розміру винагороди» [23, с. 18]. Ми виходимо з того, 
що професійна діяльність адвоката повинна бути спрямо-
вана не на отримання будь-якої вигоди майнового характе-
ру. Надання допомоги для адвоката – це, насамперед, «…
професійні та моральні обов’язки, з якими законодавство 
і норми моралі пов’язують отримання і здійснення певної 
діяльності»  [24,  с.  53].  Отже,  діяльність  адвоката  щодо 
надання  професійної  правничої  (правової)  допомоги  в 
жодному разі не повинна сприйматися в якості підприєм-
ницької діяльності, а повинна розглядатися як професійна 
незалежна діяльність. При цьому слід врахувати і те, що 
відповідно до положень п. 14.1.226 Податкового кодексу 
України [25] професійна незалежна діяльність та підпри-
ємницька діяльність фактично виключають одна одну.

Висновки. Вказане  дає  нам  можливість  здійснити 
розмежування  понять  «правова  допомога»  («професійна 
правнича допомога») та «правова послуга» за: суб’єктом 
одержання  (допомогу  отримує  особа,  яка  перебуває  в 
складній  (проблемній)  правовій  ситуації,  –  об’єкт  допо-
моги);  суб’єктом  надання  (особою,  яка  наділяється  осо-
бливим професійним статусом, – адвокатом); механізмом 
здійснення  та  сферою  правового  регулювання  (закрі-
плення та гарантування конституційного права на право-
ву  допомогу),  спрямованістю  на  досягнення  результату 
(адвокат під час надання правової допомоги може тільки 
передбачати певний результат, але в жодному разі не має 
можливості гарантувати його настання) та характером ді-
яльності, в процесі якої вони реалізовуються (адвокатська 
діяльність  –  це  незалежна  професійна  діяльність,  яка  за 
своєю природою не є підприємницькою діяльністю та по-
збавлена комерційної складової). 
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У статті проаналізовано правові засади діяльності прокуратури України. Досліджено елементи системи функцій прокуратури. До-
сліджено правові основи організації й діяльності прокуратури України, охарактеризовано основні повноваження прокуратури. Розглянуто 
систему загальних принципів організації діяльності прокуратури України, охарактеризовано роль прокуратури як наглядового органу. 
Обґрунтовано основні проблеми адаптації функцій прокуратури України до європейських стандартів. Визначено низку суттєвих проблем 
щодо повноважень прокурорів, зокрема, щодо сфери компетенції та значимості діяльності прокуратури, щодо запобігання злочинності в 
системі правоохоронних органів.

Ключові слова: прокуратура, європейські стандарти, нагляд, повноваження, законність, верховенство права, виконавча влада.

В статье анализируются правовые основы деятельности прокуратуры Украины. Исследованы элементы системы функции проку-
ратуры, правовые основы организации деятельности прокуратуры Украины. Охарактеризованы основные полномочия прокуратуры. 
Рассмотрена система общих принципов организации и деятельности прокуратуры Украины, подчеркнута роль прокуратуры как над-
зорного органа. Обоснованы основные проблемы адаптации функций прокуратуры Украины к европейским стандартам. Выявлен ряд 
значительных проблем, касающихся полномочий прокуроров, в частности относительно сферы компетенции и важности деятельности 
прокуратуры, а также относительно предупреждения преступности в системе правоохранительных органов.

Ключевые слова: прокуратура, европейские стандарты, наблюдение, полномочия, законность, правопорядок, исполнительная 
власть.

The article analyzes the legal framework for the activities of the Procure of Ukraine. Elements of the system investigated the functions of the 
Procure of Ukraine. In article investigated the legal basis of the organization and activities of the Procure of Ukraine. Describe the basic powers of 
the Procure of Ukraine. The paper considers the system of general principles of organization of the activities of the Procure of Ukraine. In article 
highlighted the role of the Prosecutor as a supervisory body. In article substantiated of the basic problems of adaptation functions of the Procure of 
Ukraine to European standards. In article identified a number of significant problems regarding the powers of prosecutors, in particular regarding 
the scope of competencies and the importance of the activity of the Procure, in particular on preventing crime in the system of law enforcement.

Key words: procure, European standards, surveillance, powers, legality, rule of law, executive authorities.

Постановка проблеми. Труднощі, з якими зіштовхну-
лися українська держава та суспільство в процесі рефор-
мування органів прокуратури України, сьогодні зазвичай 
пов’язуються  з  намаганнями  фахівців  поєднати  вимоги 
європейського  співтовариства  з  історичними  правовими 
традиціями  України  для  максимального  наближення  до 
європейських стандартів.

Стан опрацювання. З метою  детального  з’ясування 
функцій  прокуратури  на  сучасному  етапі  державотво-

рення  насамперед  необхідно  визначити  зміст  поняття 
«функції»,  його  сутність  і  значення  для  практичного  за-
безпечення всієї системи прокурорських органів. В юри-
дичній  науці  цей  термін  вживається  для  характеристики 
соціальної ролі й призначення держави та права. Поняття 
«функція права» має охоплювати одночасно як призначен-
ня права, так і напрями його впливу на суспільні відноси-
ни. Це зазначали А. Гель, Г. Семаков, С. Кондракова [1]. 
Тому під функціями прокуратури ми пропонуємо розуміти 
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законодавчо закріплені сфери діяльності органів прокура-
тури з урахуванням їх соціально-державного призначення, 
визначених завдань, прав та обов’язків у межах наданих 
їм  повноважень.  На  сьогодні  про  значимість  діяльності 
прокуратури,  (зокрема  щодо  запобігання  злочинності)  у 
системі правоохоронних органів мають свідчити її функ-
ції, чітко визначені на законодавчому рівні. 

14 жовтня 2014 р. Верховна Рада України прийняла За-
кон України «Про прокуратуру» № 1697-VII, який 23 жов-
тня 2014 р. було підписано Президентом України (далі – 
Закон)  [2]. Відповідно до преамбули цей Закон визначає 
правові засади організації й діяльності прокуратури Укра-
їни, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорсько-
го самоврядування, а також систему прокуратури України. 
У Законі  закріплено низку нововведень,  які  наближають 
прокуратуру України до вимог європейського співтовари-
ства,  а  саме:  ліквідація функції  нагляду  за  додержанням 
і  застосуванням  законів;  запровадження  прокурорського 
самоврядування; визначення нового порядку призначення 
прокурорів  на  посади;  зміна  системи  прокуратури  тощо 
[2].  Всі  ці  новели  загалом  заклали  основу  процесу  вдо-
сконалення функцій прокуратури, їхнього наближення до 
реалій та вимог сьогодення. 

Однак детальне вивчення Закону України «Про проку-
ратуру» дає можливість зробити висновок, що низка його 
норм  потребує  доопрацювання,  а  окремі  норми  –  навіть 
нової  редакції. Насамперед  варто  зупинитися  на  нагляді 
прокуратури за додержанням і застосуванням законів. Але 
тут виникає правова колізія, адже в п. 5 ст. 121 Конститу-
ції України за прокуратурою закріплено здійснення нагля-
ду за додержанням прав і свобод людини й громадянина, 
додержанням законів  із цих питань органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, їх посадови-
ми й службовими особами [3]. 

Мета статті  –  обґрунтування  основних  проблем  ви-
користання  зарубіжного  досвіду  у  сфері  реформування 
функцій  прокуратури  України  та  визначення  шляхів  їх-
нього вирішення.

Виклад основного матеріалу. У ст. 2 Закону встанов-
лено  чотири  функції  прокуратури,  з-поміж  яких  немає 
функції нагляду за додержанням і застосуванням законів: 
підтримання державного обвинувачення в суді; представ-
ництво інтересів громадянина або держави в суді; нагляд 
за  додержанням  законів  органами,  що  проводять  опера-
тивно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 
нагляд  за  додержанням  законів  при  виконанні  судових 
рішень  у  кримінальних  справах,  а  також  при  застосу-
ванні  інших  заходів  примусового  характеру,  пов’язаних 
з обмеженням особистої свободи громадян. Однак у п. 1 
розділу XIII  «Перехідні  положення»  визначено, що про-
куратура виконує функцію нагляду за додержанням прав 
і  свобод людини й громадянина, додержанням законів  із 
цих питань органами виконавчої влади, органами місцево-
го самоврядування, їх посадовими й службовими особами 
виключно в формі представництва інтересів громадянина 
або держави в суді [3]. Таким чином, законодавець визна-
чив  порядок  реалізації  конституційної  функції  прокура-
тури України шляхом імплементації  її в  іншу – функцію 
представництва. 

Зауважимо, що основне питання полягає в неоднознач-
ному ставленні громадськості до наявності у прокуратури 
повноважень зі здійснення так званого загального нагляду. 
Адже в більшості країн – членів Європейського Союзу ді-
яльність служби публічного обвинувачення здійснюється 
переважно у сфері кримінальної юстиції. 

Так, Європейська комісія «За демократію через право» 
(Венеціанська  комісія)  висловила  критичні  зауваження 
до  Закону  України  «Про  прокуратуру»  від  5  листопада 
1991  р.,  вважаючи, що функції  прокуратури  виходять  за 
межі  тих  повноважень,  які  повинна  мати  прокуратура  в 
демократичному суспільстві. Комісія також неодноразово 

нагадувала про необхідність  виконання  зобов’язань  дер-
жавними органами України щодо зміни ролі прокуратури, 
узгодження  її  діяльності  з  європейськими  стандартами 
[4]. Після вступу до Ради Європи в 1995 р. Україна дала 
обіцянку, що  роль  та функції  прокуратури  буде  змінено, 
зокрема стосовно здійснення загального нагляду за закон-
ністю. Цей інститут згодом стане органом, що відповіда-
тиме стандартам Ради Європи.

Водночас  Венеціанська  комісія  визнає,  що  в  деяких 
країнах функції прокурора не обмежуються кримінальним 
переслідуванням,  і зазначає, що такі функції є правомір-
ними, якщо відповідають певним критеріям. Насамперед 
прокурор  повинен  виконувати  свої  повноваження  таким 
чином,  аби  гарантувалася  повага  до  принципу  розподі-
лу державної  влади,  а  також до принципів незалежності 
судів,  субсидіарності,  спеціалізації  та  неупередженості 
прокурорів [4]. Цей підхід вимагає, щоб прокуратура була 
позбавлена  надмірних  повноважень  у  сфері  загального 
нагляду, який повинен перейти до судів, у той час як за-
вдання захисту прав людини повинне перейти до Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини. 

На  думку  більшості  членів  Венеціанської  комісії,  у 
демократичному  суспільстві  не  існує  потреби  в  тому, 
щоб прокуратура виконувала такі повноваження, про що 
неодноразово  наголошувалось  у  різних  висновках Вене-
ціанської комісії  [4]. Зазначено, що ч. 5 ст. 121 має бути 
вилучена  з Конституції України  з метою обмеження  по-
вноважень прокуратури. Стверджувалося, що це буде но-
вим поштовхом для реформування прокуратури в Україні 
та дасть змогу позбутися старої моделі прокуратури. 

Збереження  за  прокуратурою функцій  загального  на-
гляду, попри тимчасовий характер цього кроку, викликало 
занепокоєння, зокрема у зв’язку з наявністю у прокурорів 
повноважень викликати осіб до прокуратури, входити на 
територію приміщень як державної, так і приватної форми 
власності та приймати акти прокурорського реагування з 
метою усунення порушень закону.

Таким чином, повноваження прокуратури в межах ви-
конання  функцій  загального  нагляду  надавали  їй  широкі 
можливості для втручання в діяльність органів виконавчої 
влади і перешкоджання приватним особам та організаціям. 

Крім  цього,  заслуговує  на  увагу  надане  Генерально-
му  прокурору України  та  іншим  прокурорам  право  бра-
ти  участь  у  засіданнях Верховної  Ради України,  колегій 
міністерств,  центральних  органів  виконавчої  влади,  міс-
цевих рад  та  інших державних органів  [4]. Такі  права й 
повноваження,  на  переконання Ради Європи,  суперечать 
демократичному  принципу  розподілу  влади  та  ставлять 
під  загрозу  права  і  свободи,  передбачені  Конституцією 
України. 

Можливість  представляти  інтереси  громадян  також 
ставиться  під  сумнів  у  зв’язку  з  наданням  прокуратурі 
права  на  участь  у  судовому  процесі  незалежно  від  ба-
жання самої особи та навіть від  її власної спроможності 
відстоювати свої  інтереси самостійно (що є обмеженням 
права особи на доступ до суду, закріпленого у ст. 6 Кон-
венції про захист прав людини й основоположних свобод), 
а також звертатися до суду, коли сама особа вважає за по-
трібне, та оскаржувати будь-які судові рішення стосовно 
своїх  інтересів.  Зазначене  є невиправданим,  оскільки:  а) 
Генеральний прокурор  також  зобов’язаний представляти 
інтереси держави, що можуть суперечити інтересам осо-
би; б) захист інтересів особи перед державою доцільніше 
доручити  таким  інститутам,  як  центри  безоплатної  пра-
вової допомоги й Уповноважений Верховної Ради з прав 
людини [4]. 

Поряд  із  цим  проблеми,  пов’язані  з  наданням  права 
представляти інтереси громадян, ускладнюються ще й на-
данням прокуратурі додаткових повноважень з оскаржен-
ня та подання заяв про перегляд будь-яких судових рішень 
у цивільних, адміністративних та господарських справах 
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незалежно від того, чи брала така особа участь у процесі, 
у межах якого було прийнято відповідне рішення. 

У наведеному контексті заслуговує на увагу Рекомен-
дація  Комітету  міністрів  Ради  Європи  країнам-членам 
щодо ролі прокуратури поза системою кримінальної юс-
тиції  (далі – Рекомендація)  [5]. У ній зазначається, що в 
тих державах, де національна правова система надає про-
курорам певні обов’язки й повноваження поза системою 
кримінальної  юстиції,  місія  прокурорів  полягає  в  тому, 
щоб представляти загальні або публічні інтереси, захища-
ти права людини та основоположні свободи й забезпечува-
ти верховенство права. 

Водночас у Рекомендації не визначено конкретних по-
вноважень прокуратури поза системою кримінальної юс-
тиції, які можуть або не можуть бути покладені на проку-
рорів. Встановлено лише низку керівних принципів щодо 
їхньої ролі поза системою кримінальної юстиції, особливо 
в таких галузях, як цивільне й адміністративне право [5].

Серед загальних принципів варто зазначити такі: 
–  обов’язки  та  повноваження  прокурорів  поза  систе-

мою кримінальної юстиції повинні чітко встановлюватися 
законом задля уникнення неоднозначного тлумачення; 

– як і в сфері кримінального права, прокурори мають 
виконувати  свої  обов’язки  та  повноваження  поза  систе-
мою  кримінальної  юстиції,  суворо  дотримуючись  прин-
ципів  законності,  об’єктивності,  справедливості  та  без-
сторонності; 

– органи прокуратури повинні впровадити такий під-
хід у свою роботу, що характеризується абсолютною про-
зорістю й відкритістю, водночас дотримуючись відповід-
них вимог стосовно конфіденційності певної інформації; 

– поведінка прокурорів має регулюватися відповідни-
ми кодексами етики; 

–  органи  прокуратури  повинні  мати  у  своєму  розпо-
рядженні  необхідні  фінансові  ресурси  для  належного 
виконання  своїх  обов’язків  поза  системою  кримінальної 
юстиції [6].

Окремо в Рекомендації наводяться так звані спеціальні 
принципи (які застосовуються до певних обов’язків та по-
вноважень прокурорів) щодо: 

а) доступу громадськості до правосуддя та засобів пра-
вового захисту;

б)  судових проваджень,  у  яких прокурор  є  головною 
стороною;

в) судових проваджень, у яких прокурор виступає або 
приєднується як сторона;

г)  принципів  юридичної  визначеності  та  res  judicata 
(принцип, відповідно до якого рішення суду є остаточним 
та оскарженню не підлягає (див., наприклад, ст. 44 Конвен-
ції про захист прав людини й основоположних свобод)) [5].

Заслуговують на увагу також положення Рекомендації, 
які відображають роль прокуратури як наглядового орга-
ну. Так, у випадках, коли прокурори наділені наглядови-
ми повноваженнями щодо національних, регіональних та 
місцевих органів влади, а також щодо інших юридичних 
осіб, з метою забезпечення їх належного функціонування 
відповідно до  закону вони повинні  здійснювати свої по-
вноваження незалежно, прозоро й у повній відповідності 
принципам верховенства права. 

Прикладом таких повноважень прокурорів є визнання 
або анулювання шлюбів, захист прав дітей або недієздат-
них осіб, реєстрація виникнення чи припинення діяльнос-
ті комерційних структур, банкрутство. 

Існують правові системи, які покладають на публічних 
обвинувачів  обов’язки  у  сфері  трудового  права,  зокрема 
стосовно  представництва  інтересів  працівників  у  судах. 
Також  до  повноважень  органів  прокуратури  належить 
здійснення контролю за органами державного управління 
та  іншими юридичними особами щодо законності  їхньої 
діяльності, у тому числі шляхом оскарження рішень адмі-
ністративних органів [7]. 

У Рекомендації також зазначено, що огляд функцій, які 
виконують служби публічного обвинувачення в правових 
системах  держав  –  учасниць Ради Європи,  свідчить  про 
їхню різноманітність, що утруднює класифікацію  за чіт-
кими критеріями. Проте органи прокуратури мають багато 
спільних рис. 

Загальновизнано,  що  поза  системою  кримінальної 
юстиції  публічні  обвинувачі  можуть  ініціювати  судове 
провадження,  підтримувати  позов  у  суді,  оскаржувати 
судові рішення. У деяких державах, наприклад, Бельгії, 
Франції, служба публічних обвинувачів також уповнова-
жена підтримувати верховенство права, захищати права 
й свободи осіб та інтереси держави, сприяти гармонізації 
судової практики. У Нідерландах публічний обвинувач є 
органом, що здійснює моніторинг і наглядає за служба-
ми цивільної реєстрації. У Республіці Молдова прокуро-
ри  уповноважені  вимагати  документи,  матеріали,  іншу 
інформацію  від  юридичних  осіб  незалежно  від  форми 
власності [8]. У Російській Федерації прокурор може зу-
пинити дію будь-якого правового акта адміністративного 
органу. 

Варто зауважити, що в Рекомендації не зазначено, які 
повноваження  можуть  бути  покладені  на  публічних  об-
винувачів.  Держави-учасниці  самостійно  визначають  за-
вдання прокуратури поза системою кримінальної юстиції, 
наголошуючи на необхідності обов’язкового дотримання 
принципу верховенства права та гарантування прав люди-
ни й основоположних свобод. 

Рекомендація  встановлює  принципи,  що  регулюють 
діяльність прокуратури як наглядового органу. Така функ-
ція  прокуратури  суттєво  різниться  в  правових  системах 
окремих держав-учасниць  залежно від  традицій,  устале-
ної  практики  та  законодавчих  положень,  що  регулюють 
відносини між виконавчою, судовою та законодавчою гіл-
ками влади. 

Як і в інших сферах, Рекомендація не має на меті ви-
значити  природу  наглядової  ролі  служби  публічних  об-
винувачів.  Вона  лише  покликана  обмежити  роль  проку-
ратури шляхом встановлення загальних принципів  задля 
безпеки та утвердження законності. 

Крім того, на думку Венеціанської комісії, у формулю-
ванні положення ст. 23 Закону не вдалося чітко визначи-
ти  сферу  компетенції,  яку передбачає функція  представ-
ництва прокурором  інтересів осіб. Ураховуючи, що коло 
зазначених  осіб  обмежене,  ці  положення  можна  вважа-
ти  такими, що  вводять  у  дію  рекомендації,  закріплені  в  
п. п. 81, 82 Спільного висновку Європейської комісії «За 
демократію через право»  (Венеціанської  комісії), Дирек-
торату  з  прав  людини,  Генерального  директорату  з  прав 
людини  та  верховенства  права  CDL-AD(2013)025  щодо 
проекту Закону України «Про прокуратуру» [5].

Необхідно зазначити, що відсутність такої додаткової 
підстави  для  представництва  інтересів  громадянина,  як 
завдання  збитків  унаслідок  кримінального  правопору-
шення  або  іншого  суспільно небезпечного  діяння,  є  від-
повіддю на  заперечення,  висунуте в п.  83 Спільного ви-
сновку, оскільки така норма може суперечити ст. 128 КПК 
України.  Водночас  Венеціанська  комісія  наголошує  на 
необхідності забезпечення ефективної діяльності органів 
та установ, на які покладено обов’язки захисту інтересів 
осіб і держави, а також на терміновому створенні системи 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

Висновки. Таким чином, можна підсумувати, що від-
повідно до Закону України «Про прокуратуру» функції та 
повноваження  прокуратури  узгоджені  з  рекомендаціями 
Ради  Європи,  викладеними  в  висновках  Венеціанської 
комісії. Однак при цьому слід зауважити, що європейські 
стандарти мають рекомендаційний характер, і їхнє закрі-
плення в чинному законодавстві України повинно відбува-
тися з урахуванням історичних та національних традицій, 
про що неодноразово наголошувала Рада Європи. 
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РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРАТУРи 
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У статті аналізується вітчизняне та польське законодавство про прокуратуру. Узагальнено основні наукові підходи до розуміння 
категорії «правовий статус прокуратури» в юридичній науці України та Польщі. На основі аналізу законодавства та науково-теоретичних 
досліджень розкрито зміст правового статусу прокуратури на сучасному етапі реформаторських змін. 

Ключові слова: конституційна реформа, правовий статус, правовий статус прокуратури, правосуддя, прокуратура, судоустрій. 

В статье анализируется отечественное и польское законодательство о прокуратуре. Обобщены основные научные подходы к по-
ниманию категории «правовой статус прокуратуры» в юридической науке Украины и Польши. На основе анализа законодательства 
и научно-теоретических исследований раскрыто содержание правового статуса прокуратуры на современном этапе реформаторских 
изменений.

Ключевые слова: конституционная реформа, правовой статус, правовой статус прокуратуры, правосудие, прокуратура,  
судоустройство.

In the article is analyzed a Ukrainian and Polish legislation about the public prosecutor. There are generalized basic scientific points of view 
to understanding of category “legal status of public prosecutor” in legal science of Ukraine and Poland. On the basis of analysis of legislation, a 
theoretical research is exposed maintenance of legal status of office of public prosecutor on the modern stage of reformative changes. 

Key words: constitutional reform, legal status, legal status of office of public prosecutor, justice, office of public prosecutor, judicial system.

Постановка проблеми. Членство держави в Раді Єв-
ропи,  як  правило,  поєднується  зі  значними  тривалими 
реформаційними  процесами, що  зумовлені,  зокрема,  не-
обхідністю узгодження національного законодавства з єв-
ропейськими стандартами. Це повною мірою стосується й 
процесу реформування прокуратури, який завжди супро-
воджувався гострими дискусіями щодо обрання ефектив-
ної моделі прокурорської системи. Конституційна рефор-
ма  в Україні  в  частині  правосуддя  співпала  з  реформою 
прокуратури в Польщі. Тому вивчення польського досвіду 
реформування прокуратури буде не лише пізнавальним, а 
й корисним. 

Спрямованість  України  й  Польщі  на  реформування 
прокуратури  зумовила необхідність правової  перебудови 
системи  прокуратури  з  урахуванням  європейських  стан-
дартів їхнього функціонування. Так, в Україні 14 жовтня 
2014 р. у новій редакції прийнято Закон України «Про про-
куратуру» (далі – Закон) [1], який закріпив зазначені під-
ходи та, як справедливо відзначає Ю. Шемшученко, більш 
ніж усі його попередники зорієнтований на європейський 
стандарт [2, с. 317]. У Польщі Закон прийнятий парламен-

том  28  січня  2016  р.,  підписаний  Президентом  Польщі  
12 лютого 2016 р. Закон набрав чинності 4 березня 2016 р. 
із незначними винятками, що стосувалися переважно по-
ложень про військову прокуратуру, які набрали чинності  
4 квітня 2016 р. (далі – новий польський Закон) [3].

Стан опрацювання.  Питання  реформи  правового 
статусу прокуратури досліджували такі вітчизняні вчені, 
як Б.  Бабін, Є.  Блажівський, В. Долежан, В.  Загородній,  
М.  Косюта,  В.  Кравчук,  В. Маляренко, Ю.  Полянський, 
Г. Середа, Л. Удалова, Ю. Шемшученко  та  ін. До дослі-
дження  окремих  аспектів  реформування  прокуратури 
долучались  і  працівники  органів  прокуратури,  зокрема  
В.  Карпунцов,  Д.  Савенко,  Є.  Черніков  та  інші.  Проте 
стверджувати,  що  запропонована  тема  досліджена  по-
вністю, не можна, оскільки всі наукові розробки щодо цієї 
проблеми не вичерпують її змісту. Більше того, внесені до 
Конституції України зміни в частині правосуддя вносять 
до порядку денного питання щодо реформування право-
вого статусу прокуратури.

Мета статті  полягає  в  аналізі  існуючих  поглядів  на 
реформування  правового  статусу  прокуратури  в  Україні 
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та Польщі та у виробленні шляхів вирішення актуальних 
теоретичних проблем реформування вітчизняної прокура-
тури.

Виклад  основного  матеріалу.  Для  з’ясування  сутнос-
ті  реформи  прокуратури  як  юридичної  категорії  варто 
звернутися до тлумачення терміна «реформа». У велико-
му  енциклопедичному  словнику  реформа  трактується 
як  перетворення,  зміна,  перебудова  якої-небудь  сторони 
громадського  життя;  як  нововведення  будь-якого  змісту 
[4,  с.  1014].  У  шеститомній  «Юридичній  енциклопедії» 
реформа тлумачиться як процес кардинальних, часто три-
валих перетворень відповідних сторін суспільного життя, 
державно-правових  інститутів,  окремих  структур  тощо. 
Реформи,  як  правило,  модернізують  і  змінюють  форму 
та зміст відповідних суспільних відносин, не порушуючи 
при цьому  їхніх принципових  засад. Успіх реформ зале-
жить  від  їхньої  системності  та наукової  обґрунтованості 
[5, с. 303].

Варто  зауважити,  що  реформування  прокуратури  в 
Україні й Польщі відбувається на принципово різних рів-
нях.  Так,  вітчизняна  реформа  прокуратури  передбачає 
внесення змін як до Конституції України, так і до законо-
давства про прокуратуру. У Польщі ж реформа прокура-
тури  відбувається  виключно на  законодавчому  рівні,  а  в 
Конституції Польщі відсутні будь-які норми щодо стату-
су прокуратури. Більше того, Генеральний прокурор зга-
дується лише в ст. 191 Конституції Республіки Польща в 
якості суб’єкта звернення до Конституційного Трибуналу. 

Крім  того,  аналіз  сучасних  українських  реалій  свід-
чить, що реформування правоохоронної системи в нашій 
державі  супроводжується  прийняттям  відповідних  реко-
мендацій та стратегій. Так, 8 квітня 2008 р. Указом Пре-
зидента України  було  затверджено  Концепцію  реформу-
вання  кримінальної  юстиції  України,  відповідно  до  якої 
конституційні  повноваження  та  принципи  організації 
прокуратури  мають  відповідати  стандартам  демократич-
ного  суспільства, що керується принципом верховенства 
права згідно з рекомендаціями Парламентської Асамблеї 
та Комітету міністрів Ради Європи [6]. У Стратегії рефор-
мування судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015–2020 рр., схваленій Указом Президента 
України  від  20  травня  2015  р. № 276/2015,  одним  із  на-
прямів  реформування  системи  судоустрою,  судочинства 
та  суміжних  правових  інститутів  визначено  узгодження 
повноважень  та  діяльності  органів  прокуратури  з  євро-
пейськими  стандартами  (розділ  4)  [7].  Як  свідчить  тек-
стуальний  аналіз  наведених  документів,  вони  є  надто 
декларативними й містять неоднозначні рекомендації для 
реформування  прокуратури.  Проте  цей  аспект  функціо-
нування прокуратури вартий окремих наукових напрацю-
вань.

Наявність  різних  рівнів  реформування  прокуратури 
(конституційного,  законодавчого  та  підзаконного)  свід-
чить про невиправдане затягування цього процесу. Влучно 
зазначає  з  цього  приводу Л. Удалова:  «Серйозною пере-
шкодою на шляху адаптації національної правової систе-
ми та законодавства України до європейських стандартів 
є  відсутність цілісного  законодавчого поля. Як наслідок, 
існуюча законодавча база є певною мірою суперечливою, 
нестабільною  та  незрозумілою.  Ускладнює  формування 
дієвої  правової  системи  також  відсутність  ефективного 
механізму  імплементації  нормативно-правових  актів»  
[8, с. 298]. У цьому контексті варто погодитись із Ю. По-
лянським, який справедливо стверджує, що «…цій роботі 
не вистачає системності й злагодженості через відсутність 
консенсусу  з  приводу  характеру  й  обсягу  реформування 
прокуратури» [9, с. 16]. Для проведення повноцінної ре-
форми прокуратури вважаємо за необхідне погодитись із 
Ю. Шемшученком, який наголошує на «необхідності сис-
темних заходів, спрямованих на підвищення ефективнос-
ті прокурорської діяльності, розумної концепції розвитку 

прокуратури з урахуванням як національного, так і євро-
пейського досвіду» [2, с. 317]. Сподіваємося, що вивчення 
польського  досвіду  реформування  прокуратури  буде  ко-
рисним для вітчизняних реалій.

Дослідник  реформування  інституту  прокуратури  
В. Кравчук виокремлює три основні потенційні досягнен-
ня конституційної реформи прокуратури: 1) прокуратура 
України  вже  не  матиме  спільних  ознак  із  прокуратурою 
радянського  типу;  2)  закладення  нової  функціональної 
ідеології прокуратури, зокрема «підтримання прокурором 
публічного  обвинувачення  в  суді»;  3)  90%  повноважень 
прокуратури стосуватиметься кримінально-правової сфе-
ри [10, с. 162]. 

Перед  тим,  як  перейти  до  безпосереднього  аналізу 
реформи прокуратури  в Польській Республіці,  вважаємо 
за необхідне наголосити на тому, що сучасні дослідники, 
виходячи з визначення місця прокуратури в системі дер-
жавних  органів,  виділяють  чотири  групи  країн.  Перша 
група – країни, де прокуратура входить до складу мініс-
терства  юстиції,  хоча  при  цьому  може  належати  до  ор-
ганів правосуддя й діяти при судах, а прокурори можуть 
належати до суддівського корпусу (США, Франція, Бель-
гія, Нідерланди, Данія, Румунія, Ізраїль, Японія, Естонія, 
Сирія).  Друга  група  –  країни,  де  прокуратура  повністю 
входить до складу судової системи й знаходиться при су-
дах  або  користується  в межах  судової  влади  адміністра-
тивною  автономією  (Іспанія,  Колумбія,  Болгарія,  Латвія). 
Третю групу складають країни, де прокуратура виділена в 
самостійну систему й підзвітна парламенту або главі дер-
жави (В’єтнам, КНР, КНДР, Куба, Лаос). До четвертої групи 
слід віднести країни, де власне прокуратури чи її прямого 
аналога  взагалі  немає  (Великобританія)  [11,  с.  340–341].  
У результаті проведених реформ прокуратуру Польщі мож-
на віднести до першої групи країн, а прокуратуру України – 
до другої групи. Однак у цьому контексті варто погодитись 
з А. Лапкіним, який зазначає, що «на сьогодні є всі підстави 
розглядати прокуратуру як суміжний із судовою владою ін-
ститут. Сьогодні прокуратура продовжує діяти цілком авто-
номно й самостійно, і ані в організаційному, ані в функціо-
нальному відношенні не підпорядковується судовій владі» 
[12, с. 20]. Одночасно з цим потребує визнання той факт, 
що  й  сьогодні  серед  представників  прокуратури  пошире-
ним є підхід «щодо визначення прокуратури як окремого 
державного органу з відповідним статусом,  закріпивши  її 
невходження до жодної з трьох гілок влади, і тим самим – 
незалежність від цих органів» [13, с. 17].

Щодо статусу прокуратури в системі державної влади 
Польщі, то слід зауважити, що польський закон про про-
куратуру 1985 р. [14] передбачав віднесення прокуратури 
до  системи  міністерства  юстиції,  а  повноваження  Гене-
рального  прокурора  виконував  Міністр  юстиції.  Однак 
із  прийняттям  Закону  про  внесення  змін  до  Закону  про 
прокуратуру  й  інших  законів  від  9  жовтня  2009  р.  [15], 
який набув чинності 31 березня 2010 р., було змінено по-
ложення, що діяли з 1985 р., які не відповідали потребам 
тогочасної правової  держави  та  викликам, пов’язаним  із 
розвитком  технологій  та  злочинності,  зокрема,  терорис-
тичної злочинності та організованої фінансово-господар-
ської злочинності. Прокуратуру було виведено із системи 
міністерства юстиції та запроваджено посаду Генерально-
го прокурора, який утілив вищий орган прокуратури. Про-
куратура в Польщі на  той час була незалежним органом 
державної влади, основними завданнями якого було забез-
печення  верховенства  закону  й  судового  переслідування 
злочинів [16, с. 201]. Новий польський Закон про прокура-
туру знову змінює статус прокуратури шляхом віднесення 
її до системи міністерства юстиції [3]. 

Відповідно  до  нового  польського  Закону  про  проку-
ратуру  система  органів  прокуратури  включає: Державну 
прокуратуру, регіональні прокуратури, окружні та районні 
прокуратури  [3].  Виходячи  з  положень  закону,  варто  за-
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значити, що прокуратура  становить  ієрархічну,  внутріш-
ньо цілісну систему одноособових органів. Замість Гене-
ральної прокуратури створюється Державна прокуратура 
як центральний орган прокуратури. Вона  займатиметься 
виконанням  доручень  Генерального  прокурора,  а  також 
координацією  діяльності,  пов’язаної  з  розслідуванням 
найтяжчих  злочинів  терористичного,  корупційного,  бю-
джетного, господарсько-фінансового характеру та в сфері 
організованої злочинності. У Державній прокуратурі ство-
рюється відділ внутрішніх справ, що займатиметься зло-
чинами,  вчиненими суддями та прокурорами. Крім того, 
Державна прокуратура провадитиме досудове слідство в 
складних із фактичної та юридичної точки зору справах, 
а також у справах  із великою доказовою базою. Умовою 
провадження  такого  слідства  буде  видання  Генеральним 
прокурором  відповідного  розпорядження.  Замість  апе-
ляційних  прокуратур  створюються  регіональні  прокура-
тури.  Їхнім  завданням  буде  розслідування  найсерйозні-
ших фінансових злочинів та злочинів у бюджетній сфері.  
В окружних прокуратурах  здійснюватимуться  підготовчі 
провадження в справах про тяжкі кримінальні, фінансові 
та бюджетні злочини.

В Україні  відповідно  до  ст.  7  Закону  систему  проку-
ратури  України  становлять:  1)  Генеральна  прокуратура 
України;  2)  регіональні  прокуратури;  3)  місцеві  проку-
ратури;  4)  військові  прокуратури;  5)  Спеціалізована  ан-
тикорупційна  прокуратура  [1].  Генеральна  прокуратура 
України є органом прокуратури вищого рівня щодо регі-
ональних та місцевих прокуратур, а регіональна прокура-
тура є органом прокуратури вищого рівня щодо місцевих 
прокуратур, розташованих у межах адміністративно-тери-
торіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрис-
дикцію відповідної регіональної прокуратури.

Заслуговує  на  окрему  увагу  й  реформування  статусу 
Генерального  прокурора.  Варто  зазначити,  що  існують 
дві  основні  моделі  організації  діяльності  Генерального 
прокурора:  перша  передбачає,  що  посада  Генерального 
прокурора поєднується з посадою міністра юстиції. Таке 
законодавче  регулювання  передбачене  у  Франції.  Друга 
модель, яка діє, зокрема, у Швеції, Словаччині, Словенії 
та в Угорщині, передбачає становище Генерального про-
курора поза виконавчою владою. Прокурор призначається 
парламентом, але прокуратура має окрему вертикаль дер-
жавних  органів,  відокремлених  від  інших,  яка  наділена 
власною компетенцією. 

Новий польський Закон передбачає поєднання посади 
Генерального прокурора та міністра юстиції [3]. Розділен-
ня  посад  Генерального  прокурора  та  міністра  юстиції  в 
2009 р. мало на меті деполітизацію прокуратури та збіль-
шення її незалежності від впливу чергових урядів. Проте 
необхідність поєднання цих посад пояснювалася здатніс-
тю міністра за посередництвом прокуратури впливати на 
кримінальну політику в державі. 

Генеральним  прокурором,  а  одночасно  й  міністром 
юстиції  може  стати  особа,  яка  має  польське  громадян-
ство, є дієздатною, не притягувалася до відповідальності, 
з бездоганною репутацією та вищою юридичною освітою. 
Було узгоджено одноманітність назв окремих рівнів струк-
турних підрозділів прокуратури. Законом ліквідується ка-
денційність функціональних та керівних посад у прокура-
турі, що дає Генеральному прокурору цілковиту владу над 
формуванням кадрової політики в прокуратурі. Генераль-
ний прокурор зможе будь-коли звільнити будь-яку особу, 

що  займає функціональну  чи  керівну  посаду. Крім  того, 
зменшено  стаж  роботи  на  окремих  рівнях  прокуратури, 
що має на меті просування молодих спеціалістів, прогре-
сивних прокурорів. 

Відповідно  до  ст.  40  Закону  на  посаду  Генерального 
прокурора  України  може  бути  призначений  громадянин 
України, який: 1) має вищу освіту та стаж роботи в галузі 
права  або  досвід  роботи  в  законодавчому  та/або  право-
охоронному органі не менше п’яти років; 2) володіє дер-
жавною мовою; 3) має високі морально-ділові, професійні 
якості та організаторські здібності; 4) стосовно якого від-
сутні  обставини,  передбачені  ч.  6  ст.  27  Закону. А  саме: 
не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка:  
1)  визнана  судом  обмежено  дієздатною  або  недієздат-
ною;  2)  має  захворювання, що  перешкоджає  виконанню 
обов’язків прокурора; 3) має незняту чи непогашену суди-
мість або на яку накладалося адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного правопорушення [1].

На нашу думку, поєднання посади Генерального про-
курора  з посадою міністра юстиції  в Україні  в  сучасних 
умовах є неприйнятним, оскільки неминуче призведе до 
залежності  прокуратури  від  виконавчої  влади.  Більше 
того,  завдання,  які  сьогодні  виконує Міністерство юсти-
ції,  кардинально  відрізняються  від  завдань прокуратури. 
Щодо вимог, які пред’являються до прокурорів, вважаємо 
за необхідне відновити в Законі норму про обов’язковість 
вищої юридичної  освіти  абсолютно  для  всіх  прокурорів 
(насамперед Генерального прокурора).

Також новим польським Законом ліквідовується Дер-
жавна  рада  прокуратури  й  на  її  місці  створюється  Дер-
жавна рада прокурорів при Генеральному прокуророві. Це 
буде дорадчий орган,  без  участі політиків. У його  склад 
увійдуть представники кожного рівня прокуратури, а та-
кож  прокурори  в  відставці.  Закон  уможливлює  ведення 
підготовчого провадження в електронній формі та подан-
ня справи разом зі  складеним у такій самій формі обви-
нувальним актом до суду. Генеральний прокурор, Держав-
ний прокурор або  інший уповноважений ними прокурор 
зможе  здійснювати  контроль  за  оперативно-розшуковою 
діяльністю  шляхом  ознайомлення  з  матеріалами.  Крім 
того, Закон містить положення, які регулюють засади пе-
редачі прокурорами інформації про досудові провадження 
іншим органам публічної влади та медіа.

Законом про прокуратуру також передбачено внесення 
змін у різні нормативно-правові акти, у тому числі в Кри-
мінальний процесуальний  кодекс,  закон про працівників 
суду й прокуратури та ін.

Висновки.  Отже,  якісне  реформування  прокуратури 
необхідне  для  завершення  судово-правової  реформи  та 
створення  дієздатної  судової  влади  в  Україні,  оскільки 
прокуратура є одним із головних учасників судового про-
цесу. 

Підсумовуючи викладене, слід наголосити, що рефор-
мування прокуратури в Україні та Польщі має як спільні 
ознаки  (близькість  історичного,  соціального  та  культур-
ного розвитку,  схожість правових систем),  так  і  відмінні 
риси, що зумовлені діючою кадровою політикою та бюро-
кратичною системою.

Вивчення  польського  досвіду  реформування  проку-
ратури  сприятиме  адаптації  чинного  українського  зако-
нодавства  до  законодавства  Європейського  Союзу,  що  є 
обов’язковою передумовою успішної реалізації євроінте-
граційних прагнень України. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2471.
2. Шемшученко Ю. Проблеми вдосконалення законодавства України про прокуратуру в контексті міжнародного досвіду /  

Ю. Шемшученко // Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
(19 травня 2016 р.). – К. : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 162–165.

3. Prawo o prokuraturze: Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. / Tekst jedn. // Dzennik ustaw. – 2016. – poz. 177 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000177.

4. Большой энциклопедический словарь. – М., 1998 . – 2110 с.



320

№ 5 2016
♦

5. Горбатенко В. Реформа / В. Горбатенко // Юридична енциклопедія: В 6-ти т. / [гол. редкол.: Ю. Шемшученко] – К. : Укр. енкцикл., 
1998–2002. – Т. 5: П–С. – 2003. – С. 303.

6. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 р. «Про хід реформування системи кримінальної 
юстиції та правоохоронних органів» : Указ Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/311/2008.

7. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки : Указ Президента 
України від 20 травня 2015 р. № 276/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015.

8. Удалова Л. Окремі аспекти реформування прокуратури України в контексті європейської інтеграції / Л. Удалова // Прокуратура 
України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2016 р.). – К. : Національна 
академія прокуратури України, 2016. – С. 298–300.

9. Полянський Ю. Конституційне реформування прокуратури України (нові виклики) / Ю. Полянський // Вісник Національної Академії 
прокуратури України. – 2009. – № 2. – С. 16–43.

10. Кравчук В. Реформа інституту прокуратури: пропозиції до здійснення / В. Кравчук // Прокуратура України в умовах європейської 
інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2016 р.). – К. : Національна академія прокуратури України, 
2016. – С. 162–165.

11. Наулік Н. Правовий статус прокуратури в конституціях зарубіжних країн / Н. Наулік // Порівняльно-аналітичне право. – 2013 –  
№ 3-2. – С. 339–342.

12. Організація судових та правоохоронних органів : [ навч. посіб.]: у 2 ч.: Ч. 2: Основи правоохоронної та правозахисної діяльності / 
Т. Вільчик, П. Каркач, А. Лапкін та ін.; за ред. Л. Москвич – Х. : Право, 2016. – 364 с.

13. Карпунцов В. Реформування прокуратури як запорука підвищення ефективності діяльності органів прокуратури України /  
В. Карпунцов // Вісник прокуратури. – 2015. – № 4. – С. 16–22.

14. Ustawa o prokuraturze: z dnia 20 czerwca 1985 r. / Tekst jedn. // Dzennik ustaw. – 1985. – № 31 – Poz. 138 z późn. zm. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850310138.

15. Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw: z dnia 9 października 2009 r. / Tekst jedn. // Dzennik ustaw. – 
2009. – № 178 – Poz. 1375 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19850310138&type=12
&isNew=true.

16. Наулік Н. Прокуратура в республіці Польща: правовий статус / Н. Наулік // Формування правової держави в Україні: проблеми  
й перспективи. Збірник тез доповідей на науковій конференції. – Тернопіль, 2013. – С. 200–202.

УДК 347.97/.99

ПОВАГА ДО СУДУ І СУДДІВ ЯК СОЦІАЛьНА ТА ПРАВОВА ЦІННІСТь

rESPECT TO ThE COurT AND JuDgES AS SOCIAL AND LEgAL VALuE
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У статті проаналізовано зміст соціально-правового поняття «повага до суду та суддів». Повага до судді з боку суспільства і його 
структур розглядається як позитивне, доброзичливе, лояльне ставлення до органів судочинства та їх представників. Підкреслено, що по-
вага до суддів має поєднуватися з їх самоповагою, професіоналізмом, додержанням морально-етичних норм, враховуючи їх ставлення 
до учасників судового розгляду та інших громадян, повагу суддів до людської гідності.

Ключові слова: незалежність судді, повага, повага до суду та суддів, соціальні та правові цінності, статус судді, суд.

В статье анализируется содержание социально-правового понятия «уважение к суду и судьям». Уважение к судье со стороны обще-
ства и его структур рассматривается как положительное, доброжелательное, лояльное отношение к органам судопроизводства и их 
представителей. Подчеркивается, что уважение к судьям должно сочетаться с их самоуважением, профессионализмом, соблюдением 
морально-этических норм, учитывая их отношение к участникам судебного разбирательства и других граждан, уважение судей к чело-
веческому достоинству.

Ключевые слова: независимость судьи, уважение, уважение к суду и судьям, социальные и правовые ценности, статус судьи, суд.

In article analyzed the content of socio-legal concept of «respect for the court and judges». Respect to the judges of the society and their 
structure is seen as a positive, friendly, loyalty to the bodies of judicial and their representatives. Is emphasized that respect for the judges has 
unite their self-respect, professionalism, observance of ethical standards, given their relationship to judicial proceedings participants and other 
citizens, judges respect to human dignity.

Key words: judges independence, respect, respect to the court and the judges, judge status, court.

Постановка проблеми. За час незалежності України 
спроби  законодавчого  встановлення  напрямів  реформу-
вання  діяльності  судів  здійснювалися  не  раз.  Прийняті 
нещодавно законодавчі акти у сфері судоустрою значною 
мірою  спрямовані  на  захист  незалежності  і  прав  суддів, 
проте  значно  більшою мірою  їх  зміст  зумовлений  необ-
хідністю подолання негативних явищ у суддівському се-
редовищі:  нехтування  правами  громадян,  бюрократизму, 
тяганини і особливо корупції. 

Від ступеня незалежності судової влади вирішальною 
мірою залежать показники поваги до суду. Незалежність 

суддів визначає повагу до них, а рівень поваги – ступінь 
довіри  суспільства  до  судової  влади.  Якщо  правові  кон-
флікти вирішуються судами не самостійно, а під впливом 
інших осіб та інституцій, то це здатно поховати саму ідею 
поваги до суду. Для того щоб такого не сталося, зовнішню 
незалежність суддів потрібно доповнювати внутрішньою 
незалежністю, тобто внутрішнім переконанням у необхід-
ності правомірної, достойної, професійної поведінки, так 
званого внутрішнього імперативу. 

Повага до судді містить у собі повагу до його статусу 
як  особи,  яка  уособлює  судочинство,  так  і  до  всієї  судо-
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вої системи знизу догори і навпаки. Усі ці елементи тісно 
взаємопов’язані. Така повага може існувати лише за умови, 
коли всі або більшість представників судової влади заслуго-
вують на неї, а не лише існує формально через приписи за-
конодавства. При цьому від ступеня поваги до суду мало не 
вирішальною мірою залежить визнання держави правовою.

Стан дослідження. Питання,  пов’язані  із  забезпечен-
ням  поваги  до  суду,  тією  чи  іншою  мірою  розглядалися 
українськими  та  зарубіжними  вченими,  які  досліджували 
питання правового статуту суддів та суду, юридичної від-
повідальності за неповагу до суду (Т. Агузарова, Є. Вась-
ковський, І. Гессен, В. Гречишникова, І. Енгельман, Ю. Ка-
лашник, С. Ківалов, А. Коні, М. Харрелт і Б. Андерсон, Л. 
Москвич, Ю. Полянський, М. Черленяк, М. Шкіль та ін.). 

Метою статті є з’ясування змісту поняття «повага до 
суду та суддів» як важливої соціальної і правової цінності.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ч. 1 ст. 28 
Конституції України «кожен має право на повагу до його 
гідності» «як сукупності рис, що характеризують позитив-
ні моральні якості, честь, достойність, як і усвідомлення 
людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку, 
самоповаги» [3, с. 236].

У стосунках з іншими особами суддя має право вима-
гати  поваги  до  себе  також  як  до  представника  держави, 
який  здійснює  судочинство.  Водночас  він  зобов’язаний 
поважати  людську  гідність  учасників  судового  процесу 
та  інших  осіб,  дотримуватися  вимог  правової  культури 
під час виконання суддівських обов’язків. Відомий росій-
ський юрист імперських часів І. Енгельман зазначав, що, 
захищаючи  права  окремих  осіб,  суд  захищає  все  чинне 
право, весь устрій життя цілого народу [20, с. 60]. 

Серед гілок державної влади судова влада посідає осо-
бливе місце,  адже саме суд має усі  важелі для  здійснен-
ня справедливого судочинства на основі закону і моралі, 
а  інакше  кажучи,  –  для  здійснення  захисту  соціальних  і 
правових цінностей суспільства, прав людини і громадя-
нина, що надані Основним Законом держави. Тому цілком 
правомірними є вимоги законодавства про взаємну пова-
гу  представників  громадянського  суспільства  до  суду  та 
суддів  як  ключових  осіб,  яким надано  державою повно-
важення  у  вирішенні  важливих питань правового  харак-
теру,  а  також  потреба  у  збереженні  правил  людського 
співіснування. Із часу свого народження судова влада, на 
противагу «владі сили», є владою мудрості, розсудливості, 
справедливості, пошуку істини. 

Недаремно,  починаючи  з  первинних  форм  своєї  ре-
алізації,  судова влада надавалася тим особам, які були у 
суспільстві найбільшим авторитетом. У зв’язку із цим, як 
вважає М.  Сірий,  судова  влада  має  вважатися  «соціаль-
ним авторитетом аполітичного наповнення» [17, с. 5]. Це 
висловлювання вважаємо спірним. Стверджувати, що ді-
яльність органів судової влади є поза політикою, навряд 
чи має сенс. Адже всі органи держави, у тому числі і суд, 
провадять у життя закони держави, а шляхом застосуван-
ня цих законів втілюється в життя правова політика дер-
жави, яку, звичайно, не можна ототожнювати з проявами 
політиканства,  тобто  проголошенням  політичних  гасел 
виключно для популяризації власної особистості.

Організація  та  здійснення  судочинства  базуються  на 
правових принципах, закріплених у Конституції України 
(ст. 126) та Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 
(ст. 6), серед яких одними з найважливіших є принцип не-
залежності і пов’язаний із ним принцип недоторканності 
суддів. Незалежність  судді  (суддівська незалежність)  яв-
ляє собою одну з ознак, які дають змогу вважати державу 
правовою. Варто погодитися  з  академіком С. Ківаловим, 
що «у цьому розумінні незалежність суддів варто розгля-
дати як їх право вільно і без стороннього втручання у меж-
ах закону ухвалювати процесуальні рішення» [15, с. 80].

Значення  принципу  незалежності  суддів  полягає  у 
створенні суддям умов для здійснення правосуддя, за яких 

вони могли б розглядати справи і ухвалювати рішення від-
повідно до Конституції, законів та інших правових актів, 
керуючись своїм внутрішнім переконанням і правосвідо-
містю, основаними на дослідженні всіх обставин справи в 
сукупності [21, с. 58]. 

А.  Коні  справедливо  зазначав,  що  до  судді  «варто 
пред’являти високі вимоги не лише в розумінні знань та 
вмінь,  але  й  у  розумінні  характеру,  проте,  вимагати  від 
нього  героїзму неможливо,  та й не має потреби. Досить 
захистити  їх  від  умов,  що  дають  підстави  для  розвитку 
малодушності  і  вимушеної  послужливості»  [9].  Таким 
«відмежуванням», що дає змогу забезпечити судді умови 
для неупередженого  здійснення правосуддя,  і  є недотор-
канність судді.

На думку Д. Притики, ідея сильної судової влади може 
залишитися  лише  декларацією,  якщо  не  буде  створено 
належних гарантій особистої незалежності і процесуаль-
ної самостійності суддів [10, с. 621]. А судочинство може 
стати правосуддям у буквальному розумінні цього слова 
лише  у  разі,  якщо  воно  здійснюється  незалежним  суд-
дею,  зазначає Ю. Полянський  [15,  с.  82]. Ці «формули», 
зазначають вчені, були прописані і в Конституціях СРСР  
1930  і  1977  рр.,  і  в  Конституціях  Української  РСР  1937  
і 1978 рр., проте, радянське судочинство не було і не могло 
бути незалежним. 

Однак,  як  зазначав  О.  Кутафін  [12,  с.  345],  докорін-
ні  заперечення  незалежності  суддів  є  глибшими,  вони 
пов’язувалися  з  класовим  протистоянням  у  суспільстві. 
Як приклад, М. Клєандров [7, с. 66] навів слова А. Вишин-
ського,  який  у  підручнику  для  юристів  «Судоустройство 
в СССР» 1936 р. писав: «Коли ми підкреслюємо принцип 
“незалежності” суддів у пролетарській державі, то ми запе-
речуємо їх незалежність від пролетарської держави, від ро-
бітничого класу, від його загальнодержавної політики. Ми 
заперечуємо у такий спосіб можливість існування в державі 
якоїсь особливої судової політики, на відміну від загальної 
політики, ми заперечуємо можливість існування суддів, які 
як працівники державного апарату відрізнялися б особли-
вою недоторканністю, мали б якийсь особливий  імунітет, 
що звільняє їх від відповідальності перед своєю державою, 
перед своїм урядом, перед своїм класом…» [7, с. 66].

Природно,  що  проведення  у  життя  подібних  «наста-
нов» суперечило б сучасному розумінню статусу суддів як 
представників  судової  влади  в  демократичному  суспіль-
стві. Отже,  найважливішим  завданням  судової  реформи, 
розпочатої  в Україні  1992  р.,  було  реальне  забезпечення 
незалежності суддів [15, с. 83]. Відповідні кроки у цьому 
напрямі вживаються і дотепер.

Суспільна довіра та повага до судової влади є гарантія-
ми ефективності правосуддя. Чинна Конституція України 
пішла шляхом максимального розширення функцій суду, 
визнаючи судову систему самостійною гілкою державної 
влади  та  поширюючи  її  юрисдикцію  на  всі  правовідно-
сини, що  виникають  у  державі  (ч.  2  ст.  124).  Суспільну 
значущість  функціонування  судів  підсилює  і  положення  
ст.  55  Основного  Закону,  яке  передбачає  право  людини 
звернутися до суду по захист своїх прав. Право на спра-
ведливий судовий розгляд гарантується ст. 6 Конвенції про 
захист  прав  людини  і  основоположних  свобод  (1950  р.),  
яка вказує, що кожен має право на справедливий і публіч-
ний розгляд його справи впродовж розумного строку не-
залежним  і  безстороннім  судом. Усе  це,  на  переконання  
Л. Тацій, є свідченням того, що суд – це основна, найбільш 
авторитетна і дієва інстанція, куди особа може звернути-
ся по захист своїх життєво важливих інтересів, і саме суд 
повною мірою може надати їй такий захист [19, с. 75–76].

Суд як узагальнене поняття конституційного і судового 
права являє собою державний орган, який посідає особли-
ве місце у системі механізму державної влади, є самостій-
ним і незалежним від інших органів державної влади від-
повідного рівня. Суд складається із суддів – представників 
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(носіїв) судової влади, тобто посадових осіб, які признача-
ються в особливому, установленому законом порядку і ви-
конують свої обов’язки на професійній основі [11, с. 71]. 

Суддя – не просто людина, а посадова особа, наділе-
на публічними повноваженнями щодо здійснення судової 
влади. Термін «суддя», зазвичай, завжди асоціюється з по-
садовою  особою,  яку  наділено  публічними  повноважен-
нями щодо здійснення судової влади та яка виконує свої 
обов’язки  щодо  здійснення  судочинства  на  професійній 
основі.  Проте  відповідно  до  ч.  2  ст.  15  Закону  України 
«Про  судоустрій  і  статус  суддів»  «суддя,  який  розглядає 
справу одноособово, діє як суд», тобто також певною мі-
рою ототожнюється із судом.

Присяжні під час розгляду і вирішення справ користу-
ються  повноваженнями  судді,  виконуючи  обов’язки,  ви-
значені пунктами 1, 2, 4–6 ч. 7 ст. 56 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів». Вони мають таке ж право на са-
моповагу і повагу до себе інших осіб, як і професійні судді. 

Найважливішим  принципом  судоустрою,  що  визначає 
правовий статус суддів, є передусім незалежність судді, при-
чому, варто зазначити, що незалежність реальна, а не просто 
декларування  незалежності  відображає  ставлення  суспіль-
ства до судової влади. Для забезпечення реальної незалеж-
ності суддів важливим є не тільки і не стільки нормативне 
закріплення  основних  стандартів  незалежності,  а  реальне 
втілення  в  життя  вже  напрацьованих  принципів.  Гарантії 
незалежності суддів Ю. Полянський поділив на внутрішні і 
зовнішні. До внутрішніх належать: свідомість кожного окре-
мого судді, розуміння ним свого державного  і професійно-
го обов’язку,  високий рівень особистої  відповідальності  за 
доручену справу, психологічна стійкість  і  здатність не під-
даватися будь-якому протиправному зовнішньому впливові. 
Зовнішніми гарантіями є повага з боку громадянського сус-
пільства та його суб’єктів до судової влади та її представни-
ків, заходи держави, її органів і посадових осіб щодо забезпе-
чення належних умов для запобігання спробам і припинення 
фактів  протиправного  впливу,  притягнення  винуватців  до 
встановленої законом відповідальності, включаючи застосу-
вання відповідних заходів до самих суддів, схильних посту-
питися своєю незалежністю з корисливих та інших неправо-
мірних мотивів [15, с. 85–86]. Внутрішня незалежність – так 
званий «внутрішній імператив», а саме переконаність судді 
в необхідності усіма доступними способами захищати свою 
незалежність від протиправних посягань. 

Незалежність суддів є загальновизнаним міжнародно-
правовим принципом. Бангалорськими принципами пове-
дінки судді  від 19  травня 2006 р. принцип незалежності 
названо цінністю № 1. Незалежність судових органів є пе-
редумовою  верховенства  закону  і  засадничою  гарантією 
справедливого розгляду справи в суді. Тож суддя повинен 
відстоювати  і  зразково  реалізовувати  принцип  незалеж-
ності  судових  органів  у  його  індивідуальному  та  інсти-
туційному  аспектах.  Зокрема,  суддя повинен виконувати 
свою професійну функцію незалежно, виходячи виключно 
з оцінки фактів, відповідно до свідомого розуміння права, 
незалежно від стороннього впливу, спонукання, тиску, за-
гроз чи втручання, прямого чи опосередкованого, що здій-
снюється з будь-якої сторони та з будь-якою метою [1].

Незалежність  суддів  не  обмежується  рамками  суто 
правових приписів, а включає моральні вимоги щодо до-
держання  професійного  обов’язку  поза  залежністю  від 
будь-яких  впливів  та  втручань.  Отже,  судова  незалеж-
ність, робить висновок В. Городовенко, містить у собі як 
правові, так і моральні вимоги [4, с. 117]. Із позиції етич-
них вимог, особливість професії і службового стану судді 
полягає  в  наявності  морального  права  вирішувати  долю 
інших людей. Наділення правом бути суддею означає сус-
пільну  довіру  до  нього.  Тому  для  громадян  суддя  і  поза 
судовим засіданням залишається суддею [4, с. 110].

О. Кваша  слушно  зазначив, що  суддям  важко  проти-
діяти порушенням прав людини через відсутність можли-

вості  належного  виконання  судом  своїх  конституційних 
функцій,  що  підтверджується  проявами  впливу  в  різно-
манітних  формах:  безпідставних  скаргах  на  суддю,  які 
не  є  процесуальними,  організації  кампаній  у  ЗМІ  щодо 
особистості суддів, пікетуваннях роботи суду, незаконних 
депутатських  запитах  по  конкретних  кримінальних  про-
вадженнях, публічних обговореннях судових процесів та 
критиці судді до винесення остаточного вироку і набран-
ня ним законної сили, вимаганнях ухвалити те чи інше рі-
шення, погрозах фізичного впливу, подекуди вказівках та 
службовому тиску тощо [6, с. 229–230].

Вищезазначене підтверджують  і  дані  емпіричних до-
сліджень, які показали, що у вітчизняній практиці зовсім 
не  виключається  сторонній  вплив  на  суддів  з метою  ко-
ригування  його  рішень.  Недосконалість  законодавства, 
нестійкість  економічного  становища  держави,  незавер-
шеність її становлення як правової, повільне формування 
громадянського  суспільства  залишають  досить  широкі 
можливості зовнішнього (державного, суспільного) і вну-
трішнього (корпоративного) впливу на процес ухвалення 
рішення  [13,  с.  118–119].  Досліджуючи  принципи  меха-
нізму  внутрішньосистемних  правовідносин  (співвідно-
шення управлінських процесів у  самій  судовій  системі  і 
принципу  незалежності  судової  влади),  на  перше  місце  
Л.  Москвич  ставить  спрямованість  судової  незалежнос-
ті  на  убезпечення  суддів  від  будь-якого  впливу  з  боку 
суб’єктів,  які  перебувають  за  межами  організаційних 
структур  судової  влади  [13,  с.  119].  Соціальну  цінність 
незалежності  суддів Л. Москвич визначає  тим, що  її на-
явність  є  необхідною  передумовою  неупередженості  і 
справедливості судових рішень. Водночас ця цінність не є 
абсолютною, оскільки має низку обмежень, до яких нале-
жить і потреба співвідносити її з відповідальністю і праг-
ненням до єдності судової практики, принаймні у межах, у 
яких це знижує правову невизначеність [13, с. 120].

Наявність таких позитивних якостей у судді, як спра-
ведливість, неупередженість, об’єктивність, чесність, про-
зорість,  професіоналізм,  відкритість  та  компетентність, 
перевірених  досить  тривалим  часом  перебування  його 
на  посаді,  свідчить  про  позитивну  репутацію,  їх  відсут-
ність – репутацію негативну.

Для правильного розуміння поняття «повага» є потріб-
ним визначення його смислового значення, який у термі-
нологічній літературі визначається як «почуття шани, при-
язне ставлення, що ґрунтується на авторитеті» [3, с. 992].

Вважаємо, що зазначений термін має різні відтінки за-
лежно від сфери його вживання. По-перше, це стосується 
стосунків між пересічними людьми або людськими спіль-
нотами  на  ґрунті  позитивного  ставлення  до  особистих 
якостей  одних  людей  до  інших,  переважно  у  буденних, 
побутових стосунках. По-друге, повага може виникати до 
людей, які виконують важливі соціальні функції, зокрема, 
до служителів релігійного культу незалежно від характе-
ру особистих стосунків. Така повага може поширюватися 
на  духовенство  в  цілому,  незважаючи  на  негативні  риси 
окремих  священників,  хоча,  як  вважає  А.  Жалінський, 
це буває зазвичай рідко [5, с. 234]. По-третє, безумовним 
нормативом для суддів є повага до держави, державного і 
суспільного ладу.

Повага  до  суспільства  та  його  представників:  повна 
чи з деякими застереженнями, є важливою умовою соці-
альної  стабільності  як  і  правових  засад життєдіяльності 
суспільства. У зв’язку  із цим ступінь поваги суспільства 
в цілому до суду є важливим показником громадської пра-
восвідомості, чутливим барометром, показником ступеня 
суспільної довіри до влади в цілому.

Повага до суду є важливим елементом загальної і пра-
вової  культури,  гарантією  своєчасного  розгляду  та  вирі-
шення  справ  різних  категорій  у  суді.  Водночас  не  варто 
забувати, що і суд (суддя) зобов’язаний зі свого боку під-
тримувати  авторитет  судової  влади  в  суспільстві  і  влас-
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ними  морально-етичними  складовими  судового  статусу  
[2,  c.  242],  а  також шляхом притягнення до відповідаль-
ності осіб, які виявляють неповагу до суду. 

Поважати  професійну  честь  і  гідність  судді  –  це  ви-
знавати посадову особу судової влади правомочною пред-
ставляти  судову  владу  і  не  вчиняти  будь-яких  дій,  які 
завдають  шкоду  або  перешкоджають  здійсненню  її  про-
фесійних  функцій.  Ці  дії,  на  переконання  Л.  Москвич, 
свідчать, насамперед, про те, що людина не визнає стату-
су судді, його здатності вирішувати усі правові конфлік-
ти  на  основі  загальних  правових  норм,  не  визнає  також 
обов’язковості рішень судді, ігнорує судову (а отже, і дер-
жавну) владу в цілому [18, c. 47–48]. Така поведінка заслу-
говує на покарання. Водночас і судді зобов’язані захищати 
свою незалежність. Держава,  закон,  суспільство  в  прин-
ципі не можуть до  кінця  захистити незалежність  суддів. 
Вони можуть створити умови для  захисту незалежності, 
але основний тягар лежить на самому судді. Він повинен 
вміти протистояти найгрубішому тиску [5, c. 234], хоча це 
пов’язано з додатковими життєвими складнощами і підви-
щеною нервовою напругою.

У зв’язку із цим варто підкреслити, що творцями по-
ваги  до  суду  і  судочинства  є  насамперед  самі  судді,  від 
поведінки яких залежить ступінь поваги або неповаги до 
окремих суддів і судової системи в цілому. І це стосується 
передусім додержання ними вимог закону під час розгля-
ду судових справ. Практика судочинства виробила певну 
нормативну  модель,  тобто  сукупність  правил  поведінки 
під час розгляду справ судами. Ці правила мають загаль-
ноцивілізаційний  характер,  які  можуть  стосуватися  усіх 
публічних заходів, внаслідок чого виробилися певні пра-
вила участі в них, основані на взаємній повазі учасників і 
вирішенні питань у прийнятних для них формах.

Навички культури поведінки виробляються у суддів у 
процесі професійної підготовки і практики судочинства і 
мають прищеплюватися учасникам процесу, навіть право-
порушникам та іншим особам, які беруть участь або при-
сутні у судових засіданнях. У результаті виробляється пев-
ний стереотип поведінки судді, коли офіційність виключає 
будь-які прояви фамільярності у взаємному спілкуванні.

З одного боку, правопорушник, як і інший громадянин, 
має право на повагу до своєї людської гідності (ч. 1 ст. 28 
Конституції України), і його гідність не може принижува-
тися представниками влади, включаючи суддів. З  іншого 
боку,  він має враховувати  становище судді  і  не шкодити 
сам  собі,  конфліктуючи  з  ним.  Цим  повинні  керуватися 
також інші учасники процесу і присутні. Нагнітання кон-
фліктних ситуацій ніколи не йшло на користь справедли-
вому  судочинству.  Ця  нормативна  модель  зафіксована  у 
кодексах  і  відомчих  нормативних  актах,  що  стосуються 
організації роботи судів  і оцінки правопорушень під час 
розгляду справ у судах.

Як прояв справедливості та об’єктивності з боку суду 
громадськість  розглядає  адекватне  врахування  ним  об-
ставин  (пом’якшуючі  та  обтяжуючі),  які  впливають  на 
підстави і характер юридичної відповідальності правопо-
рушника. Забезпечення справедливості під час вирішення 
питання про відповідальність порушника сприяє усунен-
ню можливих ексцесів з його боку або вчинення ним ново-
го правопорушення і нормалізації судового розгляду. 

Не випадково у п. 1 ст. 6 Європейської конвенції з прав 
людини і основоположних свобод на перше місце постав-
лено  право  людини  на  справедливий  суд.  Відповідність 
судового рішення принципові справедливості пересічний 
громадянин може в основному оцінити такою самою мі-
рою,  як  і  фахівець  у  галузі  права.  Безумовно,  це  також 
сприяє виробленню поваги до суду і підвищенню автори-
тету суддів.

Як  уявляється,  поняття  «повага  до  суду»  як  родове 
поняття стосовно поваги до когось, чогось, тобто поваги 
взагалі може стосуватися: а) суду як інституту держави і 

суспільства, який є уособленням справедливості для всіх 
членів суспільства; б)  суду як державного органу, у яко-
му здійснюється судочинство; в) судді, який одноособово 
розглядає  справи  окремих  категорій;  г)  судових  складів 
(троє  або  більше  суддів),  які  ухвалюють  судові  рішення 
більшістю голосів і несуть за це колективну відповідаль-
ність;  д)  органів,  які  становлять  інфраструктуру  судової 
влади (Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища 
рада правосуддя, Державна судова адміністрація тощо).

Зазначені  критерії щодо поваги  або неповаги до  суд-
дів не можуть стосуватися присяжних, навіть у разі, коли 
висловлені ними думки діаметрально суперечили позиції 
професійних  суддів.  При  цьому  варто  враховувати,  що 
професійні  судді  і  представники  народу  можуть  керува-
тися різними критеріями під час постановлення вироків, 
і при цьому останні не несуть ніякої юридичної відпові-
дальності за свою позицію у справі.

У цілому ставлення народу до суду і суддів може бути 
в основному позитивним, негативним або індиферентним, 
що не виключає певних критичних оцінок з боку суб’єктів 
громадянського  суспільства  та  окремих  громадян  з  ура-
хуванням  їх  життєвого  досвіду,  у  тому  числі  внаслідок 
спілкування  з  представниками  судової  влади. Ставлення 
учасників процесу та інших громадян до окремих суддів 
залежить від результатів  судового розгляду,  тобто  закон-
ності й обґрунтованості судових рішень і в кінцевому під-
сумку – їх справедливості.

Серед  суддівських  чеснот,  які  поважає  суспільство, 
особливе місце посідає незалежність суддів. Цей принцип 
зафіксовано у ч. 1 ст. 129 Конституції України, відповідно 
до якої «суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та 
керується верховенством права». Важливість цього прин-
ципу підкреслюється тим, що на суддю не просто покла-
дається обов’язок бути незалежним,  а  він  апріорі  визна-
ється  таким, що, на жаль,  далеко не  завжди має місце  в 
дійсності. 

Суддівська  незалежність  проявляється  у  певній  сво-
боді  суддівського  розсуду  у  межах  закону,  звичайно, 
за  винятком  явної  сваволі,  яка  не  має  нічого  спільного 
із  суддівським  розсудом  як  результатом  розсудливості 
судді  (розсудливий  –  здатний  мислити,  міркувати,  ді-
яти  правильно  і  розумно,  обґрунтований,  вмотивований  
[14, c. 197].

На думку Ю. Полянського, яку ми поділяємо, суддів-
ський  розсуд  збігається  з  внутрішнім  розумінням  неза-
лежності судді, а не лише від його забезпечення, захисту 
від зовнішнього неправомірного впливу [15, с. 82].

Суддівський  розсуд  має  найважливіше  значення  під 
час оцінки суддею суперечливих доказів, які є у його роз-
порядженні, а також під час тлумачення ним суперечливих 
за змістом правових норм, які застосовуються під час роз-
гляду справи. Тут ідеться не про нормативне, а про індиві-
дуальне тлумачення, потреба в якому може бути зумовле-
на недосконалістю нормативного акта, зокрема, існування 
в ньому положень, які суперечать одне одному.

Право  на  суддівський  розсуд  може  бути  пов’язано  з 
правом на індивідуальне тлумачення норм законодавства, 
на підставі чого у судді виникає переконання в правиль-
ності обраної ним правової позиції.

Незалежність суддів, поєднана з усвідомленням ними 
своєї відповідальності перед суспільством, сприймається 
в  суспільній  свідомості  як  важлива  соціальна  цінність  і 
надбання  сучасного  демократичного  суспільства.  Судо-
чинство  може  лише  тоді  вважатися  правосуддям,  коли 
воно здійснюється незалежним суддею [15, с. 82]. 

Відповідно до ст. 1 Кодексу суддівської етики, затвер-
дженого  ХІ  черговим  з’їздом  суддів  України  22  лютого 
2013 р. «Суддя повинен бути прикладом неухильного до-
держання  вимог  закону  і  принципу  верховенства  права, 
присяги  судді,  а  також  дотримання  високих  стандартів 
поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, 
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незалежність, неупередженість і справедливість суду» [8]. 
Що ж стосується ст. 2 Кодексу, відповідно до якої «суддя 
має уникати будь-якого незаконного впливу на його діяль-
ність, пов’язану зі здійсненням правосуддя, та бути неза-
лежним  від  своїх  колег  у  процесі  ухвалення  рішень…»: 
уникати  чи  не  уникати,  залежить  виключно  від  судді. 
Отже, початок цієї статті доцільно викласти конкретніше, 
а саме: «Суддя має протистояти будь-якому незаконному 
впливу…» і далі за текстом.

Аналіз тексту Кодексу свідчить, що етичні норми, які 
містяться в ньому, тісно переплітаються з правовими нор-
мами, що  визначають  статус  суддів. Адже  не  випадково 
вимога до судді дотримуватися правил суддівської етики 
міститься  не  лише  в  Кодексі  суддівської  етики,  але  й  у  
п. 2 ч. 7 ст. 56 Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів». У зв’язку із цим викликають заперечення положення  
ст. 4 Кодексу, відповідно до якої «порушення правил етич-
ної  поведінки,  встановлених  цим  Кодексом,  не  можуть 
самі по собі застосовуватись як підстави для притягнення 
суддів до дисциплінарної відповідальності…» Невже по-
ява судді у громадському місці у стані сильного сп’яніння 
не може бути підставою для дисциплінарної відповідаль-
ності? Вважаємо за потрібне виключити зазначене засте-
реження із тексту Кодексу.

Неабияке значення має становлення думок про суддів з 
боку громадян, які були, є і потенційно можуть стати учас-
никами судового розгляду у конкретному міському або ра-
йонному суді. У зв’язку  із цим для зазначених громадян 
інформація  про  ділові  і  моральні  якості  окремих  суддів 
має більш вагоме значення, ніж питання «Чи довіряєте Ви 
судовій владі України?» Впродовж останніх років уже ста-
ло  звичаєм давати негативну  відповідь  на  останнє  запи-
тання, чим значною мірою штучно створюється думка про 
мало не суцільну неприязнь громадян до судової системи, 
особливо якщо таке ставлення підігрівається провідними 
політиками країни і ЗМІ. При цьому ключову роль відігра-
ють критичне ставлення до влади взагалі і залишки мента-
літету суспільства радянських часів зокрема.

Ступінь довіри учасників процесу до окремих судів за-
лежить від результату судового розгляду, законності й об-
ґрунтованості судових рішень. Позитивне ставлення (по-
вага)  до  судової  влади  виглядає  найоб’єктивнішою  тоді, 
коли така повага поєднується з довірою до суду.

Для того щоб до кінця прояснити сутність і рівень по-
ваги, варто враховувати, що вона залежить від ґрунтовнос-
ті наукових досліджень, якості узагальнень судової прак-

тики,  показників  притягнення  суддів  до  дисциплінарної 
і кримінальної відповідальності і навпаки, заходів заохо-
чення, результатів соціологічних досліджень тощо. Проте 
стовідсотково покладатися на результати цих досліджень 
не варто, враховуючи різні вимоги і ставлення людей та їх 
спільнот до судів і результатів їх діяльності. Повна ясність 
наступає лише тоді, коли поведінці «служителів Феміди» 
надається кримінально-правова оцінка, і з цього робляться 
відповідні однозначні висновки.

Звичайно, на  імідж судді вкрай негативно впливають 
відомості про його неправомірне збагачення, зокрема, на-
буття дуже дорогих речей  і предметів нерухомості, які є 
підставою для відповідних перевірок.

Висновки. Повагу до суду варто розглядати як важли-
ву  соціальну  і  правову цінність. Соціальну  тому, що  від 
ступеня поваги залежить суспільна довіра до суду та його 
представників. У юридичному розумінні повага до суду і 
суддів  уможливлює  виконання  ними  своїх  функціональ-
них обов’язків. Правова цінність поваги до суду, якщо це 
справді повага, а не її імітація, поєднується з конкретною 
поведінкою учасників судочинства, які цю повагу засвід-
чують, у беззаперечному виконанні процесуальних вимог.

Повага до суду поєднується із самоповагою представ-
ників судової влади. Таку самоповагу не можна змішувати 
із самозакоханістю і відчуттям переваги щодо інших юри-
дичних професій. Вона є показником підвищеної вимогли-
вості судді до своєї поведінки. Особа, яка цього не розу-
міє, об’єктивно не здатна стати або залишитися суддею.

Незалежність  суддів  не  обмежується  рамками право-
вих  приписів,  а  включає  елементи  моралі,  які  значною 
мірою визначають ставлення суддів до пересічних грома-
дян і громадян до суддів. Соціальна цінність незалежності 
суддів  полягає  у  тому, що  вони  у  своїй  діяльності  керу-
ються не лише правовими, але й моральними критеріями, 
близькими народу.

Творцями  поваги  до  суду  і  судочинства  є  передусім 
самі судді, які своєю поведінкою під час здійснення судо-
чинства і поза ним утверджують як загальнолюдські, так і 
правові цінності. 

Ставлення громадськості до суддів залежить передусім 
від  оцінки  законності  і  справедливості  судових  рішень, 
які у суспільній свідомості мають поєднуватися, причому 
саме  справедливість  набуває  першочергового  значення. 
Ухвалення  несправедливих  рішень  може  викликати  гро-
мадське невдоволення та понизити «рейтинг» судді в сус-
пільній свідомості.
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The article is devoted to the study of the problematic issues in the field of international maritime tourism in Ukraine. It is defined the main 
directions of the development of international tourism relations in the sphere of legal regulation in the light of the positive foreign legal experience, 
also the importance of the priority development of marine tourism in Ukraine in the context of European integration is justified.

Key words: international tourist’s relations, tourism, maritime cruise, tourist’s service, integration, adaptation of a legislation.

Стаття присвячена вивченню проблемних питань у галузі міжнародного морського туризму в Україні. Визначаються основні напрями 
розвитку міжнародних туристичних відносин у сфері правового регулювання, враховуючи позитивний іноземний правовий досвід, а та-
кож обґрунтовується важливість пріоритетного розвитку морського туризму в Україні в умовах європейської інтеграції.

Ключові слова: міжнародні туристичні відносини, туризм, морський круїз, туристична послуга, інтеграція, адаптація законодавства.

Статья посвящена изучению проблемных вопросов в сфере международного морского туризма в Украине. Определены основные 
направления развития международных туристических отношений в области правового регулирования с учетом позитивного иностран-
ного правового опыта, а также обоснована значимость приоритетного развития морского туризма в Украине в условиях евроинтеграции. 

Ключевые слова: международные туристические отношения, туризм, морской круиз, туристическая услуга, интеграция, адаптация 
законодательства.

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Statement of a problem. Ukraine  occupies  one  of  the 
leading  places  in Europe  on  the  level  of  provision with  the 
valuable natural, historical and cultural resources, capable to 
generate considerable tourist interest at domestic and foreign 
travelers  as  a  naval  power. However,  the  available  resource 
potential is not practically used, and the state and productivity 
of development of  the cruising  industry are not only behind 
the advanced countries of the world, but also do not conform 
to the requirements of modern society. The existing numerous 
scientific works don’t create a complete scientific idea of the 
main problems of legal regulation of the international cruising 
relations, and positive foreign legal experience, unfortunately, 
remains out of sight of modern researchers.

Analysis of recent researches and publications. Mate-
rials  of  the work  are  based  on  the  scientific writings  of  the 
leading  Ukrainian  and  foreign  scientists,  legislative  acts, 
normative documents. Recently, attention  to  the  issue of  the 
development of  cruise  tourism are given of many scientists. 
The most  complete  this  problem  got  reflected  in  the works 
of  V.  Golubkova  [1],  S.  Gihareva  [2],  N.  Peresypkina  [3],  
Yu. Mihailova [4]. The history of cruises and tendency of the 
development the cruise industry are examined in the works of  
L. Paladich [5], N. Zacepina [6], O. Lyahovskoy [7], O. Shi-
baev [8]. However, the submitted works are not paid attention 
to a strategy of the development of industry, there is no legis-
lative base, under which there was a formation of a domestic 
cruise tourist’s product as one of the most important sources 
of economic growth, which contributes to the fullest use of the 
resource potential of Ukraine. 

Objects of the article  are  the  analysis  of  normative-le-
gal  regulations  of  the marine  tourism,  the  identification  and 
description of the main problems of the development of inter-
national marine tourism in terms of international integration.

Basic material. Despite difficult  times, currently going 
through Ukraine,  we  should  not  forget  about  the  develop-
ment of tourism. International tourism, as social – economic 
phenomenon, determined by international economic organi-

zations as the most important and dynamic part of the world 
economy,  a  participation  in  international  tourism  is  an  ex-
tremely  important  task  of  any  country.  In  Ukraine,  thanks 
to the unique combination of climatic and geopolitical con-
ditions,  the presence of recreational and historically-cultur-
al potential, there are all preconditions for organization and 
development  of  cruise  business.  However,  the  existing  re-
source potential is practically not used, a state and an impact 
of the development of cruise industry not only lag behind the 
advanced countries of the world, but do not meet the require-
ments of modern society, that is the potential equal member 
of the European and world communities. A steady growth of 
the influence of tourist services, and among them the cruise, 
on the socially-economic situation of countries and regions is 
one of the most significant, permanent and long-term tenden-
cies, accompanying formation and development of the world 
economy [1].

Only through such international tourist’s relations, the last 
five years  the growth  rate of  revenue  from  the development 
of cruise tourism in Europe was 153,75%, and the number of 
tourists, that went on a cruise, increased by 2,74 million per-
sons [2]. From the point of view of private international law, 
international  tourist  relations  inherently  are  the  relationship, 
complicated a foreign element. To reflect their actual interna-
tional structure there is a need in the creation of special mate-
rial – law and conflict of laws rules, as the application of the 
rules on the regulation of purely national relations in tourism 
becomes unacceptable for different reasons. Existing numer-
ous scientific works do not create a holistic scientific notion 
about basic problems of legal regulation of international travel 
relationships, and the positive foreign legal experience, unfor-
tunately, remains outside the attention of modern scholars. So, 
achievement of strategic targets for Ukraine, in particular, the 
integration  into  the EU,  there  is possible  including provided 
of bringing the national tourist legislation in compliance with 
international and European standards. This  indicates  the  rel-
evance  of  the  topic  and  the  need  for  conducting  a  compre-
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hensive comparative-legal analysis of the features of the legal 
regulation of international tourist relationships [3].

It is necessary to resolve a number of issues on coopera-
tion Ukraine with States – members of the EU in the field of 
tourism with the aim of creating a common space of European 
tourism, implementation of the innovation model of develop-
ment of Ukraine as a tourist state, given the significant tourist 
potential  of Ukraine,  and  the  prevention  of  negative  conse-
quences for tourism cooperation.

One of  the major  is carrying out systematic work on the 
adaptation of the tourism legislation to the relevant directives 
and standards, that would have required, first of all, is the im-
provement on protection rights of Ukrainian and foreign con-
sumers of travel services, approaching of Ukraine to the world 
standards of tourist service. The state is supposed to be espe-
cially interested in helping by countries – members of the EU 
on account of the target programs of budget financing of the 
afore-mentioned needs. Ukraine is also interested in providing 
methodological assistance with the relevant structures of  the 
EU and its states – members in dealing with the harmonization 
of national legislation in the field of tourism with the relevant 
international standards. In this connection, it would have de-
sirable a technical assistance regarding provision and transla-
tion of EU legislation in the field of tourism with the aim of 
their  further  consideration  in  the preparation of  the  relevant 
draft laws of Ukraine, aimed at increasing the effectiveness of 
tourism of Ukraine.

In 2015, began  to occur  the harmonization of  legislation 
in the field of tourism with the directives and other acts of the 
EU. The association agreement between the European Union 
and states – members of the European Union on the one hand 
and Ukraine, on  the other hand, was  signed by our country. 
The Chapter 16 of this agreement focuses on tourism, the con-
tent of the agreements is that the parties will cooperate in the 
field of  tourism with  the  aim of  improving  the  competitive-
ness of the tourist industry as a generator of economic growth, 
broadening rights and possibilities of the population, employ-
ment and currency market. Cooperation on bilateral, regional 
and European levels will be based on the principles of respect 
for the integrity and interests of local communities, especial-
ly in rural areas, the importance of a preservation of cultural 
heritage  and  positive  interaction  between  tourism  and  envi-
ronmental policy. Understanding on cooperation  in  the  tour-
ism sphere under  this agreement will  favor  the activation of 
the state policy on the development of the tourism sector and 
corresponding growth  in  the number of companies, working 
in this field. Also, households will get more opportunities to 
increase employment in the tourism sector and a more devel-
oped infrastructure, especially in rural areas, as well as broad-
er  and more  effective  guarantees  from  the  state  to  preserve 
local historically-cultural heritage.

At  the  level of  the state,  the development of  the  tourism 
sector will be the consequence of the growth of currency re-
ceipt, that in particular, will improve the state of the balance 
of payments and will contribute to the stabilization of the ex-
change rate of the national currency. It can be also expected, 
that the development of the tourism industry for another equal 
conditions will  lead  to  a  rise  in  revenues  to  state  and  local 
budgets [9]. Implementation of these agreements is carried out 
in the framework of the plan of implementation of the Direc-
tive of the Council of the EU 90/314/ EEC on package travel, 
package holidays and package tours. 

Aforesaid plan for the implementation of the Council di-
rective of the EU 90/314/ EEC, developed by the Ministry of 
infrastructure, has been approved in accordance with the reso-
lution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 11 March 
2015 № 200-p “On approval of the Ministry of infrastructure 
of the plan of implementation of the Council directive of the 
EU” from 13 June 1990 90/314/ EEC on package travel, pack-
age holidays and package tours [10]. According to the Order, 
the Ministry  of  infrastructure  was  tasked,  along  with  other 

government  agencies  to  ensure  the  implementation  of  the 
stated plan of implementation; under the agreement with the 
Ministry of  Justice  and  the Government Office of European 
integration to make needed changes to the plan of implementa-
tion; to submit to the Cabinet of Ministers of Ukraine informa-
tion about the execution of the plan of implementation for the 
conduct  of  the Government Office  of  European  integration, 
monitoring the effectiveness of its execution and preparation 
of relevant proposals.

The aim of the directive is the convergence of laws, reg-
ulations and administrative provisions of the Member States, 
belonging to complexes that are sold or offered for sale on the 
territory of the Community. As one of the most important ob-
jectives of the Community is the creation of the internal mar-
ket, part of which is the tourist sector, because the laws of the 
Member States on integrated tourism, integrated and compre-
hensive tours, demonstrate the numerous disagreements with 
each other, and national practices in this field vary considerably 
between each other, that gives rise to obstacles to the freedom 
of provision of services concerning the inhibitions and caus-
es distortion of competition between operators, that are based 
in different Member States. In accordance with Directive, the 
main objectives of the implementation are: ensure compliance 
with the aims of the directive, which stipulates the necessity of 
improving market of tourist services, setting general rules for a 
tourism product, authenticity of the information regarding the 
complex of tourist services, protection of rights of consumers 
of travel services, create a healthy competition in the market of 
tourist services, guaranteeing liabilities of travel operators and 
tourism agents give considerable arguments of their reliability, 
amendments to the normative-legal acts of Ukraine regarding 
the  improvement  of  organization  of  tourist  services  through 
consumer protection.

From  the  implementation of  the  act  of  legislation of  the 
EU in Ukraine is expecting as a result, that at the same time, in 
order to improve the quality of tourist services in Ukraine, the 
approaches to formation “packages” are in need of improve-
ment, in particular , must be an intensified the process of har-
monization of national standards with European, that are sub-
ject to voluntary application in the Member States of the EU, 
although  this  directive  does  not  require  the  development  of 
appropriate national standards . But, at present Ukraine there 
are the lacks of important international standards in the field of 
tourism, namely: “Tourism. Client service. Cruise vessels and 
ferries”, also missing “Bus route transportations”, “Conditions 
of travel organization. Travel services. Hotels and other tourist 
accommodation facilities. Terminology”, “Tourist information 
Offices. Tourist information and reception services. Require-
ments”,  “Adventure  tourism.  System  security  management. 
Requirements” and other standards [11]. In turn, bringing na-
tional standards, in particular, in the areas of transport main-
tenance,  tourist  accommodation  conditions  of  organization 
of  tourist  services  and  awareness,  services  for  persons with 
disabilities in line with European and international standards, 
contribute  to  the creation of a competitive  tourist product  in 
Ukraine, that is very important for the further development of 
international tourism, including, cruise tourism, for which we 
need to pay attention, as has a number of features and com-
bines several kinds of  tourism, but  the above Directive does 
not mentions  the  international cruise  tourism, unlike  legisla-
tion, which is devoted to chapter 4, what should pay attention 
to.

International  cruise  tourism  is  a  private  tourist  product. 
Feature of the tourist product is that, for all ambiguity of inter-
pretation tourist products include tourism to the non-industrial 
sector [5]. Services act the main subject and make up to 80% 
total sales on developed tourist markets. A tourist product has 
four  distinctive  features, which  distinguish  the  service  from 
product: an intangible, indissolubility of production and con-
sumption, changeableness and inability to preservation. An in-
tangible, or imperceptibility of tourist services means, they do 
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not take the form of goods. It is impossible to demonstrate, see 
or try to obtain. Unlike the purchase of goods, services do not 
lead to the possession of anything [8].

The article 1 of the Law of Ukraine “About Tourism” as 
one of  the  leading concepts  is given  the definition of  tourist 
product, as a developed tourist services, that combines at least 
two following services, that is sold or offered for sale at a fixed 
price, which includes transportation, accommodation and ser-
vices other travel services, not connected with transportation 
and accommodation [12]. Thus, based on  the articles of  this 
Law, maritime cruise can act as  transportation as part of  the 
tourist product, i.e. sea cruise serves in this case as a tourism 
product, which must  be  enforced  from  the  beginning  to  the 
disembarkation of a passenger,  as  the EU Council Directive 
90/314/EEC on package travel, package holidays and package 
tours is evidenced of it [13].

As part of a  tourist product  is  the  transport component, 
i.e., a carrier of a cruise can act as an organizer, and just as 
a  carrier.  From  this,  it  follows,  the  international  sea  cruise 
is a transport segment, that testifies to its universal use [4]. 
The intensity of the development of the international cruise 
market, formed on the basis of the increase in relation to the 
vessels  of  new  generation,  what  makes  amplify  the  atten-
tion to modern problems of development of the internation-
al marine  tourism, namely perfection and adaptation of  the 
Ukraine legislation in the sphere of the cruise tourism to the 
EU legislation. Analysis of trends and prospects of the devel-
opment of cruise tourism shows, at present, the situation on 
the Ukrainian tourist market in general and a cruise in par-
ticular,  is quite unstable  [6]. And during  the harmonization 

of the legislation, it is not worth to forget about it and that, 
obviously, needs amending.

Ukraine has significant competitive advantages and pow-
erful  potential  in  the  sphere  of  the  development  of  interna-
tional cruise tourism [7]. So, as a result of the integration of 
knowledge,  resources,  successful  experience,  it will  be  sup-
plied a synergistic effect from its development. Based on the 
information, listed in this article, now there is an implementa-
tion of a number of measures to the adaptation of the Ukrain-
ian legislation to the EU legislation and the overall direction 
of the development of the legislation on the basis of European 
standards, in accordance with the implementation of the asso-
ciation agreement between the European Union and the Mem-
ber States of the European Union, on the one part and Ukraine 
on the other part.

So, The Association Agreement , sectoral agreements with 
the EU, such as the EU Council Directive 90/314/ EEC on pack-
age travel, package holidays and package tours, define not only 
lists of acts of the EU legislation, that has to be adapted the tour-
ism legislation, but  the  terms of  their  implementation and the 
obligation regarding the proper application of them. The above 
causes the need for a change in the approach to the planning and 
implementation  of measures  for  the  adaptation  of  legislation, 
in particular, processing and conversion from annual planning 
with adaptation to a more effective long – term planning. 

Conclusions. Thus,  guided  by  the  positive  foreign  legal 
experience, it is necessary to improve and bring into compli-
ance with the international and the European standards the na-
tional legislation on tourism, that is very significant in the days 
of Ukraine’s integration into the EU.
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Миграция как сложное явление и предмет правового регулирования и международно-правовое регулирование миграции анализи-
руются с помощью методов диалектики и системного подхода. Результатом анализа является вывод о ценности применения указанных 
методов к обоим объектам познания, а также оценка эффективности и полноты международно-правового регулирования миграции в 
настоящее время. Статья выявляет и методологически объясняет пробелы международно-правового регулирования миграции и пер-
спективы развития последнего.

Ключевые слова: международное право, миграция, международно-правовое регулирование миграции, метод, диалектический ме-
тод, системный подход.

Міграція як складне явище й предмет правового регулювання й міжнародно-правове регулювання міграції аналізуються за допо-
могою методів діалектики й системного підходу. Результатом аналізу є висновок про цінність застосування зазначених методів до обох 
об’єктів пізнання, а також оцінка ефективності й повноти міжнародно-правового регулювання міграції в наш час. Стаття виявляє й мето-
дологічно пояснює прогалини міжнародно-правового регулювання міграції та перспективи розвитку останнього.

Ключові слова: міжнародне право, міграція, міжнародно-правове регулювання міграції, метод, діалектичний метод, системний підхід.

Migration as a complex phenomenon and a subject of legal regulation and international legal regulation of migration are analyzed by the 
methods of dialectics and system approach. The analysis results in a conclusion of the underestimated value of the application of these methods 
to both objects of knowledge and in the assessment of the effectiveness and comprehensiveness of international legal regulation of migration at 
present. The article identifies and methodologically explains the gaps of international legal regulation of migration and touches upon the develop-
ment prospects of the legal regulation of migration.

Key words: international law, migration, international legal regulation of migration, method, dialectical method, system approach.

Постановка проблемы. Миграция – сложное явление 
общественной  жизни,  являющееся  предметом  регулиро-
вания  внутригосударственного  и международного  права, 
последнего  –  на  двустороннем,  региональном  и  универ-
сальном  уровнях.  Эффективность  правового  регулиро-
вания  тесно  связана  с  адекватным  учетом  комплексного 
характера феномена. 

Интерес к вопросам метода в международном праве и 
праве  в  целом  в  последнее  время  растет  [1,  c.  106]. От-
части  это  объясняется  правовым  регулированием  новых 
сфер,  например,  биотехнологий,  или  распространением 
международно-правового  регулирования  на  сферы,  пре-
жде  входившие  во  внутреннюю  компетенцию  любого 
государства по смыслу ч. 7 ст. 2 Устава ООН, например, 
права  человека.  При  этом  некоторые  фундаментальные 
разработки остаются в незаслуженном, но вполне понят-
ном забвении. Речь идет о диалектическом методе, чье зна-
чение для науки велико, но отрицательные коннотации в 
историческом прошлом, когда данный метод доминировал 
на территории некоторых (ныне независимых) государств, 
фактически препятствуют разумному его использованию 
в настоящем, что обедняет науку и практику.

В свете сказанного представляется необходимым про-
анализировать комплексный феномен миграции с позиций 
диалектического и системного методов, и с тех же пози-
ций  проанализировать  международно-правовое  регули-
рование миграции. Проблема, разрешению которой такое 
исследование  призвано  способствовать,  заключается  в 
формировании системного подхода к международно-пра-
вовому регулированию миграции на универсальном уров-
не,  что фактически  имеет место  в  значительно  большей 
степени,  чем  официально  признается,  в  подтверждение 
чего приводятся ссылки на новейшие международно-пра-
вовые акты, специально посвященные миграции.

Анализ последних исследований.  Основополага-
ющими  работами  в  контексте  поставленной  проблемы 

являются классические труды Г. Гегеля, А. Спиркина по 
философии; Ю.  Баскина,  Д. Фельдмана  касательно  диа-
лектического  метода  применительно  к  международному 
праву,  а  также к  системе международного права; Л. фон 
Берталанфи,  И.  Блауберга,  В.  Садовского,  А.  Уемова,  
Э. Юдина  –  касательно  системного  метода;  В. Алексан-
дрова, А. Матвеева, Г. Мурадымовой, Е. Сурмина по по-
воду современного использования обозначенных методов; 
Д. Азми, Е. Сидоровой – относительно системных / ком-
плексных явлений; И. Ивахнюк, Т. Хабриевой, А. Ястре-
бовой – касательно международно-правового регулирова-
ния миграции.

Цель исследования заключается в том, чтобы проана-
лизировать миграцию как предмет международно-право-
вого регулирования и международно-правовое регулиро-
вание  миграции  как  самостоятельные  объекты  познания 
с  позиций  диалектического  и  системного  методов  для 
выявления  уровня  научного  осмысления  этих  объектов 
в их целостности и оценки эффективности международ-
но-правового регулирования миграции с точки зрения его 
полноты на современном этапе.

изложение основного материала. Под  методом  на-
учного  познания  понимают  «способ  воспроизведения  в 
мышлении изучаемого предмета» [2], «совокупность пра-
вил, приемов и принципов,  обеспечивающих  закономер-
ное познание объекта и получение достоверного знания» 
[3]; «совокупность основных способов получения новых 
знаний и методов решения задач в рамках любой науки. 
Метод включает в себя способы исследования феноменов, 
систематизацию, корректировку новых и полученных ра-
нее знаний» [4].

Среди  всех  методов  выделяют  разные  их  группы  по 
степени  общности,  применимости  к  различным  обла-
стям  знаний  [5,  c.  10–14],  где  выделяются  под  разными 
наименованиями три группы: методы, применимые к на-
учному  познанию  вообще  (философские  методы),  к  не-
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которой части научных областей (общенаучные методы), 
к конкретным областям научного знания (частнонаучные 
методы) [6, c. 548–460]. С этих позиций метод диалектиче-
ского материализма, как правило, относят к основопола-
гающим методам, тогда как системный – к общенаучным  
[6, c. 549; 7, c. 34].

Суть диалектического научного метода познания мож-
но обобщить как сочетание учета количественных измене-
ний объекта познания, требования идентификации основ-
ных внутренних противоречий объекта познания, а также 
его внешних противоречий с окружающей средой, требо-
вания учета целостности системы и взаимосвязи всех ее 
сторон, возможных изменений ее состояний и др. [8].

При  этом  системный  метод  правомерно  рассматри-
вать в качестве конкретизации метода диалектического в 
вопросе о целом и частях [6, c. 373] как понимание мно-
жества взаимосвязанных элементов, выступающих в каче-
стве взаимосвязанной целостности [7, c. 18].

Используя каждый из двух обозначенных методов на-
учного познания, дадим характеристику самой миграции 
и  ее  международно-правовому  регулированию,  сопоста-
вив полученные результаты с анализом новейших между-
народно-правовых актов о миграции.

В  диалектике  выделяются  принципы  развития,  кон-
кретности и всеобщности. Применение этих принципов к 
миграции дает нам следующие результаты. Принцип раз-
вития [5, c. 21–26] не является достаточно исследованным 
применительно  к  миграции.  В  этой  части  выделяются 
лишь некоторые идеи: преобладание в прошлом массовой 
централизованной миграции над индивидуальной в про-
тивовес  современному периоду,  когда  соотношение  лич-
ных и продиктованных сверху решений противоположно 
[9;  10;  11].  Развитие международно-правового  регулиро-
вания миграции  составляет  один  из  тезисов  автора  этой 
статьи, изложенный в иных работах  [12; 13; 14,  c.  7–36; 
15]. Конкретность понимается как постоянно меняюще-
еся единство многообразного [5, c. 29]. Миграция как яв-
ление сочетает в  себе многообразные элементы  (формы, 
виды, стадии), каждый из которых остается частью цело-
го:  перемещения  населения  на  время  или  навсегда  [9]. 
Такими  элементами  являются  следующие:  перемещения 
работников-мигрантов,  перемещения  вынужденных  ми-
грантов, перемещение обучающих и обучающихся, пере-
мещение жертв торговли людьми и т.д. Сочетание, соот-
ношение элементов непостоянно, но только принятие во 
внимание их всех способно дать целостное представление 
о миграции как  таковой. Постоянно меняющееся много-
образие миграционных передвижений едино по существу: 
оно  представляет  собой  пересечение  людьми  террито-
риальных  границ  (в  случае  международной  миграции  – 
международно признанных границ государств). Принцип 
конкретности применительно к международно-правовому 
регулированию  миграции  доведен,  как  кажется,  практи-
чески  до  предела:  каждый  элемент  (форма,  вид,  стадия) 
миграции  регулируется  отдельным  блоком  междуна-
родно-правовых предписаний, так что некоторые авторы  
[16, c. 47; 17, c. 195] даже свидетельствуют о невозмож-
ности  единого  подхода  к  миграции  с  позиций междуна-
родного права. Несмотря на это, постепенно формируется 
правозащитный  подход  к  миграции,  сводящий  воедино 
деятельность  государств в отношении миграции во всем 
ее многообразии [18]. Это находит свое отражение, напри-
мер, в докладах Генерального секретаря ООН «Миграция 
и  развитие»  [19,  c.  351–372],  в  Нью-Йоркской  деклара-
ции о беженцах и мигрантах от 19 сентября 2016 г. и т.п. 
Принцип всеобщности (универсальности)  означает  взаи-
мосвязанность  рассматриваемого  явления  с  множеством 
других, где связи имеют не случайный поверхностный ха-
рактер, а являются необходимыми [5, c. 31]. Всеобщность 
касательно  миграции  выражается  в  разработанности 
идеи факторов миграции, т.е. порождающих ее ситуаций 

и  обстоятельств  [20,  c.  76–88],  а  также  осмысления  по-
следствий самой миграции, например, для идей развития  
[18;  19,  c.  29–42].  Универсальность  международно-пра-
вового  регулирования  миграции  имеет  место  на  уровне 
«мягкого»  права,  где  признается  взаимосвязь  миграции 
с  бедностью,  вооруженными  конфликтами,  социально-
экономическим неравенством внутри государств и между 
государствами и т.д.  [14, с. 37–70; 19, c. 351–372], но на 
уровне международных договоров универсального уровня 
всеобщность миграции пока не признана.

Системный подход в этой части дает аналогичные ре-
зультаты. Названные  элементы миграции  (вынужденная, 
трудовая, незаконная и т.д.) являются взаимосвязанными 
с фактом пересечения границ как содержанием миграци-
онного  действия,  вопросами  правового  статуса  лиц,  по-
разному  решаемыми,  но  одинаково  возникающими  при 
миграции, с проблемами для государств, принимаемыми 
ими во внимание при решении вопросов правового регу-
лирования.

Рассмотрим  миграцию  сквозь  призму  основных  за-
конов диалектики. Единство и борьба противоположно-
стей в миграции имеет место и проявляется как на уров-
не частных лиц, так и государств. На уровне отдельного 
человека  этот  принцип  проявляется  в  желании  стабиль-
ности  и/или  благополучия,  с  одной  стороны,  и  стремле-
нии  к  повышению  уровня  своего  благосостояния  и/или 
безопасности,  с  другой  [20,  c.  67–69].  Результатом  скло-
нения ко второму является миграция. Единство и борьба 
противоположностей  на  уровне  государств  и  междуна-
родно-правового  регулирования  миграции  расположены 
в нескольких плоскостях: интерес государства лежит как 
в сфере торговли, испокон веков стимулировавшей либе-
ральность предписаний в сфере миграции купцов, так и в 
сфере безопасности, являвшейся и являющейся причиной 
всевозможных ограничений правового порядка в отноше-
нии въезда и пребывания иностранцев [20, c. 38–44]. Кро-
ме этого, стремление сохранить суверенные прерогативы 
в  сфере  миграции  диалектически  связано  с  осознанием 
неэффективности односторонних действий, а значит, по-
требностью  решать  вопросы  миграции  международно-
правовыми  средствами.  Немаловажно  также  единство 
взглядов  всех  стран  на  выгоды  для  развития  всех  госу-
дарств  от  миграции  при  противоположности  групповых 
интересов (условно) государств пребывания и государств 
назначения  мигрантов.  Имеющиеся  противоречия  меж-
государственного  уровня не  решены в  настоящее  время. 
Признанными являются они лишь частично, а потому не 
привели к настоящему времени к сбалансированному со-
гласованию по миграции в целом [5, c. 39–40]. 

Второй  закон  диалектики  говорит  о  переходе  коли-
чественных  изменений  в  качественные.  В  миграции  как 
явлении  действие  этого  закона  проявляется  в  том,  что 
масштабы явления (а мигрантами являются примерно 3% 
населения  мира)  меняют  соотношение  местного  и  при-
шлого населения (в странах приема), местного и уехавше-
го населения (в странах происхождения). Это отражается 
в  правовом  и  международно-правовом  регулировании: 
государства  приема  оказываются  перед  необходимостью 
разработки  интеграционных  программ  для  мигрантов 
[21], борьбы с незаконной миграцией, а государства про-
исхождения становятся крайне  заинтересованными в со-
блюдении прав мигрантов в  странах пребывания и в  со-
трудничестве  по  вопросам  денежных  переводов,  работы 
с диаспорой и т.д. При этом количественные изменения в 
миграции не считаются заслуживающими создания обще-
го международного договора, и лишь краткосрочные про-
блемы европейского региона с наплывом беженцев в 2015 г.  
привели к разработке двух взаимосвязанных договоров по 
беженцам и мигрантам к 2018 г. [22; 23]. На наш взгляд, 
эти  договора  либо  не  будут  реализованы,  либо  не  будут 
эффективно работать. Закон отрицания отрицания изло-
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жен автором в иных работах,  а потому опускается  здесь 
[14; 15].

Выводы. На основе изложенного можно сделать сле-
дующие  выводы.  Диалектический  и  системный  методы 
дают  разностороннее  знание  о  миграции,  обладающее 
полнотой и достоверностью. Однако на уровне междуна-
родно-правового регулирования миграции эти методы не 
в полной мере учтены и реализованы, недооценены, что 
отрицательно  сказывается  на  степени  охвата  миграции 
международно-правовым  регулированием  универсально-

го уровня и на эффективности этого регулирования. Поло-
жительной тенденцией в рассматриваемом ключе является 
развитие «мягкого» права в сравнении с договорным при-
менительно к миграции в целом. Тем не менее, переход к 
юридическим обязательствам в отношении комплексного 
видения миграции от не связывающих государства форм 
договоренностей едва ли произойдет даже в среднесроч-
ной перспективе.

Статья  подготовлена  в  рамках  проекта  РГНФ  16-03-
50188.
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ПОНЯТТЯ ТА ВиДІВ МІЖНАРОДНОЇ ЗЛОЧиННОСТІ
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У статті досліджено наукові підходи щодо визначення поняття та видів міжнародної злочинності. Проаналізовано основні доктри-
нальні позиції радянських, українських та зарубіжних вчених юристів-міжнародників у різні часові періоди. Встановлено особливості 
розуміння поняття та видів міжнародної злочинності в сучасний період.

Ключові слова: науковий підхід, доктрина, міжнародний злочин, транснаціональний злочин.

В статье исследуются научные подходы к определению понятия и видов международной преступности. Анализируются основные 
доктринальные позиции советских, украинских и зарубежных ученых юристов-международников в разные временные периоды. Устанав-
ливаются особенности понимания понятия и видов международной преступности в современный период.

Ключевые слова: научный подход, доктрина, международное преступление, транснациональное преступление.

The article considers the scientific approaches to the definition and types of international crime. Analyses the main doctrinal positions of 
soviet, Ukrainian and foreign scientists, international lawyers in different time periods. Established a particular understanding of the concept and 
types of international crime in modern times.

Key words: scientific position, doctrine, international crime, transnational crime.

Вступ. Важливість та необхідність досліджуваної про-
блеми  полягає  в  тому,  що  сам  термін  «міжнародна  зло-
чинність»,  незважаючи  на  його  постійне  вживання,  не 
має досить чіткого й узгодженого визначення. Більшість 
вчених  радянського  періоду  розглядала  злочинність  як 
внутрішню проблему. Окрім цього, досить  тривалий час 
міжнародні  аспекти  злочинності  не  привертали  до  себе 
достатньої  уваги  науковців.  Водночас  сучасні  підходи 
щодо  визначення  поняття  та  видів  міжнародної  злочин-
ності є неоднозначними.

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  В  україн-
ській доктрині міжнародного права деякі проблеми щодо 
визначення поняття та видів міжнародної злочинності до-
сліджували такі вчені: Буроменський М.В. [12], Василен-
ко В.А. [13], Задорожний О.В. [14], Стрельцов Є.Л. [15], 
Ролінський  В.І.  [16],  Гнатовський  М.М  [17],  Зелінська  
Н.А. [18], Мохончук С.М. [19], Столярський О.В. [20], од-
нак, ці питання потребують нового комплексного науково-
го підходу з огляду на сучасні виклики та загрози.

Постановка завдання. Основними  цілями  написання 
цієї статті є дослідження основних наукових підходів щодо 
визначення поняття та видів міжнародної злочинності; ана-
ліз  основних  доктринальних  позицій  радянських,  україн-
ських та зарубіжних вчених юристів-міжнародників у різні 
часові періоди; встановлення особливостей розуміння по-
няття та видів міжнародної злочинності в сучасний період.

Виклад основного матеріалу. Варто  наголосити  на 
тому, що у колишній радянській юридичній доктрині вче-
ні, підхід яких багато в чому визначався офіційною пози-
цією держави, розкриваючи поняття та види міжнародної 
злочинності,  використовували  загальновизнану  класифі-
кацію, згідно з якою міжнародна злочинність поділялася 
на  «міжнародні  злочини»  та  «злочини міжнародного  ха-
рактеру». Такий підхід до класифікації міжнародної зло-
чинності підтримується більшістю вчених і сьогодні.

Наприклад, Бородін С.В. і Ляхів Е.Г., наполягаючи на 
принциповій  розбіжності  цих  категорій  злочинів,  у  свій 
час  стверджували,  що  виникла  проблема,  пов’язана  зі 
спробою порівняти міжнародні злочини, деякі криміналь-
ні  діяння й  інший  вид насильницьких  дій. Тобто  в  одну 
загальну групу намагалися об’єднати масові революційні 
і визвольні виступи, національні кримінальні діяння і між-
народні злочини [1, c. 26].

Натомість Валєєв Р.М. зауважував, що прирівнювання 
злочинів проти миру і людяності, військових злочинів до 
простих загально-кримінальних діянь суперечить загаль-
новизнаним  принципам  сучасного міжнародного  права  і 
насамперед  принципам  ненападу,  мирного  співробітни-
цтва, поваги прав людини [2, с. 82].

Особливістю цього періоду було те, що термін «між-
народна злочинність» використовувався в його традицій-
ному кримінологічному, а не в «міжнародно-правовому» 
значенні. Вже з часом термін «міжнародний» відображав 
транснаціональний характер злочинної діяльності, що по-
ширюється за межі однієї держави.

У цей час Грішаєв П.І.  наголошував на  тому, що по-
няття міжнародного злочину, а отже, і поняття міжнарод-
ної  злочинності  з’явилося набагато пізніше, ніж поняття 
загально-кримінальної злочинності. На його переконання, 
конструктивною  ознакою  поняття  «міжнародна  злочин-
ність» є злочин, до якого входять діяння, передбачені між-
народними конвенціями й угодами [3, с. 7].

Однак  така  інтерпретація  поняття  «міжнародна  зло-
чинність» спричинила низку заперечень. Наприклад, про-
фесор Трайнін А.Н., критикуючи концепцію, побудовану 
на  тому,  що  міжнародними  варто  вважати  злочини,  для 
боротьби з якими укладені міжнародні конвенції, вказував 
на те, що цей критерій явно недостатній. Він переконував, 
що не можна не помітити, що «злочини  з міжнародного 
права»,  тобто  дії,  криміналізовані  міжнародним  правом 
або відображені в міжнародних угодах, становлять лише 
частину міжнародної злочинності [4, c. 69].

Обсяг поняття «міжнародна злочинність» залежить не 
від  кількості  конвенцій  і  кількості  їхніх  учасників,  а  від 
об’єктивних параметрів злочинності, що виходить за межі 
однієї держави, набуваючи міжнародних зв’язків, причин 
і наслідків. Розвиток міжнародної злочинності значно ви-
переджає процес прийняття міжнародних угод. «За своєю 
юридичною природою і за фактичним значенням конвен-
ції щодо боротьби з окремими кримінальними злочинами 
є  однією  з  різних форм  кримінально-правової  взаємодо-
помоги  держав,  маючи  за мету  раціоналізацію  боротьби 
зі  злочинністю. Ця  взаємодопомога  не  позбавлена  прак-
тичного значення, але вона не пов’язана безпосередньо з 
проблемою інтернаціональних деліктів. Зовсім незалежно 
від  міжнародного  значення  конвенцій  у  низці  випадків 
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можуть бути укладені конвенції для більш ефективної бо-
ротьби з окремими видами злочинів» [5, c. 26].

Водночас  Родіонов  К.С.  зазначав,  що  поняття  «між-
народна  злочинність»,  на  відміну  від  внутрідержавної, 
національної  злочинності,  у  світовій  правовій  науці  не-
достатньо вивчене. Проте цей термін увійшов у лексику 
працівників поліції  і фахівців  Інтерполу. Звертаючи ува-
гу  на  те,  що  замість  загально-кримінальної  злочинності 
в переробленому тексті статуту зазначений інший об’єкт 
боротьби Інтерполу – міжнародна злочинність [6, c. 17].

Таким чином, можна стверджувати, що поняття «між-
народна злочинність», почавши своє існування в контексті 
поліцейського  співробітництва»,  розвивалося  в  тому  са-
мому напрямі. 

Так, для формулювання основних цілей Інтерполу, по-
няття «міжнародна злочинність» стали визначати як «зло-
чин чи злочинну діяльність, що виходять за межі кордонів 
країни, або коли злочинна діяльність, скоєна поза країною, 
відображається на інших країнах» [7, c. 198].

Справедливо  наголошував  в  1967  році  Генеральний 
Секретар Інтерполу Непіт Ж.: «Сьогодні майже всі злочи-
ни,  передбачені  загальним кримінальним правом, мають 
міжнародну поширеність з огляду на що широко викорис-
товуваний термін «міжнародна злочинність» не може об-
межуватись  якоюсь  специфічною  категорією  правопору-
шень, визначених у праві» [8, c. 229].

Однак Кудрявцева В.Н. зауважує, що в умовах високих 
технологій  усіх  сфер  людського  буття,  транспарентності 
кордонів  і  взаємозалежності  членів  світового  співтовари-
ства пропозиція деяких вчених-криміналістів відокремити 
міжнародну злочинність від неміжнародної (загально-кри-
мінальної) винятково традиційними методами – за складом 
злочину – через об’єктивні причини вже не може адекват-
но відображати суть предмета. Таким чином, міжнародна 
злочинність стає загалом явищем загальнокримінальним, і 
водночас загально-кримінальна злочинність набула зовніш-
ніх рис і змістових ознак міжнародної [9, c. 217].

Уникаючи  однобічності  трактувань,  які  ототожню-
ють міжнародну  і  загальнокримінальну  злочинність,  або 
протиставляючи  їх  один  одному,  Лукашук  І.І.  і  Наумов 
А.В.  пропонують  широке  тлумачення  поняття  «міжна-
родна  злочинність»,  вказуючи на  те, що  ядро міжнарод-
ної  злочинності  становлять міжнародні  злочини. Вони у 
своїх  спільних працях  розглядають міжнародний  злочин 
як  «скоєне  індивідом  порушення  норми  міжнародного 
кримінального права». Такий злочин посягає на загальні 
інтереси миру і безпеки. Не підтримуючи традиційну кла-
сифікацію, Лукашук І.І.  і Наумов А.В. поділяють міжна-
родні злочини на два основні види. До першого відносять 
злочини міжнародного права (за загальним міжнародним 
правом). До другого виду міжнародних злочинів відносять 
злочини конвенційні, склад яких встановлений міжнарод-
ними конвенціями [10, c. 70].

На думку Панова В.П., ці розбіжності мають терміно-
логічний характер і подані назви фактично є синонімами: 
«Усі  ці  злочини найчастіше посягають на  внутрідержав-
ний, національний порядок. Одночасно вони посягають на 
інтереси  інших  держав  чи  міжнародного  співтовариства 
[11, c. 67].

Щодо  сучасної  української  доктрини  міжнародного 
права,  то,  наприклад,  професор  Буроменський М.В.  до-
сить  справедливо  стверджує, що  деякі  види  злочинів  не 
варто  розглядати  як  такі,  що  посягають  на  міжнародну 
безпеку або як такі, що пов’язані із забезпеченням зовніш-
ньої безпеки держав, і тому боротьба з ними залишається 
у сфері виключної внутрішньої компетенції держав. Одні-
єю з таких «проблемних» галузей виключної внутрішньої 
компетенції поки є боротьба з організованою злочинністю. 
Особлива небезпека організованої злочинності, пов’язана 
з виникненням злочинних організацій  і співтовариств,  їх 
швидким розвитком, структуруванням і перетворенням у 

транснаціональні, стала причиною розробки спеціальних 
міжнародно-правових актів [12, c. 55].

Василенко В.А. відносить до категорії найважчих між-
народних  злочинів  міжнародні  правопорушення,  ознаки 
яких чітко сформульовані в міжнародних договорах, уго-
дах та інших актах, що відіграють особливо важливу роль 
у системі норм міжнародного права. Вони зумовлюють не 
тільки відповідальність держави, але й міжнародну відпо-
відальність винних посадових осіб [13, c. 187]. 

Інші представники сучасної української доктрини, на-
приклад, такі як Задорожний О.В., Буткевич В.М., Мицик 
В.В.  стверджують,  що  в  українській  науці  міжнародно-
го  права  міжнародно-правові  порушення  за  характером 
наслідків  і  ступенем  небезпеки  поділяють  на  три  види: 
найважчі міжнародні  злочини;  серйозні міжнародні  пра-
вопорушення;  ординарні  міжнародні  правопорушення  
[14, c. 114].

На  підтримку  цієї  позиції  Стрельцов  Е.Л.  зауважує, 
що кримінальна відповідальність фізичних осіб настає за 
здійснення таких злочинів: 1) міжнародні злочини, відпо-
відальність  за  які фізичні особи несуть  тільки  за умови, 
що  їхні  діяння  пов’язані  зі  злочинною  діяльністю  дер-
жав;  2)  за  здійснення  злочинів  міжнародного  характеру  
[15, с. 424].

Ролінський В.І. стверджує, що в юридичній доктрині 
міжнародні  злочини  були  виділені  в  особливу  категорію 
правопорушень у результаті тієї великої суспільної небез-
пеки, яку вони представляють не тільки для окремих дер-
жав, а й усього людства [16, с. 63].

Однак,  Гнатовський  М.М.  акцентує  на  тому,  що  по-
няття «злочини проти людства» варто відмежовувати від 
поняття «злочини проти людяності», які є різновидом пер-
ших. Він зауважує, що в сучасному міжнародному праві 
під злочинами проти людяності розуміють широкомасш-
табні  та  систематичні  порушення прав  людини, що  вчи-
нюються проти цивільного населення та становлять тяжке 
посягання на життя, здоров’я та гідність великої кількості 
людей та здійснюються щодо значної частини або всього 
цивільного населення певної місцевості [17, с. 171]. 

Натомість Зелінська Н.А. робить висновок, що поняття 
«міжнародний злочин» стосовно злочинної діяльності ін-
дивіда одержало два автономні напрями розвитку, що були 
наслідком, з одного боку, інтернаціоналізації злочинності 
й, відповідно, інтернаціоналізації кримінального права, а 
з  іншого  –  появи  кримінально-правових  норм  у  системі 
міжнародного права . [18, с. 277].

Водночас  Мохончук  С.М.  стверджує,  що  сьогодні 
більш  вживаним  є  термін  «міжнародне  правопорушен-
ня»  (International  infringement  of  the  law;  International 
offence), що визначається як міжнародне протиправне ді-
яння, яке представляє собою порушення країною або  ін-
шим  суб’єктом  міжнародного  права  своїх  міжнародних 
зобов’язань. Отже, міжнародне правопорушення тягне за 
собою нанесення певної шкоди матеріального або немате-
ріального характеру  іншій  країні  або  іншій міжнародній 
організації. При цьому правопорушенні відносини відпо-
відальності виникають безпосередньо між постраждалою 
країною і країною-правопорушником [19, с. 83].

Окрім  цього,  Столярський О.В.  зауважує, що  міжна-
родні  злочини  –  це  такі  протиправні  діяння, що можуть 
бути вчинені внаслідок тяжкого порушення міжнародних 
зобов’язань,  які  мають  основоположне  значення  для  за-
безпечення міжнародного миру  і  безпеки,  права  народів 
на самовизначення, захисту людської особистості, захисту 
навколишнього середовища або коли порушено  інтереси 
не  лише  безпосередньо  постраждалої  держави,  а  й між-
народного  співтовариства  загалом.  Саме  таке  розуміння 
міжнародних злочинів відіграє велику роль із практичної 
позиції  для  підтримання  міжнародного  правопорядку  й 
ефективного розвитку міжнародних відносин у дусі миру 
та взаєморозуміння [20, с. 191].
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Таким чином, можна стверджувати, що єдиного підхо-
ду щодо визначення поняття та видів міжнародної злочин-
ності в сучасній доктрині міжнародного права не існує.

Висновки. Отже, з огляду на сформульовані основні 
цілі цієї статті можна зробити такі висновки. Так, у ре-
зультаті  дослідження основних наукових підходів щодо 
визначення  поняття  та  видів  міжнародної  злочинності 
в  радянський  період  встановлено, що  в  цей  час  термін 
«міжнародна злочинність» використовувався в його тра-
диційному  кримінологічному,  а  не  в  «міжнародно-пра-
вовому»  значенні.  Вже  з  часом  термін  «міжнародний» 
відображав транснаціональний характер злочинної діяль-
ності, що поширюється за межі однієї держави. Міжна-

родна  злочинність поділялася на «міжнародні  злочини» 
та «злочини міжнародного характеру». Проаналізувавши 
основні доктринальні позиції сучасних вчених юристів-
міжнародників,  виявлено  відсутність  єдиного  підходу 
щодо  визначення  як  поняття,  так  і  видів  міжнародної 
злочинності.  Це  означає,  що  інтернаціоналізація  зло-
чинності призводить до того, що злочини дедалі частіше 
здійснюються  у  сфері  різних  державних юрисдикцій,  а 
їх масштаби вчинення  значною мірою впливають як на 
ступінь суспільної небезпеки, так і на тяжкість настання 
наслідків, внаслідок чого зростають загрози як для без-
пеки окремих держав, так  і для міжнародного співтова-
риства в цілому. 
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У статті розглядаються основні положення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії корупції. Досліджується 
діяльність таких міжнародних організацій, як ГРЕКО та Transparency International. 
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В статье рассматриваются основные положения международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия  
коррупции. Исследуется деятельность таких международных организаций, как ГРЕКО и Transparency International.

Ключевые слова: международное сотрудничество, предотвращение и противодействие коррупции, правовая помощь, рейтинг  
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In article basic provisions of international cooperation in the sphere of prevention and anti-corruption are considered. Activities of such inter-
national organizations as GRECO and Transparency International are researched.

Key words: international cooperation, prevention and anti-corruption, legal assistance, rating corruption assistance.

Постановка проблеми.  Враховуючи  те,  що  Україна 
стала  об’єктом  зростаючої  зацікавленості  міжнародних 
злочинних  організацій  (зокрема,  у  сферах  відмивання 
«брудних» грошей, незаконної міграції, торгівлі людьми, 
зброєю,  небезпечними матеріалами,  наркотичними речо-
винами тощо) вирішення Україною важливих соціально-
економічних, політичних та інших завдань практично не-
можливе без  її  участі  в міжнародному співробітництві  в 
боротьбі зі злочинністю, в діяльності міжнародних право-
охоронних організацій. 

З  огляду  на  це  участь  нашої  держави  в  міжнародній 
співпраці  в  галузі  протидії  злочинності  реалізується  на 
основі норм і принципів міжнародного права. Цілком зро-
зуміло, що таке співробітництво України з країнами світу, 
міжнародними організаціями є вагомою умовою успішного 
вирішення багатьох проблем не лише зовнішньополітично-
го, зовнішньоекономічного, а й внутрішнього характеру.

Мета статті – розглянути основні положення міжна-
родного співробітництва у сфері  запобігання та протидії 
корупції.

Виклад основного матеріалу. Міжнародне  співро-
бітництво  у  сфері  боротьби  зі  злочинністю  здійснюєть-
ся в різних напрямках, у певних формах та видах. Якщо 
розглядати  напрямки  міжнародного  співробітництва  в 
боротьбі  зі  злочинністю  як шляхи  розвитку,  як  напрями 
розвитку, то можна виокремити такі: 

– спонукання держав та сприяння в укладанні угод у 
сфері боротьби з міжнародною злочинністю, включаючи 
її попередження та поводження з фізичними особами, що 
порушили норми цих угод; 

– розробку міжнародних стандартів у галузі поперед-
ження  злочинності,  кримінального  переслідування  і  від-
бування покарання за вчинення міжнародних злочинів та 
злочинів міжнародного характеру; 

–  розробку  рекомендацій  для  боротьби національних 
правоохоронних  органів  із  загально-кримінальними  зло-
чинами,  інформаційну  та  консультаційну  допомогу  дер-
жавам  (з  урахуванням  того,  що  кожна  держава  веде  цю 
боротьбу в рамках суверенітету, в межах своєї території та 
відповідно  до  власних  соціальних  та  економічних  умов) 
[1, с. 9]. 

З урахуванням характеру злочинності напрями міжна-
родного співробітництва в боротьбі з нею можна класифі-
кувати таким чином:

1) співробітництво в боротьбі з міжнародними злочи-
нами; 

2) співробітництво в боротьбі зі злочинами міжнарод-
ного характеру; 

3)  співробітництво  в  боротьбі  із  загально-криміналь-
ною злочинністю. 

Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі зло-
чинністю може здійснюватися в таких формах:

– надання взаємної правової допомоги з кримінальних 
справ;

– видача фізичних осіб, що вчинили злочини, для при-
тягнення до кримінальної відповідальності або виконання 
вироку; 

–  передача  засуджених  до  позбавлення  волі  для  по-
дальшого відбування покарання в державі їх громадянства 
або постійного місця проживання;

– обмін оперативною, правовою або  іншою  інформа-
цією; 

– виконання доручень із міжнародного розслідування; 
– створення і діяльність спільних слідчо-оперативних 

груп для розкриття і розслідування матеріалів криміналь-
ного провадження, що перебувають у провадженні компе-
тентних органів, пов’язаних із проведенням великого об-
сягу процесуальних дій і оперативнo-розшукових заходів 
на територіях двох і більше держав; 

– забезпечення прав і свобод громадян певної держа-
ви під час здійснення кримінального правосуддя в  іншій 
державі; 

– підготовка кадрів, обмін досвідом роботи правоохо-
ронних органів різних держав у боротьбі з міжнародною 
злочинністю;

– надання експертних та консультативних послуг, спе-
ціальних  науково-технічних  засобів  та  здійснення  іншої 
матеріально-технічної допомоги;

– спільне вивчення проблем злочинності та боротьби 
з  нею,  прогнозування  та  програмування  цієї  діяльності; 
участь в офіційних заходах (конгресах, нарадах) та науко-
во-технічних конференціях (семінарах, симпозіумах), що 
обговорюють  проблеми міжнародного  співробітництва  в 
попередженні злочинності [2]. 

Міжнародне  співробітництво  в  боротьбі  з  корупцією 
реалізується шляхом прийняття конвенцій та угод, які на-
дають рекомендації щодо запобігання та протидії корупції. 

Результатом  плідної  співпраці  є  прийняття  спільного 
проекту Комісії Європейського товариства і Ради Європи 
«Октопус», Конвенції про корупцію в контексті цивільного 
права, Конвенції про корупцію в контексті кримінального 
права, Угоди про створення Групи держав проти корупції, 



336

№ 5 2016
♦

затверджено статути Групи держав у боротьбі з корупцією 
та комісії із запобігання корупції. Радою Європи створена 
міжнародна Група з протидії корупції, яка працює під ке-
рівництвом Комітету з кримінальних проблем. Саме цією 
Групою разом з Європейським Союзом розроблено проект 
«Октопус», в якому беруть участь 16 східноєвропейських 
країн, у тому числі й Україна. Ця програма є першою спро-
бою  реальних  кроків  у  боротьбі  з  корупцією  в  країнах 
Центральної та Східної Європи.

Дослідження  діяльності  міжнародних  організацій  у 
сфері  запобігання та протидії  корупції дозволяє виявити 
недоліки національного законодавства в цій сфері. Участь 
України в міжнародних організаціях сприяє вдосконален-
ню процесу запобігання корупції та її подоланню. 

Група  держав  проти  корупції  (GRECO,  ГРЕКО)  –  це 
Група  держав, що  домовились  про  конкретний механізм 
контролю за виконанням ними своїх зобов’язань із питань 
боротьби з корупцією (знаходиться в Страсбурзі).

Група  держав  проти  корупції  «Group  of  Statesagainst 
Corruption» (GRECO) на початку діяла як форум співробіт-
ництва держав у боротьбі з корупцією. У 1993 р Комітетом 
міністрів Ради Європи була прийнята так звана «Статутна 
Резолюція», що заклала інституційні основи ГРЕКО. Не-
зважаючи на те, що юридично ГРЕКО стала міжнародною 
організацією лише в 1999 р, вона розглядалася як така із 
самого моменту прийняття рішення про заснування.

У  ГРЕКО  діють  такі  органи:  Пленарна  сесія,  Бюро, 
Статутний комітет, Секретаріат.

Пленарна сесія є головним органом ГРЕКО. Держави-
члени направляють не більше ніж двох представників на 
пленарній сесії. Бюро складається з президента, віце-пре-
зидента і п’яти членів, обраних на Пленарній сесії на два 
роки. Бюро виконує такі функції: готує проекти щорічних 
програм оцінок; організовує відвідування держав із метою 
підготовки  оцінної  доповіді;  представляє  доповіді  Пле-
нарної сесії; інші функції.

Статутний  комітет  засновується  Комітетом  міністрів 
Ради Європи.  Він  може  бути  також  заснований  органом 
ГРЕКО. Секретаріат очолює виконавчий секретар ГРЕКО. 
У Секретаріат входять чотири адміністратора, Централь-
ний офіс оціночних процедур, Генеральний директорат із 
правових відносин,  а  також секція  технічного  співробіт-
ництва.

У  роботі  органів  ГРЕКО  можуть  брати  участь  пред-
ставники інститутів Ради Європи, а також Європейського 
комітету  з  правового  співробітництва  та  Європейського 
комітету  з  проблем  злочинності.  ГРЕКО  щорічно  пред-
ставляє доповідь про свою діяльність до Ради Європи.

Як міжнародна організація ГРЕКО діє на підставі Уго-
ди  про  заснування  «Групи  держав  проти  корупції».  12 
травня  1999 Комітет  міністрів  Ради Європи  резолюцією 
затвердив Статут ГРЕКО.

Згідно  зі  Статутом  у  завдання  ГРЕКО  входить  моні-
торинг за дотриманням «Керівних принципів боротьби з 
корупцією» та імплементація конвенцій Ради Європи. Ме-
тою діяльності ГРЕКО оголошено: підвищення здатності 
держав-членів  боротися  з  корупцією  шляхом  спостере-
ження за дотриманням ними зобов’язань у цій області, ви-
користовуючи процеси оцінки і контролю [3].

У зв’язку з набуттям для України чинності Цивільної 
конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифі-
ковано Законом від 16 березня 2005 року) з 1 січня 2006 
року Україна стала сороковим членом Групи держав проти 
корупції. ГРЕКО – це так звана розширена часткова угода 
(enlargedpartialagreement) Ради Європи [4].

Ще однією організацією,  з  якою активно  співпрацює 
Україна, є Transparency International. 

Транспе́ренсі  Інтерне́шнл  –  міжнародна  громадська 
організація з боротьби з корупцією та дослідження питань 
корупції у світі, яка була заснована в 1993 році в Берліні 
колишнім директором Світового банку Пітером Айґеном. 

Ця організація відома публікацією свого щорічного Індек-
су сприйняття корупції (ІСК) у країнах світу, яка на сьо-
годні має більше 100 національних осередків. 

З  2014  року  головою  правління  Transparency 
International  є Хосе Угас,  колишній  спеціальний держав-
ний прокурор Перу. Хосе Угас зіграв основну роль у спра-
ві про корупцію проти колишнього Президента Перу Аль-
берто Фухіморі  і Володимира Монтесиноса, колишнього 
глави національної розвідки Перу [5].

В  Україні  Національне  відділення  Transparency 
International  сформувалося  та  виросло  із  Творчого 
об’єднання  «ТОРО» –  неурядової  організації,  зареєстро-
ваної в 1999 році в місті Кіровоград (теперішній Кропив-
ницький). Організація  була  створена  з метою підтримки 
творчих  ініціатив  регіональної  молоді  та  з  часом  стала 
центром впровадження інновацій у Кіровоградському ре-
гіоні.

У 2005 році з приходом в організацію нової команди 
фокус активності перенісся на діяльність, пов’язану з ген-
дерною  рівністю,  адвокацією  та  аналітикою,  організація 
зосереджує  свої  зусилля  на  напрямку  протидії  корупції. 
У  результаті  успішної  роботи  як  на  регіональному,  так 
і  на  всеукраїнському  рівні  у  вересні  2009  року  Твор-
че  об’єднання  «ТОРО»  отримує  статус  контактної  гру-
пи  глобальної  антикорупційної  організації  Transparency 
International.  Восени  2014  року  організація  отримала 
повну  акредитацію  українського  представництва  світо-
вого  антикорупційного  руху  Transparency  International. 
Головою  правління  громадської  організації  Transparency 
International Ukraine (TIU) є Андрій Марусов.

Основна  мета  діяльності  Transparency  International  – 
обмеження  зростання  рівня  корупції  в  Україні  шляхом 
сприяння прозорості, підзвітності і доброчесності публіч-
ної влади і громадянського суспільства.

Ключовими  пріоритетами  ТІ  Україна  на  2016–2017 
є:  1)  ефективна антикорупційна політика; 2)  запобігання 
корупції в представницьких органах влади; 3) доброчесне 
використання публічних фінансів; 4) посилення доброчес-
ності в органах судочинства та прокуратури; 5) запобіган-
ня корупції в приватному секторі; 6) формування негатив-
ного ставлення до корупції [5].

«Transparency  International  –  Україна»  відзначає,  що 
прийняття антикорупційних законів стало можливим ви-
ключно  завдяки  спільним  зусиллям  різних  середовищ,  а 
саме захисту викривачів за законом України «Про запобі-
гання корупції». 

У  світовій практиці докази в  справах про корупційні 
правопорушення часто надаються так званими інформато-
рами. Практика європейських країн у боротьбі з корупцією 
показала, що співпраця з інформаторами та забезпечення 
їх захисту є одним із важливих аспектів антикорупційної 
політики держави. Такими  інформаторами можуть  стати 
всі  свідомі  державні  службовці,  яким  стало  відомо  про 
факти корупції.

Однією  з  25  вимог  Груп  держав  із  протидії  корупції 
GRECO до України було ухвалення чітких правил для всіх 
службовців публічної сфери щодо інформування про під-
озри у вчиненні корупційних діянь та запровадження за-
хисту інформаторів від негативних наслідків.

«Transparency International – Україна» спільно з Лабо-
раторією  законодавчих  ініціатив  (Київ)  та  Transparency 
International – Secretariat (Берлін) провели комплексну не-
залежну оцінку 13 ключових державних інституцій та сек-
торів на предмет  їх спроможності ефективно протидіяти 
корупції. Підготовлені нами рекомендації стали основою 
цілого ряду кампаній громадського тиску, спрямованих на 
реформування ключових урядових інституцій.

«Transparency International – Україна» розробила стра-
тегічні  пріоритети на  2016–2018  роки,  які  передбачають 
запобігання та протидію будь-яким корупційним проявам 
в Україні.
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Індекс  сприйняття  корупції  базується  на  незалежних 
опитуваннях, в яких беруть участь міжнародні фінансові 
та  правозахисні  експерти,  в  тому  числі Світового  банку, 
Freedom House, World Economic Forum, Азійського та Аф-
риканського банків розвитку тощо.

У рейтингу за 2015 рік відображено сприйняття корупції 
в 167 країнах за шкалою від 100 (немає корупції) до 0 (сильна 
корупція). У новому Індексі корупції 2015 Україна отримала 
27 балів та зайняла 130 місце серед 168 країн. У 2014 наша 
країна мала 26 балів та займала 142 позицію серед 175 країн. 

Здобути підвищення рейтингу Україні вдалося завдяки 
більш критичному ставленню суспільства до корупціоне-
рів,  створенню  антикорупційних  органів  (НАБУ,  НАЗК, 
САП) та появі руху викривачів корупції. Про це свідчать 
дані  дослідження  Bertelsmann  Foundation  Transformation 
Index, які враховуються під час визначення CPI. А от зво-
лікання  з  реальним  покаранням  «хабарників»,  а  також 
збільшення  корупційної  складової  частини  у  відносинах 
бізнесу та влади не дають Україні  зробити рішучій крок 
вперед за показниками СРІ [5].

Висновки.  Враховуючи  викладене  вище,  можна  зро-
бити висновок, що, незважаючи на зростаючий рівень ко-
рупційних проявів у суспільстві, державами зроблені зна-
чні кроки в об’єднанні держав в єдиний антикорупційний 
фронт, де міжнародне співробітництво в цій сфері в ціло-
му знаходиться на стадії становлення. Актуальним є пи-
тання про створення єдиної міжнародної антикорупційної 
політики, що включає в себе не лише міжнародно-правові 
механізми,  а  й широкий  спектр  заходів,  спрямованих на 
попередження  проявів  корупційних  правопорушень.  Ра-
тифікація Україною антикорупційних Конвенцій, вступ до 
Transparency International та ГРЕКО знаменує новий етап 
у формуванні такої політики як на вітчизняному, так і на 
міжнародному рівні.

Таким  чином,  подолання  корупційних  проявів  та 
правопорушень має стати центром зусиль міжнародної 
спільноти,  спрямованих  на  боротьбу  з  корупцією.  Ко-
рупційна ситуація в Україні лише підкреслює необхід-
ність підвищення рівня міжнародної співпраці в цьому 
аспекті.
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