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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВи І ПРАВА; 

ІСТОРІЯ ПОЛІТиЧНих І ПРАВОВих УЧЕНь

УДК 34.01

ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА ЯК ОСНОВНА ФОРМА ВиРАЖЕННЯ ПРАВОВОЇ КУЛьТУРи

gOOd BEhaVIOr aS ThE MaIN fOrM Of ExPrESSION IN LEgaL CuLTurE

Барабаш О.О.,
кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри адміністративного та інформаційного права
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано поняття правової культури, з’ясовано його найбільш прийнятне визначення. Досліджено взаємозв’язок пра-
вової культури та правомірної поведінки людини. 

Ключові слова: правова культура, поведінка, правова поведінка, мотив, суспільство.

В статье проанализированы понятия правовой культуры, приведено его наиболее приемлемое определение. Исследована взаимос-
вязь правовой культуры и правомерного поведения человека.

Ключевые слова: правовая культура, поведение, правовое поведение, мотив, общество.

The article analyzes the concept of legal culture, defined most acceptable of his definition. The interrelation between legal culture and lawful 
behavior are seen.

Key words: legal culture, behavior, legal behavior motive society.

Постановка проблеми. Розбудову в Україні громадян-
ського  суспільства  пов’язують  із  суттєвим  підвищенням 
правосвідомості громадян, їх правової культури, законос-
лухняності, з подоланням явищ правового нігілізму, про-
фесійної  деформації.  Удосконалення  правової  культури 
розглядають  як  умову  розвитку  України.  Тому,  на  нашу 
думку,  необхідним  є  вивчення  взаємозв’язку  правової 
культури та правомірної поведінки людини, що і визначає 
мету дослідження. 

Мета дослідження. Дослідити взаємозв’язок правової 
культури та правомірної поведінки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне 
розуміння поняття «правова культура» обґрунтовується в 
теорії держави і права. Так, В.В. Копєйчиков визначив, що 
правова  культура  –  це  система  цінностей, що  відповіда-
ють рівню досягнутого суспільством правового прогресу і 
відображають у правовій формі стан свободи особи, інші 
найважливіші соціальні цінності [1, с. 140]. О.Ф. Скакун 
відзначає, що «правова культура тісно пов’язана із загаль-
ною культурою народу, ґрунтується на її засадах, служить 
відображенням  рівня  її  розвитку.  Формування  правової 
культури  не  є  відокремленим  процесом  від  розвитку  ін-
ших видів культури – політичної, моральної, естетичної» 
[2, с. 354].

В.В. Лемак стверджує, що правова культура за змістом 
є свого роду юридичним багатством, яке виражається в до-
сягнутому рівні регулятивних властивостей, накопичених 
цінностей, тих особливостей права та юридичної техніки, 
що  належать  до  духовної  культури,  правового  прогресу  
[3, с. 217 – 218].

Ми  підтримуємо  думку Н.Ю.  Годунової,  яка  вважає, 
що  правова  культура  –  це  зумовлений  усім  соціальним, 
духовним, політичним та економічним розвитком якісний 
стан правового життя суспільства, що виражається в до-
сягнутому рівні розвитку правової діяльності, юридичних 
законів,  правосвідомості,  правового  розвитку  суб’єкта 
(людини, різних груп, усього населення), а також ступеня 
гарантованості  державою  і  громадянським  суспільством 
прав і свобод людини [4, c. 12].

Як відомо, правова культура включає в себе поведінко-
вий аспект. Саме поведінка, тобто її правомірність, є цен-

тральним,  базовим  поняттям  для  формування  правових 
орієнтацій людини, що формують її суспільну поведінку, 
ставлення до правової реальності та визначають у резуль-
таті правові дії.

Як наслідок вищесказаного, випливає твердження про 
те, що високий рівень правової культури зумовлює і вищу 
форму правомірної поведінки – правову активність.

За всієї багатогранності взаємодії правової культури та 
правомірної поведінки, на наш погляд, доцільно сконцен-
трувати увагу на трьох основних напрямках: відображенні 
соціальної  значущості,  виробленні  ціннісних  норматив-
них  орієнтацій  у  правовій  сфері,  формуванні  на  основі 
цього відповідної поведінки.

Визнаючи самостійність,  ініціативу й активність осо-
бистості, свободу своєї поведінки у відповідності зі сфор-
мованою обстановкою в межах дії правових норм, право 
тим самим забезпечує розвиток особистості, недоторкан-
ність її прав і достоїнств, задоволення потреб та інтересів 
у  тому  обсязі  та  якості,  що  зумовлені  рівнем  соціально 
економічного,  політичного  розвитку  даного  суспільства. 
Це  і  визначає  соціальну  цінність  правової  культури  як 
усього суспільства в цілому, так і особистості як її скла-
дового елементу. Так, правова культура, будучи основною 
частиною загальної культури, одночасно виступає у якості 
стрижневої основи, що об’єднує в собі правову культуру 
особистості та певних соціальних верств  і  груп, а також 
професійну  правову  культуру  (усіх  складових,  із  сукуп-
ності яких складається загальне поняття «правова культу-
ра») [5, c. 46].

Соціальна ж значимість правомірної поведінки сьогод-
ні пояснюється низкою причин.

По-перше, виникла необхідність активізації соціальної 
діяльності та активності громадян в умовах зміненої пра-
вової ситуації – переходу до нових форм господарювання, 
розширення демократії.

По-друге,  значно  зросла  стимулююча  роль права  і,  як 
наслідок, його вплив на мотивацію правомірної поведінки 
громадян.  При  цьому  основним,  вирішальним  фактором, 
що впливає на поведінку людини (тобто основою для пра-
вової ініціативи), є інтерес до існування та реалізації гро-
мадянських прав, найбільш необхідних в умовах сучасного 
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державотворення. І тут важливо враховувати два взаємоза-
лежних фактори. Перший: саме існування цивільних прав 
формує у людини певну зацікавленість (іменовану «закон-
ним  інтересом»),  котра  стає  підставою  для  мотивації  по-
ведінки людини, заздалегідь стимулюючи її, націлюючи на 
правомірні дії. І другий – чим більший обсяг наданих прав 
(що свідчить, перш за все, про високий рівень розвитку дер-
жави, законодавства, а значить, і стану правової культури), 
тим  більше  стимулів  для  формування  активної  життєвої 
позиції. У  зв’язку  з характеристикою правової  активності 
особистості  як  одного  з  компонентів  правової  культури, 
закономірно виникає питання про фактори, що впливають 
на її розвиток. Зокрема, зростання правової активності осо-
бистості безпосередньо зумовлюють соціальні обставини, 
у яких живе людина. Про це свідчить сучасна дійсність у 
нашій  країні,  що  характеризується  прогресуючими  нега-
тивними тенденціями. Глибока криза, що вразила всі сфе-
ри життя  суспільства,  інфляція,  низький життєвий  рівень 
зумовлюють, у тому числі,  і низьку політичну та правову 
активність  населення. Демократизм, що не  спирається на 
зростаючу економічну самостійність людей, сам по собі не 
замінить комплекс життєзабезпечуючих чинників і не змо-
же стимулювати зростання політичної і правової активнос-
ті та культури [5, c. 48].

Як висновок із розгляду соціальної сторони взаємодії 
правової культури та правомірної поведінки, варто відзна-
чити, що чим вищий ступінь розвитку правової культури, 
тим ширше коло осіб, які користуються благами свободи, 
вище якість і різноманітність потреб, що задовольняють-
ся,  рівень  забезпечення  гідності  людини,  а  також  більш 
досконалі та гуманніші способи захисту прав і свобод лю-
дини. Все це, на рівні із загальнолюдськими цінностями, 
є  об’єктом вічних пошуків  і  прагнень  людства протягом 
усього історичного шляху розвитку та може бути досягну-
то лише на певному щаблі державності за високого рівня 
правової культури, з  іншого боку, такі одвічні цінності є 
тою вирішальною умовою, яка стимулює правомірну по-
ведінку, визначаючи її як правовий і соціальний феномен.

Продовжуючи  розглядати  позначену  нами  проблему, 
необхідно підкреслити, що формування твердої перекона-
ності громадян у необхідності дотримання правових норм 
багато в чому залежить від їх внутрішньої впевненості в 
цьому. Від зовнішніх вимог, що висуваються суспільством 
до  особистості,  до  внутрішніх  переконань,  а  потім  –  до 
практичних дій. Людина, переконана у справедливості ви-
мог, сформульованих тією чи іншою нормою права, не по-
требує будь-якого додаткового правового впливу, спрямо-
ваного на виконання цих вимог. Принципову впевненість 
у справедливості правових норм, у неприпустимості їх по-
рушення визначає потреба у виконанні певних дій. У свою 
чергу, його діями і вчинками керують ідеї, що становлять 
основу  правової  культури,  яка  стає  запорукою  успішної 
реалізації норм права. Варто відзначити, що перш ніж по-
ведінка об’єктивується в зовнішньо-спостережуваний акт 
людської діяльності, вона проходить процес психологічної 
детермінації і обґрунтування, під час якого реальна пове-
дінка формується  в надрах  свідомості,  у  вигляді психіч-
ного образа. Процес мотивації будь-якої вольової поведін-
ки особистості являє собою субординований зв’язок між 
такими психологічними феноменами, як потреба, мотив, 
мета [6, c.159]. Тому аналіз питань під час правового моде-
лювання мотиваційного аспекту поведінки неминуче буде 
підпорядкований завданню з’ясування характеру відобра-
ження в нормах права зазначених психологічних явищ.

Однакова за зовнішнім проявом правомірна поведінка 
продиктована різними  інтересами, мотивами, цілями по-
ведінки  особистості.  Тому  важливо  виявляти  ті  особли-
вості,  які передують учиненню правомірного  або проти-
правного вчинку.

Наведені вище моменти характеризують психологічну 
сторону взаємодії  правової  культури  і  правомірної пове-

дінки. В даному контексті варто зазначити, що для оцінки 
правової культури особистості через призму правомірної 
поведінки  необхідно  звернути  увагу  на  аналіз  такої  ка-
тегорії,  як  «правова  установка».  Саме  вона  є  ключовим 
елементом, що визначає сутність ставлення до права, спо-
лучає правосвідомість людини з її соціально-правовою ак-
тивністю, що безпосередньо залежить від рівня розвитку 
правової культури.

Що ж таке правова установка особистості? Варто від-
значити, що між  психологічною  установкою  і  правовою 
є велика різниця. Психологічна установка трактується як 
механізм поведінки на психофізіологічному, несвідомому 
рівні, а соціально-правова – на основі вищих соціальних 
потреб людини і проявляється на рівні свідомої, вольової 
поведінки.

Сутність  установки  у  правовій  сфері  визначається 
схильністю особистості до сприйняття змісту норми пра-
ва,  її  оцінки,  готовністю  до  здійснення  дії,  вчинку,  що 
мають  юридичне  значення.  Вона  виникає  на  основі  со-
ціальної потреби та ситуації для задоволення схильності 
суб’єкта якимось чином реагувати на різні явища правової 
дійсності,  а також готовності його до вчинення конкрет-
них юридично значущих дій. Природа правової установки 
як різновиду соціальної, рівень її ймовірності залежать від 
співвідношення складових елементів [7, c. 89], зумовлені 
такими особливостями права, як його нормативність, фор-
мальна  визначеність,  забезпеченість  державним  приму-
сом, динамізмом і, найважливіше, загальнообов’язковість. 
Саме  цим  правові  норми  відрізняються  від  інших  соці-
альних  регуляторів.  Елемент  належного  при  цьому  ви-
сувається  на  перший  план. Особистість  продукує  власні 
установки, у зв’язку з необхідністю засвоєння установок 
державних, що містяться у вимогах правових норм. Отже, 
правова установка реалізується, як готовність особистос-
ті  виявити  активність  (як  в  області  освоєння  права,  так 
і  у  сфері  його  реалізації). Процес формування  правових 
установок реалізується в пізнавальній активності особис-
тості (перший етап). Другий етап нерозривно пов’язаний 
із проблемами аналізу правосвідомості, правомірної пове-
дінки та соціально-правової активності. Наслідком цього 
взаємозв’язку  є  імовірність  позитивної  суспільно  корис-
ної діяльності – правомірна поведінка [8, c. 19 – 20].

Таким чином, правова установка особистості – це не 
тільки  регулятор  поведінки,  а  й  найбільш  динамічний 
аспект  правосвідомості,  а  отже,  важливий  елемент,  що 
включається  в  соціально-психологічний  аспект  правової 
культури  індивіда.  Структура  правової  установки  від-
різняється від складу  інших соціальних установок. Вона 
включає в себе: 

1) когнітивний елемент (являє собою не просто певний 
рівень, 

суму знань і уявлень про правові явища, а ступінь усві-
домлення отриманих знань, переломлення їх через психі-
ку людини,  її  свідомість, у силу чого  і формуватиметься 
життєва  позиція,  заснована  на  твердому  переконанні  в 
необхідності  правового  регулювання  суспільних  відно-
син, справедливості та доцільності правових приписів, що 
містяться в нормах права); 

2)  оціночний  елемент  (є  особливим механізмом фор-
мування 

ціннісних орієнтацій людини, за допомогою якого роз-
вивається  або  встановлюється  ступінь  схвалення  вимог, 
що містяться  в  нормах  права,  відповідно  до  яких  і  буде 
будуватись поведінка людини); 

3)  комунікативний  елемент  (являє  собою  сукупність 
взаємозв’язків, 

що об’єднують у собі такі системи взаємини, як «осо-
бистість – держава», «особистість – соціальна спільність», 
«особистість – особистість», і є сполучною ланкою, в яко-
му правова установка визначає і спрямовує поведінку лю-
дини, співвідносячи її з вимогами правової норми); 
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4)  інтегративний  елемент,  який  є  за  своєю  суттю 
об’єднує у 

конгломерат як саму правову установку, так і правову 
активність  особистості,  органічно  пов’язуючи  їх  із  пра-
вомірною поведінкою,  тобто об’єднує  всіх ланки одного 
ланцюга в рамках поведінкового аспекту правової культу-
ри особистості) [5, c. 57].

Здійснений  аналіз  позначених  феноменів  дозволяє 
оцінити  психологічний  аспект  взаємодії  правомірної  по-
ведінки і правової культури. Роль  і значення їх у пізнан-
ні  даного  аспекту  визначається  цілою  низкою  чинників. 
По-перше,  вони  присутні  у  процесі  розвитку  будь-якого 
правомірного  вчинку,  в  значній  мірі  (залежно  від  рівня 
правової  культури)  впливаючи  на  її  динаміку.  По-друге, 
виступають  важливою  сполучною  ланкою  між  нормою 
права  і  правомірною  поведінкою.  По-третє,  відобража-
ють  детермінованість  правомірної  поведінки  взаємодією 
об’єктивних  і  суб’єктивних  факторів  (об’єктивних  сус-
пільних відносин та індивідуальних якостей конкретного 
суб’єкта, наприклад, його правової культури).

Аналізуючи методологію взаємодії правової культури 
та  правомірної  поведінки,  необхідно  усвідомити  низку 
факторів. По-перше, очевидно, що найважливішу роль у 
поведінці  конкретної  особистості  відіграє  безпосереднє 
відображення конкретного середовища  і норми,  а  зовсім 
не  ідеологічні постулати. По-друге, правова культура яв-
ляє собою складний комплекс ідеологічних і психологіч-
них компонентів  (елементів). Від рівня  ідеологічної під-
готовки особистості залежить можливість контролю її над 
переживаннями, емоціями, почуттями, вміння опановува-

ти  себе. У  свою чергу,  від  правової  психології  залежить 
визнання або невизнання права, а відповідно – дотриман-
ня  правових  приписів  або  їх  порушення.  У  цьому  сенсі 
правова  культура  виконує  роль  своєрідного  «фільтра», 
через який пропускаються всі фактори, що впливають на 
право та правомірну поведінку. По-третє, правова культу-
ра є джерелом правової активності та внутрішнім регуля-
тором  юридично  значущої  поведінки  або  механізмом  її 
здійснення.

Взаємозв’язок позначених правових категорій виража-
ється, перш за все, в тому, що  із сукупності правомірної 
поведінки  окремих  індивідів  складається  позитивне  по-
ведінкове тло окремих груп або суспільства в цілому, що 
буде залежати не тільки від правових знань та орієнтацій 
індивідів, а й від загального рівня правової культури.

Висновки. Отже,  правова  культура  (як  на  індиві-
дуальному,  так  і  на  загальному  рівні)  стає  найважливі-
шим  духовно-ідейним  джерелом  правомірної  поведінки 
людини  в  суспільстві,  вивчати  яку  необхідно  в  тісному 
взаємозв’язку між  собою та умовами життя  суспільства. 
Таким чином, правова культура – це необхідна передумова 
і творче начало правового стану суспільства, його мета  і 
складова частина. Разом із тим, це ступінь і характер пра-
вового розвитку як самого суспільства, так і особистості, 
що знаходять своє вираження в її правомірній діяльності.

Крім того, варто зазначити, що правова культура і пра-
восвідомість,  також  як  і  свідомість  визначаються  специ-
фікою діяльності  людини,  а це означає, що  її функції  та 
призначення можуть бути  зрозумілими з результатів цієї 
діяльності.
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У статті аналізуються підходи до розуміння поняття «джерела права» у працях зарубіжних учених. Висвітлюються проблеми співвід-
ношення матеріальних і формальних джерел права, роль і місце конституції у системі джерел права. Зазначається, що наведені підходи 
дадуть змогу, з одного боку, розширити уявлення про сутність цього поняття, а з іншого – відійти від традиційного його розуміння. 

Ключові слова: джерела права, Конституція, закон, судова практика.

В статье анализируются подходы к пониманию понятия «источники права» в трудах зарубежных ученых. Освещаются проблемы 
соотношения материальных и формальных источников права, роль и место Конституции в системе источников права. Отмечается, что 
приведенные подходы позволят, с одной стороны, расширить представление о сущности этого понятия, а с другой – отойти от традици-
онного его понимания.
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This article analyzes the approaches to understanding the concept of “source of law” in the works of foreign scientists. Highlights of the rela-
tionship between material and formal sources of law, the role and place of constitution in the system of sources of law. It is noted that the above 
approach will allow, on the one hand, to expand understanding of the nature of the concept, and on the other, to move away from the traditional 
understanding of it.
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Постановка проблеми. Визначенню сутності поняття 
«джерело права» присвячено чимало праць як вітчизняних, 
так і зарубіжних учених, у зв’язку з чим ця проблематика 
є однією з найбільш дискусійних у теорії права. Багатоас-
пектність розуміння поняття «джерело права» зумовлена 
відходом від моністичного, винятково нормативістського 
розуміння  права,  що  спричинило  зростання  інтересу  до 
досліджень змісту джерела права. Традиційно під джере-
лом права розуміють форму зовнішньої об’єктивації норм 
права, що забезпечує  їх загальнообов’язковість. Хоча та-
кий підхід сьогодні є переважаючим у науковій літературі, 
проте не розкриває у повній мірі сутності досліджуваного 
поняття з огляду на сучасну державно-правову дійсність. 
Отже,  з’ясування позицій зарубіжних учених щодо зміс-
товного  наповнення  поняття  джерела  права,  його  осно-
вних  характеристик,  співвідношення  джерела  та  форми 
права  є  актуальним  для  вітчизняної  теоретико-правової 
науки.

Мета дослідження полягає в узагальненні та система-
тизації  основних  позицій  вчених щодо  поняття  джерела 
права,  визначення  класифікації,  співвідношення  форми 
та джерела права, а також певних закономірностей у на-
ведених підходах. Аналіз  зарубіжної парадигми джерела 
права, з одного богу, дасть змогу розширити уявлення про 
сутність цього поняття, а з іншого – відійти від традицій-
ного його розуміння. 

Стан дослідження. Серед  науковців,  які  зверталися 
до  досліджуваної  проблематики  та  позиції  яких  будуть 
проаналізовані  у  цій  статті,  слід  виділити  Г.  Кельзена,  
Г. Л. А. Харта, Ж.-Л. Бержеля, П. Сандевуара, Ф. Хайека 
та  ін.  Чимало  сучасних  вітчизняних  дослідників  зверта-
лися  до  проблеми  розуміння  джерел  права,  серед  них  –  
В.С. Журавський, О.В. Зайчук, Л.А. Луць, Н.М. Оніщенко, 
О.В. Петришин, О.Ф. Скакун, В.М. Шаповал та інші. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти  до 
поглядів зарубіжних учених, варто зазначити, що відмін-
ності у розумінні змісту поняття джерела права залежать 
від  світоглядних  позицій  вчених  щодо  праворозумін-

ня.  Якщо  природно-правова  концепція  права  основним 
джерелом  права  вважає  саму  природу  людини,  то  по-
зитивістська  єдиним  джерелом  права  визначає  держав-
ну  волю,  яка  виражається  у  забезпечуваних  державою 
загальнообов’язкових нормах. Представники ж історичної 
школи права  (Пухта, Савіньї)  заперечували  здатність  за-
конодавця  створювати право. Його  роль,  на  їхню думку, 
полягає у пізнанні права і формулюванні його для публіч-
ного ознайомлення. Згідно зі вченням цієї школи джере-
лом права,  силою, що  творить право,  є  «народний дух», 
у якому і міститься так зване позитивне право до того, як 
воно буде виражене ззовні, в тих джерелах права, по яких 
суспільство пізнає право, таких як звичай, закон [1, с. 24].

Особливу  цінність  у  межах  цього  дослідження  ста-
новлять  наукові  підходи  зарубіжних  теоретиків  права  
ХХ століття, аналіз яких варто розпочати зі вчення австрій-
ського юриста Г. Кельзена. У своїй праці «Чисте вчення 
про право» вчений трактує джерело права як поняття, що 
має  декілька  значень  – юридичне,  позитивно-правове  та 
неюридичне. У першому значенні до джерел права мож-
на  відносити  будь-які методи правотворчості  (створення 
органами публічної влади, правозастосовчими органами, 
звичай, міжнародне право), а також будь-яку вищу норму 
по  відношенню до нижчої,  яка  регулює порядок  її  ство-
рення. У такому разі, вважає вчений, під джерелом права 
можна розуміти також підстави дійсності, тобто основну 
(засадничу) норму, яка є висхідним пунктом у створенні 
позитивного права. Така норма не встановлена на основі 
звичаю чи акту правотворчого органу, вона не є позитив-
ною, а має трансцедентальний характер. Якщо конститу-
ція створюється найвищою інстанцією, то невірно вважа-
ти, що вона уповноважена на це нормою, яка встановлена 
ще вищою інстанцією [2, c. 247]. 

З позитивно-правової позиції основною нормою пра-
вопорядку є конституція, яка займає найвищий ступінь в 
ієрархії системи норм, є джерелом законів та звичаїв, що 
містять  загальні  норми,  які  є  джерелом  індивідуальних 
норм права, що відображені у судових рішеннях. 
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Неюридичне  значення  джерела  права  зводиться  до 
умов, які впливають на процеси правотворчості та право-
застосування  (політичні  та  моральні  принципи,  правові 
теорії,  висновки  експертів).  Г.  Кельзен  вказує  на  те,  що 
ці  джерела  права  необхідно  чітко  відрізняти  від  пози-
тивно-правових джерел, оскільки саме вони є юридично 
обов’язковими, за винятком тих ситуацій, коли такі умови 
є підставами для якої-небудь норми. У такому разі названі 
джерела набувають ознак вищої норми, котра визначає по-
рядок створення нижчої. Вчений зазначає, що багатознач-
ність терміна «джерело права» робить його непридатним 
для використання, тому краще використовувати вираз, що 
недвозначно позначає правове явище, яке мається на увазі 
[290–291]. Тобто коли говоримо про джерело права, то з 
метою уникнення невірного розуміння його змісту необ-
хідно  конкретизувати  зовнішню форму,  в  якій  містяться 
норми  права  –  конституція  як  основна  норма  правової 
системи, закон чи судове рішення.

Конституцію  як  основу правопорядку,  як  «вищий  за-
кон»  поряд  з  іншими формами  права  розглядає  австрій-
ський філософ, теоретик права Ф.А. Хайєк. На його думку, 
«конституція – це фактично надбудова, яка створена над 
раніше  створеною  системою  законів,  щоб  організувати 
введення цих законів у життя». Конституцію можна роз-
глядати  як первинний  закон,  з  якого  випливає  авторитет 
всіх  інших  законів,  але  разом  із  тим  її  призначення  зво-
диться до підтримки правил, які існували до її прийняття. 
З іншого боку, визначаючи юридичну силу інших законів, 
вчений  зауважує, що  конституційний  закон  не  визначає, 
що являє  собою закон  і  справедливість. Якщо внаслідок 
революції чи завоювання змінюється структура уряду, то 
більша частина правил справедливої поведінки, цивільно-
го і кримінального права залишається в силі – навіть тоді, 
коли головною причиною революції було бажання зміни-
ти деякі з них. Так відбувається тому, що тільки задоволь-
нивши загальні очікування, уряд може отримати «легітим-
ність» підданих.

Зі  змісту праці  «Право,  законодавство,  свобода»  вба-
чається, що  джерелами  права  як  системи  універсальних 
правил поведінки є звичай, воля законодавця, виражена в 
законі, а також судові рішення як результат судового роз-
гляду. При цьому робиться наголос, що влада законодавця 
базується на поглядах суспільства щодо основних ціннос-
тей, які мають бути відображені в законах, що приймають-
ся. Якщо воля законодавця буде втілювати ці цінності, він 
буде вважатися «суверенним», легітимним, а його правила 
будуть мати  підтримку народу. Ф.А. Хайек  зазначає, що 
«саме такі цінності є основою формування стійкого поряд-
ку, який ми називаємо суспільством». Право розглядаєть-
ся як сукупність правил, які не передбачають конкретних 
цілей,  визначають  поведінку  окремих  людей  один щодо 
одного, призначені для застосування до невизначеної кіль-
кості майбутніх ситуацій і встановлюють захищену сферу 
інтересів кожного. Такого типу право виникає подібно до 
звичаєвого права у процесі судового розгляду, за необхід-
ності є абстрактним, що означає, що суддя повинен вміти 
із  прецедентів,  якими  він  керується,  виокремити універ-
сально  значущі  правила,  які  можуть  бути  застосовані  у 
новому судовому розгляді.

Отже,  концепція  походження  права Ф.А. Хайека  має 
різноплановий характер, але дає змогу дійти висновку, що 
основою права є спільні загальні цінності (принципи), які 
погоджені між людьми і на яких базується правова систе-
ма, втілення яких є основою її легітимності. 

Цікавою  є  постановка  питання  щодо  джерел  права 
французького теоретика права П. Сандевуара,  викладена 
у праці «Введение в право». Вчений зазначає, що сутність 
джерела права залежить від походження об’єктивного пра-
ва та пов’язаних із ним норм. Необхідно вияснити, яким 
чином виникають правові норми – формуються спонтан-
но як неформалізований вираз світогляду якої-небудь со-

ціальної  групи  або,  навпаки,  є  цілеспрямованим,  чітким 
і  однозначним  формулюванням  певного  волевиявлення. 
Отже, проблема джерел права полягає у вивченні різних 
способів технічної розробки правових норм у практично-
му плані [4]. 

Крім того, П. Сандевуар класифікує джерела права на 
дві  групи  –  основні,  до  яких  відносить  звичай,  закон  та 
судову практику, та додаткові, такі як загальні принципи 
права,  офіційні  позиції  тих  чи  інших  органів  державної 
влади (відповіді міністрів на депутатські запити), юридич-
на практика (діяльність адвокатів, нотаріусів) та правова 
доктрина.  Звичай  вважається  історично  першим  джере-
лом права, який з ХІХ століття втрачає своє пріоритетне 
місце практично у всіх сучасних державах, уступаючи це 
місце закону. Судова практика,  з одного боку, доповнює, 
уточнює  або  заміщує  недостатньо  розвинуті  чи  неясно 
сформульовані правові норми, а з іншого – модернізує за-
старілу внаслідок суспільного розвитку норму права. Для 
англосаксонської правової системи характерним є пріори-
тет звичаєвих норм, суди у своїх рішеннях підтверджують, 
уточнюють  або  фіксують  правові  звичаї.  Тобто  звичаєві 
норми  знаходять  своє  підтвердження  у  судовій  практиці 
або заміняються нею.

Загалом наведене розуміння джерел права є переваж-
ним  у  сучасній  юридичній  науці,  виражає  формально-
юридичний підхід щодо сутності цього поняття і ставить-
ся  в  залежність  від  особливостей  тієї  чи  іншої  правової 
системи. 

Інший французький  вчений Ж.-Л.  Бержель,  зазначає, 
що терміном «джерела права» прийнято позначати одно-
часно  змістовні  та  формальні  джерела  права.  Змістовні 
джерела  права  –  це  «сили, що  творять  право»,  вони  за-
безпечують  норми  матеріальною  основою.  Тобто  на  ви-
никнення норм права впливають певні чинники, зокрема, 
різноманітні принципи – моральні, релігійні, філософські, 
політичні,  соціальні,  ідеологічні.  Вони  управляють  по-
зитивними  правилами,  є  їхньою  ідеологічною  основою. 
Також виникнення права залежить і від фактів соціальної 
дійсності, вимог ситуацій, що створюються в часі  і про-
сторі. Зміст формальних джерел права полягає у способах 
формулювання юридичних норм, тобто це прийоми і акти, 
за допомогою яких ці норми стають частиною позитивно-
го права і набувають статусу норм законів.

Значення  і  авторитет  цих  джерел  права  є  змінним  і 
залежить як від конкретної юридичної системи, так і від 
історичного  етапу  розвитку  суспільства  та  держави. Се-
ред них Ж.-Л. Бержель виокремлює закон, звичай, судову 
практику та тлумачення законів. Ці джерела права можна 
класифікувати на письмові (закон) і неписьмові (звичай), 
на  прямі  (закон,  звичай)  і  непрямі  (тлумачення  закону  і 
судова  практика),  офіційні,  які  породжують  формальні 
правила, такі як закон і судова практика, і неофіційні (тлу-
мачення закону і звичаї) [5, c. 97–98].

Отже,  джерела  права  у  такому  розумінні  поєднують 
два  аспекти.  Перший  –  фактори,  що  впливають  на  ви-
никнення та зміст права (політичні, економічні, релігійні 
умови життя суспільства). Так, наприклад, іслам як релі-
гія є одним зі змістовних джерел мусульманського права  
[6,  c.  152].  Другий  аспект  відображає  зовнішню  форму 
права, яка забезпечує їх загальнообов’язковість.

Дещо схожими є погляди на сутність джерела права у 
Г.Л.А. Харта  (праця  «Поняття  права»),  оскільки  він  теж 
виокремлює історичні чинники, що впливають на процес 
виникнення права та безпосередньо формальні (юридич-
ні) джерела права. Так, вчений зазначає, що в матеріально-
му чи історичному значенні джерело права – це просто іс-
торичний чи причинно-наслідковий вплив, який пояснює 
існування цього правила закону в цей час у цьому місці.  
У  такому  аспекті  джерелом  деяких  англійських  законів 
могло бути римське право, канонічне право і навіть норми 
народної моралі [7, с. 255]. Тобто маються на увазі певні 
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історично  зумовлені  фактори,  які  впливають  на  генезис 
джерел права у певній правовій системі.

Коли  йдеться  про  таке  джерело  права,  як  статут,  
Г.Л.А. Харт  наголошує, що  слово  «джерело»  означає  не 
тільки  історичний  чи  казуальний  вплив,  але  і  критерії 
юридичної  дійсності,  які  прийняті  в  цій правовій  систе-
мі. Факт  прийняття  статуту  компетентним  законодавчим 
органом є підставою визнання такого правила статуту за-
коном, а не просто причиною його існування. Відмінність 
між  історичними  чинниками,  які  впливають  на  процес 
творення права, та підставами дійсності права характерна 
лише для тих правових систем, де є правила визнання, що 
визначають  умови  прийняття  та  дійсності  закону. Отже, 
формальні джерела права, які є результатом правотворчої 
діяльності компетентних органів або встановлюються зви-

чаєм, повинні відповідати критерію юридичної дійсності 
(певній процедурі їх прийняття).

Висновки. Підсумовуючи, варто зазначити, що наведені 
погляди зарубіжних учених не вичерпують різноманітності 
поглядів на одне зі стрижневих понять теорії права – «дже-
рела  права»,  проте  дають  змогу  визначити  певні  законо-
мірності  у  його  розумінні.  Джерелом  права  позначають 
певні форми  існування  права  (закон,  судовий  прецедент), 
серед  яких  пріоритетне  місце  займає  конституція  як  вті-
лення основоположних цінностей принципів, що склалися 
у  суспільстві. Ширше  бачення  джерела  права  передбачає 
з’ясування різного роду факторів соціально-економічного, 
політичного, релігійного характеру, які прямо чи опосеред-
ковано впливають та процес творення права, є визначаль-
ними у генезисі джерел права в певній правовій системі. 
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Міжрегіональної академії управління персоналом

У статті звертається увага на те, що праворозуміння є глобальною теоретико-методологічною проблемою, в якій відбувається сприй-
няття й осмислення права, правової дійсності в цілому, усієї правової матерії минулого й сьогодення. Результативне вирішення проблем 
праворозуміння має суттєве значення не стільки саме по собі, скільки для дослідження пов’язаних із правом явищ, тобто йдеться про 
похідні від певного уявлення про право поняття й явища – про сутність і зміст права, його роль і призначення, механізм правового регулю-
вання, правову систему й систему права. Існуючі на сьогодні типи праворозуміння, попри їх вагомість і безспірність певних їх постулатів, 
на наш погляд, є з методологічної точки зору односторонніми й обмеженими. Автор для вирішення даної проблеми пропонує звернутися 
до інтегративного підходу до праворозуміння, який, будучи заснований на принципі конвергенції, надасть можливість досягти певного 
компромісу між основними типами праворозуміння й сформулювати нову якість права, сутність якого міститимете нормативність легізму, 
гуманізм природної школи права й врахування конкретних умов життя згідно із соціологічним типом праворозуміння.

Ключові слова: праворозуміння, типи праворозуміння, легізм, природна школа права, соціологічний тип праворозуміння,  
інтегративний тип праворозуміння.

В статье обращается внимание на то, что правопонимание является глобальной теоретико-методологической проблемой, в которой 
происходит восприятие и осмысление права, правовой действительности в целом, всей правовой материи прошлого и настоящего. 
Результативное решение проблем правопонимания имеет существенное значение не столько само по себе, сколько для исследования 
связанных с правом явлений, то есть речь идет о производных от определенного представления о праве понятиях и явлениях – о сущ-
ности и содержании права, его роли и назначении, механизме правового регулирования, правовой системе и системе права. 

Ключевые слова: правопонимание, тип правопонимания, легизм, естественная школа права, социологический тип правопонима-
ния, интегративный тип правопонимания.

The article draws attention to the fact that legal thinking is a global theoretical and methodological problem, where the perception and under-
standing of the rights and legal reality as a whole, all the legal matter of the past and the present. The effectiveness of the solution of problems of 
law is essential not only in itself, but for studies related to the right of phenomena, that is, it is a derivative of a certain idea of the right concepts and 
phenomena – about the nature and content of the law, its role and purpose, the mechanism of legal regulation, the legal system and the system 
of legal. Currently existing types of law, in spite of their importance and undeniably certain of their tenets, in our opinion, is from a methodological 
point of view, one-sided and limited. Author to address this problem offers refer to the integrative approach to legal thinking, which, being based 
on the convergence principle, help to reach some compromise between the main types of law and to formulate a new quality law, the essence of 
which will contain a normative Legalism, Humanism Natural Law School and the specific conditions life according to the sociological type of law.

Key words: legal thinking, type of law, legalism, natural school of law, sociological type of legal thinking, integrative type of law.



18

№ 6 2016
♦

Актуальність теми. На сьогоднішній день в наукових 
колах  спостерігаються  часті  випадки  ототожнення  типів 
правового  розуміння  із  правовими  підходами.  З  одного 
боку,  така  ситуація  є  цілком нормальною,  оскільки  в ці-
лому відповідає теоретико-пізнавальній ситуації, яка мала 
місце  в  правознавстві  починаючи  з ХVІІ  ст.  й майже до 
кінця ХІХ ст., а з іншого – складність і певна парадоксаль-
ність нинішнього етапу розвитку юридичної науки поля-
гає в тому, що з огляду на світоглядний і методологічний 
плюралізм  залежність  у  ній між  типами праворозуміння 
й  концептуально-методологічними  підходами  вже  не  є 
лінійною  й  жорстко  детермінованою,  а  тому  класифіка-
ція підходів лише на основі традиційної типології право-
розуміння виявляється надмірно спрощеною й не  зовсім 
адекватною. Узагальнення, зроблені в сучасній теоретико-
правовій доктрині [1, с. 88, 99, 105–106, 111], дають під-
стави для висновку, що, по-перше, правозуміння є однією 
зі складових правознавчого підходу, а по-друге, що воно, 
хоч саме по собі ще не детермінує останнього, однак є од-
ним із його важливих компонентів [2, с. 136].

Формулу взаємозв’язку наукового підходу, який засто-
совується  в  правовому  регулюванні,  із  праворозумінням 
можна  виразити  наступним  чином:  праворозуміння  має 
розглядатися  не  лише  як  загальна  передумова,  але  й  як 
процес і результат формулювання рішення, в якому визна-
чається, що саме слід розуміти під правом в певній жит-
тєвій ситуації.

Метою дослідження є формування загальнотеоретич-
ної характеристики доктринальних типів праворозуміння.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи питання 
співвідношення наукових підходів і типів право розумін-
ня, С. Рабінович у цьому контексті звернув увагу на такі 
моменти:  соціальна  зумовленість  наукового  підходу  ви-
являється  в  причинно-наслідкових  залежностях його  ви-
бору від певних соціальних явищ – насамперед потреб й 
інтересів; їх дія може визначати й особливості вибору того 
праворозуміння, яке буде покладено в основу юридичного 
рішення; експлікація загального праворозуміння й інших 
складових підходу в правотлумачному чи правозастосов-
ному акті часто не стільки відображає, скільки приховує 
вплив тих чи інших емпіричних мотивів і цілей на процес 
його  прийняття;  враховуючи  часті  випадки  виникнення 
розбіжності між обґрунтуванням, наведеним в рішенні,  і 
його справжніми мотивами, реконструювання змісту всіх 
складових  підходу  до  вироблення  владно-регулятивного 
рішення повинно ставати предметом спеціального дослі-
дження;  зберігається й  залежність юридико-прикладного 
підходу  від  ціннісно-світоглядних  і  теоретико-методо-
логічних засад, принципів (так, вплив принципів першої 
групи полягає в тому, що в будь-якому владно-регулятив-
ному рішенні опосередковано чи прямо виражаються за-
гальні ціннісно-правові уявлення й орієнтації його автора, 
а  теоретико-методологічні  елементи  зумовлюють  залеж-
ність  змісту  такого  рішення  від  гносеологічних  засобів, 
використовуваних  в  процесі  його  вироблення);  підхід  в 
державно-юридичній  діяльності  –  це  зумовлений  соці-
ально,  ціннісно-світоглядно  й  теоретико-методологічно 
спосіб вироблення владно-регулятивних рішень у сферах 
правотворення,  правотлумачення  й  правозастосування  
[2, с. 136–137].

На сьогоднішній день, попри часте використання тео-
ретиками права терміну «праворозуміння», єдина загаль-
новизнана  дефініція  його  в  юриспруденції  відсутня.  За-
звичай при визначенні праворозуміння  вчені  виходять  із 
того, що ним  є:  інтелектуальна  діяльність  компетентних 
осіб,  спрямована  на  пізнання  сутності  й  змісту  права,  а 
також  сукупність  правових  знань,  отриманих  внаслідок 
такої діяльності [3]; серцевиною праворозуміння є знання 
про те, чим по суті є те явище, яке дослідником розумієть-
ся як право, адже, виходячи з того, що праворозумінням є 
пізнання (розуміння) права, логічним буде, перш ніж до-

сліджувати (пізнавати, усвідомлювати) право, мати власне 
уявлення про нього  [4,  с.  5];  праворозумінням  є наукова 
категорія, що відображає процес  і результат цілеспрямо-
ваної розумової діяльності людини щодо пізнання права, 
його оцінки й ставлення до нього як до цілісного соціаль-
ного явища [5, с. 169]; праворозумінням є узагальнена іде-
ологізована  модель  правового  феномену,  що  відображає 
спільні істотні ознаки певної множини конкретних право-
вих уявлень і понять, які в свою чергу відповідають такій 
ідеологізованій моделі, як зразку [6, с. 51].

Праворозуміння є глобальною теоретико-методологіч-
ною проблемою, в якій відбувається сприйняття й осмис-
лення  права,  правової  дійсності  в  цілому,  всієї  правової 
матерії  минулого  й  сьогодення. Ми  цілком  підтримуємо 
думку про те, що результативне вирішення проблем пра-
ворозуміння має суттєве значення не стільки саме по собі, 
скільки для дослідження пов’язаних із правом явищ, тобто 
йдеться про похідні  від певного уявлення про право по-
няття й явища – сутність і зміст права, його роль і призна-
чення, механізм правового регулювання, правову систему 
й систему права [7, с. 5].

У сучасній юридичній науці, з урахуванням теоретич-
ної  масштабності  й  ступеню  впливу  на юридичну  прак-
тику,  прийнято  виділяти  наступні  доктринальні  типи 
праворозуміння: легістський, природньо-правовий, соціо-
логічний, кожен із яких має власні теоретико-методологіч-
ні особливості, що мають свої  інструментальні переваги 
й недоліки. Загально-теоретичний аналіз зазначених типів 
праворозуміння надасть можливість виявити їх потенційні 
евристичні можливості в сфері правотворення й спрогно-
зувати  перспективні  напрями  пізнання  сутності  права  в 
умовах глобалізаційних й інтеграційних процесів, які ак-
тивно відбуваються в правовій дійсності сьогодення вза-
галі, а також сформулювати сучасний підхід до розуміння 
сутності правового регулювання зокрема.

Характеризуючи легістський тип право розуміння, слід 
сказати, що в його основу було покладено ідею Д.Остіна 
про те, що правом є наказ правителя, який зовні має ви-
гляд певних правил [8, с. 89]; крім того, закони, які при-
ймаються правителем, не мають для нього обов’язкового 
характеру виконання, а також можуть бути ним змінені в 
будь-який час [9, с. 67–72]. Можна помітити, що за такого 
підходу спостерігається тенденція відмежування від будь-
яких моральних зобов’язань у праві, які потенційно могли 
б  вступити  в  резонанс  із  особливим  статусом правителя 
держави.

Правові норми, з точки зору Г. Кельзена, можуть мати 
будь-який  зміст  [10,  с.  113].  Дана  теза  викликає  низку 
критичних зауважень, які полягають в наступному: повна 
відсутність  розмежування  права  від  свавілля,  наділено-
го  засобами  примусу,  що  пояснюється  бажанням  вчено-
го  очистити  правознавство  від  усього  морального  й  не 
правового;  визначаючи правом будь-яку  державну  волю, 
що  виражається  в  нормативно-правовому  акті,  який  має 
загальнообов’язковий  характер  і  забезпечується  силою 
державного  примусу,  Г.  Кельзен  не  звертає  уваги  на  за-
барвлення власне цієї державної волі: для нього не суттє-
во, чи буде то воля переважної більшості суспільства чи 
певної соціальної групи, або вона взагалі буде сформована 
виключно інтересами й потребами правлячої верхівки, не 
маючи абсолютно нічого спільного з інтересами суспіль-
ства [11, с. 9–10].

Яскравим представником легістського підходу можна 
вважати Г. Шершеневича, який дотримувавсь позиції про 
те, що право є наказом, а норма права – вимогою держави; 
держава є джерелом права, проте сама не обумовлюється 
ним; державна влада правом не регулюється, а має вищу 
силу; держава розглядається як первинна по відношенню 
до  права;  головною ознакою права  є  його  примусовість. 
Таким чином, можна побачити, що  за даного  трактуван-
ня правом визнавався будь-який наказ  суверенної  влади, 
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дозволялося державній владі на власний розсуд викорис-
товувати  закон  як  інструмент  політичного  управління  
[12, с. 10–19]. На наш погляд, враховуючи історичний до-
свід,  актуальність  легізму  була  характерна  для  абсолют-
них монархій і тоталітарних режимів.

Таким  чином,  можна  сказати,  що  представники 
легізму  трактують  право  як  продукт  діяльності  дер-
жави,  тобто  наказ,  який,  незалежно  від  його  змісту,  є 
загальнообов’язковим для виконання. Сутність права без-
підставно звужується до його ототожнення із писаним за-
коном. А по суті нормативісти виходять із розуміння того, 
що правом є будь-яка норма, яка встановлюється органа-
ми  державної  влади;  існує  лише  позитивне  право,  яке  є 
писаним, має законодавче закріплення й офіційну форму 
вираження; іншого права не існує [13, с. 3–6].

Зазвичай легістський тип праворозуміння називається 
вузько нормативним або нормативістським. Проте ми не 
можемо з цим погодитися, адже жоден із підходів до пра-
ворозуміння не заперечує такої ознаки права як норматив-
ність. Яким би не було розуміння сутності права, яка б не 
використовувалася дефініція для його визначення, право 
завжди  наділяється  рисою  нормативності  [14,  с.  33].  На 
думку В. Лапаєвої, нелогічними виглядатимуть дорікання 
представникам будь-якої з концепцій праворозуміння ви-
знання нормативності права,  оскільки право  є  системою 
норм,  які  на  рівні  соціальної  поведінки  реалізуються  у 
відносинах між соціальними суб’єктами й мають вигляд 
правовідносин, а на рівні суспільної свідомості – як еле-
мент правосвідомості. Виключно в такому ключі ми має-
мо можливість  говорити про  те, що правом одночасно  є 
норми, правовідносини й правосвідомість [15, с. 5–15].

Отже, можна зробити висновок, що ядром легістського 
типу праворозуміння є ототожнення таких правових кате-
горій як право й закон; нівелювання сутнісної ознаки пра-
ва як правового явища, яке становить особливу соціальну 
цінність; відсутність критеріїв розмежування між правом 
і свавіллям; визнання головною ознакою права забезпече-
ність загальнообов’язковості силою державного примусу; 
розуміння права як інструменту для задоволення потреб й 
інтересів політичної еліти.

Слід зазначити, що останнє десятиріччя характеризу-
ється значною здачею легістським підходом своїх позицій 
в  юриспруденції,  ставлення  до  позитивізму  в  наукових 
колах відчутно змінюється: він перестає розглядатися як 
правова доктрина минулого,  яка  така, що  є  домінуючою 
в  історичному  значенні  або  глибоко антинауковою пози-
тивістською еклектикою,  яку  буржуазія  використовувала 
для  боротьби  із  марксистською  ідеологією  [16,  с.  5–12]. 
Проте можна сказати, що зазначений підхід до сьогодніш-
нього дня зберігає за собою статус центрального як в юри-
дичній науці, так і в юридичній практиці. Це пояснюється 
не  лише  інертністю  теорії  права,  але  й  насамперед  тим, 
що саме позитивізм є ядром сучасної догми права, тобто 
базисом для формулювання й обґрунтування головних по-
ложень про позитивне право [12, с. 10–19].

Ми вважаємо, що нормативізм має свої переваги й не-
доліки.  До  позитиву  можна  віднести  те, що  нормативне 
розуміння права, безумовно, сприяє забезпеченню безпе-
ки суб’єктів права через створення певного нормативного 
каркасу,  на  якому  вибудовується  вся  система юридично-
го права. Іншого шляху для регламентації й регулювання 
суспільних відносин не існує. В даному випадку проблем-
ним моментом є те, яке саме змістовне наповнення матиме 
це  юридичне  право.  На  формування  зазначеного  змісту 
матимуть  безпосередній  вплив  історичний  період,  спів-
відношення  політичних  сил  в  суспільстві,  а  також  інші 
суб’єктивні й об’єктивні детермінанти. 

До негативних моментів слід віднести відсутність чіт-
ких  внутрішніх  обмежень  державного  свавілля,  а  тому 
таке право не може вважатися підґрунтям для створення 
міцної й стабільної нормативної системи. Крім того, нор-

мативізм передбачає можливість використання права і як 
інструменту політичного тиску, і як дієвої системи захисту 
прав  і  свобод суб’єктів права. Небезпека  саме й полягає 
в  занадто  широких  межах  визначення  функціонального 
призначення  права, що  безпосередньо  залежить  від  тих, 
хто в певний історичний проміжок часу знаходиться при 
владі.

На  наше  переконання,  право  обов’язково  повинно 
мати  нормативний  характер,  орієнтири  й  систему  вну-
трішніх обмежень, заснованих на загальнолюдських цін-
ностях, оскільки виключно за таких умов стане можливим 
створення надійного імунітету від правотворчого й право-
реалізаційного свавілля.

Характеризуючи природній тип правоворозуміння, на-
самперед слід сказати, що ще у Стародавньому Римі юрис-
ти виходили із розуміння того, що поряд із динамічним і 
змінним позитивним правом існує вічне природне право, 
сутність якого зумовлюється самою природою людського 
буття. Вони вважали, що природне право було втіленням 
добра й справедливості, а доцільність існування позитив-
ного права ґрунтувалась виключно на тому, що воно було 
результатом практичних вмінь суб’єктів суспільних відно-
син творити добро й справедливість в реальному світі, не 
піддаючись впливу свавілля, насилля, спокуси [17].

Природний  тип  праворозуміння  базується  на  визна-
нні  базовими  положень  про  моральні  витоки  розуміння 
створення світу в цілому й права зокрема; беззаперечними 
визнаються  ідеї  добра  й  справедливості,  які  виступають 
головними критеріями права. Природне право, не зважа-
ючи на не віднесення його до переліку офіційних засобів 
регулювання суспільних відносин, здійснює дуже серйоз-
ний вплив на всю юридичну діяльність. Це пояснюється 
тим, що позитивне право ніколи не втрачає своєї цінності, 
оскільки навіть після поглинання позитивним правом за-
значені цінності не зникають, а набувають статусу визна-
них  законом,  при  цьому  залишаючись  частково  у  сфері 
суто моральних цінностей [18, с. 10–11].

Слід  звернути  увагу  на  те,  що  базисом  природного 
права, який власне й визначає його зміст, прийнято вважа-
ти моральний мінімум, інакше кажучи – низку моральних 
вимог,  з  яких формулюються природні права  соціальних 
суб’єктів. Виходячи із того, що моральний критерій роз-
глядається як ядро сутності природного права, представ-
никами природної школи права сформульовано певні по-
стулати,  на  яких  базується  розуміння  сутності  системи 
права,  а  саме:  особа  може  наділяти  іншу  особу  такими 
ж правами, якими сама володіє; забороняється свавільно 
користуватися  чужим  майном;  головним  призначенням 
державної  влади  є  охорона  невід’ємних  прав  людини  
[19, с. 26–29].

Дійсно, величезне значення на сьогоднішній день має 
одна  із  генеральних  ідей  природного  права  про  те,  що 
невід’ємні  права  людини  належать  їй  від  самого  наро-
дження, а тому апріорі заперечується те, що їх існуванням 
ми маємо  завдячувати  законодавцеві.  Логічним  є  те, що 
конституційні права людини є первинними по відношен-
ню до позитивного права, а державна влада в особі своїх 
законодавчих  органів  повинна  їх  визнати  й  забезпечити 
їх належну реалізацію, охорону й захист. Тут також слід 
окремо звернути увагу на той факт, що особливий акцент 
представники  даної  наукової школи  робили  на  тому, що 
іноді право й закон можуть не співпадати, наголошуючи 
на шкідливих наслідках такого не співпадіння [20, с. 5–7].

Особливий  наголос  в  концепції  правової  держави, 
яка  була  розроблена  представниками  природного  пра-
ва,  ставився на необхідність невідворотного  дотримання 
й забезпечення природних прав  і свобод людини. Жодна 
держава  не  може  вважатися  правовою,  якщо  невід’ємні 
права людей можуть бути будь-яким чином обмежені або 
порушені з боку державної влади за її власним бажанням  
[21, с. 45–46].
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Безумовно, як і будь-яка інша, теорія природного права 
має свої недоліки й переваги. До перших можна віднести 
такі:  відсутність  реальної можливості  сформулювати  сут-
нісні ознаки таких категорій, як дійсне й належне, оскільки 
на практиці неможливо вивести ті цінності, які утворюють 
зміст  природного  права,  із  множинності  фактів  реальної 
дійсності; нездатність абстрактного розуму узагальнити іс-
торичний досвід (проте представники зазначеної теорії вва-
жали, що виключно природне право здатне пізнати істину 
на базі вивчення історичних фактів); відсутнє чітке розмеж-
ування між природним і позитивним законом; вимоги при-
родного права позбавлені універсальності й об’єктивності; 
теорія природного права позбавлена  критерію  істинності, 
оскільки  віра,  інтуїція  або  здоровий  глузд  не можуть  ви-
знаватися  доказами  істинності  або  хибності  доктрини  
[22,  с. 63–73]; розмитість уявлень про сутність права; не-
можливість  всіх  без  винятку  суб’єктів  правовідносин  од-
наково  розуміти  сутність  таких  категорій,  як  справедли-
вість, свобода, рівність; здійснення негативного впливу на 
суб’єктів права в частині  їх  ставлення до  закону й  закон-
ності, що неодмінно сприятиме поширенню правового ні-
гілізму; виходячи із того, що пересічним громадянам, дер-
жавним органам  і громадським організаціям, згідно даної 
теорії, надається можливість здійснювати власну оцінку за-
конів в ключі того, чи відповідає та чи інша норма природ-
ним правам людини, їм автоматично дозволяється відмови-
тись від  її виконання; відсутність критеріїв розмежування 
права від моралі [23, с. 197–200].

До переваг можна віднести наступне: право розгляда-
ється як найвища цінність, міра свободи й рівності, сен-
тенція  загальних принципів й  ідей моральності,  базових 
прав і свобод людини; законодавець при створенні нових 
правових норм повинен виходити із попередньо зазначе-
ного  розуміння  права  й  природних  прав  суб’єкті  права; 
природне право розглядається як власне соціальна реаль-
ність, яка не залежить від держави, суспільства, свідомос-
ті людей; природне право є незмінним і має імунітет від 
негативного  впливу;  проводиться  розмежування  права  і 
закону [23, с. 197–200].

Отже,  головна  цінність  природного  типу  праворозу-
міння  полягає  в  тому,  що  він  є  моральним  орієнтиром, 
який виносить на центральне місце загальнолюдські цін-
ності  й  ідеали, що  виступають мірилом  для  оцінки  гро-
мадянським  суспільством  того,  на  скільки  правотворча 
діяльність державних органів відповідає природним пра-
вам людини. Якщо суб’єкти права усвідомлюють свої при-
родні права, можна вважати, що вони володіють певним 
ступенем захисту на рівні власної правосвідомості. Дер-
жава ж у свою чергу, маючи громадян із чітким розумін-
ням власних невід’ємних прав і свобод, змушена буде при 
здійсненні правотворчої діяльності уникати кон’юнктури 
й проявів свавілля й чітко усвідомлювати, що позитивне 
право повинно не входити в резонанс  із природним пра-
вом і працювати в інтересах всього суспільства.

Розглядаючи  наступний  тип  праворозуміння  –  соціо-
логічний, хотілося б зазначити, що він має дуже важливе 
теоретико-прикладне  значення.  Специфіка  соціологічної 
юриспруденції  зумовлена  тим,  що  активне  формування 
її базових положень датується XIXст., коли в епоху віль-
ної конкуренції закони держави були невзмозі регулювати 
суспільні  відносини,  які  динамічно  розвивалися.  Таким 
чином, особлива увага приділялась судовим й іншим пра-
возастосовним органам, які повинні були долати прогали-
ни в законодавстві, здійснювати інтерпретацію норм права 

з  урахуванням  специфіки  правової  дійсності  й  втілюва-
ти  приписи  правових  норм  у  фактичні  правовідносини  
[22, с. 63–73].

Слід зазначити, що соціологічний підхід характеризу-
ється обмеженням сфери свого наукового інтересу рівнем 
емпіричного  аналізу,  тобто  спостереженням  за  правом, 
розглядаючи  останнє  як  факт  соціальної  дійсності,  а  не 
систему  нормативних  приписів  державної  влади,  як  це 
відбувається в межах позитивістського підходу. Також за 
соціологічного типу праворозуміння здійснюється фокус 
на  дослідженні  так  званого  живого  права,  тобто  власне 
самих правовідносин, оскільки правом є те, що визначає 
поведінку суб’єктів правовідносин. Таким чином, можемо 
сказати, що прихильники соціологічної школи права змі-
нюють вектор в дослідженні  сутності права, переносячи 
основний наголос на його дослідження як на сферу пра-
вовідносин,  які  зумовлюються  потребами  й  інтересами 
членів соціуму, а не звужують його сутність до державної 
нормативної формально визначеної системи.

Право  за  даного  підходу  розглядається  як  природна 
єдність правових норм  і правовідносин, які даними нор-
мами регламентуються;  як  сукупність правил поведінки, 
які  є  соціально  значущими  внаслідок  об’єктивних  зако-
номірностей розвитку суспільства,  а не через  те, що так 
вирішила держава; право – це не лише сукупність певних 
документів, які містять правові приписи, але й власне пра-
вовідносини,  в  яких  право,  реалізуючись,  набуває  своєї 
юридичної  значущості.  Отже,  базисом  соціології  права 
як  концепції  праворозуміння  є  правовідносини,  які  ви-
никають  при  реалізації  правових  норм.  На  наш  погляд, 
позитивним є те, що такого підходу право досліджується 
в динаміці; негативним моментом – необґрунтоване при-
внесення значення прецеденту в юриспруденцію зокрема 
й правову дійсність загалом.

Соціологічний тип праворозуміння, як і два попередні, 
не  є  унікальним,  а  тому  також має  певні  переваги  й  не-
доліки. До  перших можна  віднести  такі:  правові  норми, 
які  не  реалізуються  у  фактичних  правовідносинах,  від-
бувається максимальне зближення норми права й фактич-
них  правовідносин;  закон  розглядається  як  проект  пра-
ва,  а власне право утворюється в результаті професійної  
правозастосовної  діяльності,  оскільки  законодавець 
апріорі  нездатний  передбачити  те  розмаїття  життєвих  
ситуацій,  які  необхідно  буде  врегулювати  за  допомогою 
права. 

До недоліків відносяться, на наш погляд, наступні по-
стулати  соціологічної  школи  права:  відсутність  чіткого 
розмежування між правом і мораллю або іншими явища-
ми соціальної дійсності; наділення правозастосовних ор-
ганів непритаманними їм функціями, пов’язаними із пра-
вотворчою діяльністю.

Висновки.  Резюмуючи  зазначене  вище,  хотілося  б 
зробити висновок про те, що розглянуті вище типи право-
розуміння, попри  їх вагомість, не безспірність певних  їх 
постулатів, на наш погляд, є з методологічної точки зору 
односторонніми  й  обмеженими.  Дану  проблему  можна 
вирішити, якщо звернутися до інтегративного підходу до 
праворозуміння,  який,  будучи  заснований  на  принципі 
конвергенції,  надасть можливість досягти певного комп-
ромісу між зазначеними вище трьома типами праворозу-
міння й сформулювати нову якість права,  сутність якого 
міститимете  нормативність  легізму,  гуманізм  природної 
школи права й врахування конкретних умов життя згідно 
із соціологічним типом праворозуміння.
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ІСТОРиКО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ 
«ПРОЕКТУ СТАТУТУ ТЮРЕМ» КАТЕРиНи II 1787 Р.

hISTOrICaL aNd LEgaL SIgNIfICaNCE Of CaThErINE II 
«PrOJECT ON ThE PrISONS CharTEr» Of 1787

Іваньков І.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, 

старший науковий співробітник науково-дослідного центру 
з питань організації діяльності органів та установ виконання покарань 

Академії Державної пенітенціарної служби

Статтю присвячено дослідженню стану тюремних установ в Російській імперії наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст., коли тюремне 
ув’язнення в якості покарання почало відігравати більш значну роль, ніж в попередні часи. Саме в цей час виникли суттєві розбіжності 
між необхідністю тюремного реформування й існуючим тюремним законодавством. В умовах сьогодення, коли реформа системи органів 
й установ виконання покарань в Україні є не тільки потрібною, але й життєво необхідною, прогресивні здобутки в реформуванні законо-
давства епохи Катерини ІІ й її послідовників повинні бути ретельно досліджені, оскільки в них простежуються ті засади, які покладені в 
основу сучасної пенітенціарної науки.

Ключові слова: наказ, Катерина ІІ, Джон Говард, тюрма, робітничі й гамівні будинки, засуджені, ув’язнені.

Статья посвящена исследованию состояния тюремных учреждений в Российской империи в конце XVIIІ – начале XІХ вв., когда 
тюремное заключение в качестве наказания стало играть более значительную роль, чем в прежние времена. Именно в это время 
возникли существенные разногласия между необходимостью тюремного реформирования и существующим тюремным законодатель-
ством. В условиях, когда реформа системы органов и учреждений исполнения наказаний в Украине является не только нужной, но и 
жизненно необходимой, прогрессивные достижения в реформировании законодательства эпохи Екатерины II и ее последователей 
должны быть тщательно исследованы, поскольку в них прослеживаются те принципы, которые положены в основу современной пе-
нитенциарной науки.

Ключевые слова: наказ, Екатерина II, Джон Говард, тюрьма, работные и смирительные дома, осужденные, заключенные.

The article studies the state of prison facilities in the Russian Empire in the late XVIIІ – early XVIII century, when imprisonment as punish-
ment began to play a more significant role than in previous times. During that time there was significant differences between the need for prison 
reform and prison existing legislation. In today’s conditions, when the penitentiary reform in Ukraine is not only necessary, but vital, progressive 
achievements in reforming legislation in the period of Catherine II ruling and their followers should be carefully studied, because they contain 
those principles which formed the basis of modern penitentiary science.

Key words: order, Catherine II, John Howard, prison, work and restraint houses, convicts, prisoners.
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Актуальність теми. Сучасні процеси оновлення наці-
ональної системи органів й установ виконання покарань, 
засновані  на  поверненні  до  історичних  пенітенціарних 
традицій,  вимогах  міжнародних  стандартів  поводження 
із засудженими й ув’язненими, західному досвіді розбудо-
ви сучасних тюремних систем викликають неоднозначну 
оцінку з боку науковців, практичних працівників і громад-
ськості.  Найбільш  гострою  є  проблема  співвідношення 
західних досягнень і національних традицій в криміналь-
но-виконавчій сфері. Слід зазначити, що українська дер-
жава має  багатий  досвід  розвитку  кримінально-виконав-
чої системи, в тому числі й за часів перебування в складі 
Російської  імперії, тому багато її проблем мають глибокі 
історичні  корені, що  необхідно  враховувати  в  процесі  її 
реформування.  Також  слід  підкреслити,  що  криміналь-
но-виконавча  політика  Російської  імперії  в  радянській  і 
сучасній історіографії оцінювалася переважно негативно, 
тому вважається необхідним об’єктивне й всебічне дослі-
дження законодавчої бази в кримінально-виконавчій сфері 
дореволюційного періоду. 

Метою дослідження є науковий аналіз передумов за-
конодавчих  змін  у  кримінально-виконавчій  політиці  Ро-
сійської імперії в другій половині XVIIІ ст. і стан практич-
ної реалізації змін в правовому становищі осіб, примусово 
позбавлених волі, запропонованих Катериною ІІ.

Виклад основного матеріалу.  У  дослідженні  окре-
мих питань ролі й значення законопроектів Катерини ІІ у 
створенні  кримінально-виконавчої  політики  імперії  при-
ймали участь дореволюційні вчені М.Д. Сергєєвський [1],  
І.Я. Фойницький [2], О.П. Саломон [3], В.М. Нікітін [4]. 
Серед  дослідників  радянського періоду  слід  виокремити 
М.М. Гернета [5], сучасні науковці представлені М.Г. Дет- 
ковим  [6],  А.П.  Пєчніковим  [7],  Л.С.  Алад’їною  [8],  
М.В. Смоляровим [9, 10], О.В. Ілюхіним [10]. Слід зазна-
чити, що перелічені автори, як правило, використовували 
свої дослідження для вирішення певних спеціалізованих 
завдань, визначених тематикою власних досліджень, тому 
можливо  стверджувати:  запропонована  автором  тема  з 
урахуванням  сучасних  поглядів  на  пенітенціарну  науку 
комплексно не досліджувалась. 

Період  освіченого  абсолютизму  в  Російській  імперії 
другої половини XVIII ст. відрізнявся законотворчою ак-
тивністю, поєднаною  з  декларативністю, що певним чи-
ном  відображалося  на  змінах  у  кримінально-виконавчій 
політиці держави. Катерина II, яка в тогочасному міжна-
родному співтоваристві визнавалась «освіченою» імпера-
трицею, у своїх законопроектах широко використовувала 
ідеї й гуманні принципи функціонування держави й від-
ношення  до  ув’язнених,  започатковані  в  роботах  захід-
ноєвропейських просвітників,  зокрема  таких: «Естетика. 
Статті.  Листи.  Передмови  і  міркування»  Вольтера  [11], 
«Міркування  про  злочини  і  покарання»  Чезаре  Беккаріа 
[12],  «Коментарі  до  англійських  законів»  Вільяма  Блек-
стона [13], «Про дух законів» Шарля Монтес’кє [14]. Саме 
вони в другій половині ХVІІІ ст. виступили проти офіцій-
ної думки провідних релігійних діячів християнської, ка-
толицької й протестантської релігій, що панували в того-
часній Європі, які вважали що безпосередні страждання й 
муки злочинців у тюрмі є справедливою відплатою за їхні 
гріхи, за заподіяне ними зло.

Ці ідеї й принципи вплинули на ставлення Катерини 
II до тюремного ув’язнення, що в якості окремого виду 
покарань, пов’язаного із позбавленням або обмеженням 
волі,  мало  достатньо  тривалу  історію.  У  різні  періоди 
розвитку російської державності термін «тюрма» мав де-

кілька  аналогів  –  «острог»,  «поруби»,  «погріб»,  «яма», 
але сутність цього феномену завжди залишалася єдиною: 
«примусове  поміщення  людини  в  якості  покарання  за 
вчинене ним злочинне діяння до державної споруди, що 
обмежує свободу пересування його певним простором» 
[2, с. 285]. Однак до кінця XVII ст. тюремне ув’язнення, 
як правило,  застосовувалося лише для  ізоляції осіб, які 
перебували  під  слідством  –  до  вироку  суду,  і  тільки  в 
XVIII ст., за часів Петра I, воно отримало широке поши-
рення в якості окремого виду покарання. Катерина II про-
довжила теоретичний розвиток кримінально-виконавчої 
політики,  доповнивши  її  новим  гуманітарним  змістом. 
Зокрема, в Наказі 1767 р.1  вона проголосила якісно но-
вий  підхід  до  цілей  і  завдань  кримінально-виконавчої 
політики  з  боку  уряду, що полягав  у  зміні  її  напряму  з 
карального на гуманний (виправний): «…Мы не строгос-
тию законов (которая всегда будет в крайности и послед-
ние от Нас преступникам оных исправления), но прямым 
соболезнованием  о  них  и  милосердием  желаем  сердца 
их возбудить к раскаянию и обратить на путь истины...»  
[16, с. 285]. Таким чином, Наказ виступав у ролі інструк-
ції, наданої Катериною ІІ в якості керівництва при скла-
данні законів, і висвітлював погляди імператриці на різні 
засади  й  предмети  державного,  кримінального,  цивіль-
ного права тощо. Принципи, проголошені Катериною ІІ в 
Наказі 1767 р., за свідченням сучасників, випередили всі 
європейські законодавства майже на ціле століття [16].

Необхідно  підкреслити,  що  тюрми  у  всіх  європей-
ських  державах  перебували  в  той  час  в  самому жахли-
вому  стані.  За  свідченням  очевидців,  Тауер,  Бастилія, 
Тампль і практично всі інші тюремні споруди Європи яв-
ляли собою страшне видовище й наводили жах на осіб, 
які  мали  можливість  їх  відвідувати.  Це  були  або  сирі, 
похмурі  вежі без  світла й повітря,  або ж смердючі під-
вали  й  підземелля,  де  панували  холод,  голод,  хвороби 
й  смерть. Підсудні, підслідні,  засуджені без  врахування 
віку, без різниці статі утримувались в більшості своїй в 
загальних камерах, де вдавалися до пияцтва, розпусти й 
оргій.  Утримувались  арештанти  за  власний  рахунок,  а 
тому  ті  з  них,  хто  не міг  оплатити  свої  рахунки й  бор-
ги, «трималися в темницях до самої смерті, навіть якщо 
вони були виправдані судом або відбули термін покаран-
ня». Наглядацькі посади в тюрмах були віддані на відкуп. 
За наявності таких неподобств юстиція мовчала, тому, за 
свідченням Говарда, потрапити в ті часи до тюрми було 
рівнозначно смертному вироку [17, с. 11].

Кримінальне  законодавство  різних  країн  того  часу 
було насиченим фізичними катуваннями й стратами, що 
накладалися  не  лише  за  кримінальні  злочини,  але  й  за 
проступки; у свою чергу весь кримінальний процес ґрун-
тувався  на  доказах,  отриманих  внаслідок  застосування 
тортур,  за  наявності  яких  можливості  виправдовувати-
ся не було,  тому невинні особи були  змушені наводити 
на себе наклепи в скоєнні злочинів з тим, щоб покласти 
край своїм стражданням. Природно, що таке становище 
підсудних  робило,  на  думку юристів  того  часу,  зайвим 
поліпшення побуту ув’язнених, тому що вони після помі-
щення в тюрму опинялися за межею захисту суспільства 
й закону й не заслуговували на будь-які пільги й посла-
блення [1, с. 117].

Вперше  на  теренах  Російської  імперії  про  необхід-
ність поліпшення становища в тюрмах предметно заяви-
ла Катерина  ІІ  в Наказі  1767 р.  Засудивши жорстокість 
законів, вона запропонувала заборонити тортури підчас 
ув’язнення для неспроможних боржників. Цю пропози-
цію вона обґрунтовувала думкою про те, що «торжество 
гражданской свободы состоит в том, чтобы наказание со-
ответствовало сути преступного деяния» [16, с. 182]. По 
відношенню до ув’язнених  імператриця в якості автора 
ліберального «Наказу» ставиться з точки зору гуманізму. 
З цією метою вона пропонує встановити точну класифі-

1 «Наказ» Катерини II є концепцією освіченого абсолютизму, викладеною Кате-
риною II в якості настанови для кодифікаційної (Укладеної) комісії, створеної з 
метою розробки нового зводу законів, який був покликаний замінити Соборне 
Укладення 1649 р. У «Наказі», що складався з 506 статей, були сформульовані 
основні принципи політики і побудови правової системи. Значна частина тек-
сту (біля 350 статей) запозичена з трактатів Шарля Монтеск’є «Про дух зако-
нів» і Чезаре Беккаріа «Міркування про злочини і покарання» [16].
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кацію  злочинів  із  визначенням  тих  із  них,  за  які  раціо-
нальне  тюремне  утримання  повинно  вперше  вводитись 
до системи кримінальних покарань в якості повноцінної 
складової. Обмежувати  волю  ув’язнених  в  тюрмі Кате-
рина ІІ пропонує лише настільки, наскільки це необхідно 
для створення правильного виправного процесу. 

Катерина ІІ не обмежилася лише проголошенням одних 
принципів. Після оприлюднення Наказу 1767 р. вона здій-
снила декілька спроб реалізувати окремі його положення 
в процесі відбування тюремного покарання, зокрема, нею 
було прийнято рішення про утримання ув’язнених, або, як 
їх тоді називали – колодників і невільників за рахунок дер-
жави, тому що до цього вони утримувалися або за власний 
рахунок,  або  за  рахунок  благодійників.  У  1775  р.  поруч 
зі  створенням Наказів  громадського піклування про без-
хатченків і жебраків вона заснувала гамівні будинки – для 
осіб поганої поведінки, і робітні – для жебраків (з 178З р. –  
для злодіїв і шахраїв). Ці установи вже мали закладені в 
їх  організацію  певні  елементи  пенітенціарної  системи  – 
тюрма призначалася б тільки для підслідних і підсудних, 
а засуджені після вироку суду потрапляли до гамівних або 
робітних будинків [6, с. 112].

Ці  думки Катерини  ІІ  знайшли  своє  подальше  відо-
браження в розробленому в 1787 р. «Проекті статуту тю-
рем» (далі – «Проект») – нормативному правовому акті, 
який  став  першою  спробою  створення  єдиного  закону, 
що  мав  регламентувати  діяльність  тюремних  установ 
Російської імперії. У цьому документі чітко відслідкову-
вався вплив ідей італійського гуманіста Чезаре Беккаріа, 
викладених  в  його програмній  роботі  «Міркування про 
злочини і покарання» [5, с. 109].

На відміну від Наказу 1767 р., в «Проекті статуту тю-
рем» 1787 р. основна увага приділялась видам тюремних 
установ,  архітектурі  тюремних  будівель  й  умовам  три-
мання засуджених і ув’язнених. В «Проекті» передбачав-
ся поділ тюрем на кримінальні й цивільні. Кримінальні 
тюрми, в свою чергу, поділялися на три види: для осіб, 
які  перебували  під  вартою  –  «підвартні»;  для  осіб,  які 
отримали вирок у вигляді тюремного ув’язнення – «виро-
кові»; для осіб, які отримали вирок у виді смертної кари, 
довічного ув’язнення або каторжних робіт – «засуджені». 
Таким чином, вперше хоча б на теоретичному рівні було 
вирішене питання про відокремлення підслідних від за-
суджених і градації останніх відповідно до тяжкості вчи-
неного злочину й вироку суду.

Кримінальні  «підвартні»  тюрми  повинні  були  мати 
окремі камери для чоловіків  і жінок. «Проект» надавав 
опис типової камери такої тюрми: «Горницы уголовной 
подстражной тюрьмы строить величиною в три сажени, 
или девять аршин в длину и ширину, вышина две сажени; 
горничное окошко величиною полтора аршина, от потол-
ка тоже, с железною решеткою; у стены стол каменный 
и  неподвижный;  пред  столом  каменная  скамья  непо-
движная, в углу – к дверям – печь лежанкою, длина оной 
четыре  аршина, ширина  полтора  аршина;  печь  топится 
снаружи,  двери  двойные,  из  коих  наружные  железом 
окованные, замки крепкие» [18, с. 9].

Кримінальні «вирокові» тюрми повинні були будува-
тись у вигляді двох окремих приміщень: «1-я тюрьма для 
тех, кои, власть на то имеющим судом, по течению дела 
их, ко временному содержанию в тюрьму приговорены; 
2-я – ссылочная для тех, кои, власть на то имеющим су-
дом, без наказания к ссылке приговорены» [18, с. 10], а 
також  з  окремими камерами для  чоловіків  і жінок. Об-
ладнання камер майже не відрізнялось від «підвартної» 
тюрми за виключенням вимоги «печь топить снаружи». 

Кримінальні  «засуджені»  тюрми повинні  були буду-
ватись у вигляді трьох окремих приміщень: «1-я – тем-
ница, или покаянная для тех, кои, власть на то имеющим 
судом, на смерть осуждены. 2-я – вечная тюрьма для тех, 
кои,  власть  на  то  имеющим  судом,  на  вечное  содержа-

ние в тюрьму осуждены. 3-я состояла из четырех казарм: 
первая  –  для  тех,  кои  шельмованы;  вторая  –  для  тех, 
кои скованы; третья – для тех, кои не шельмованы и не 
скованы; четвертая – для женского пола» [18, с. 10].

Для  будівництва  тюремних  замків  пропонувало-
ся  вибирати місця,  які  сприяли  б  збереженню  здоров’я 
ув’язнених:  «Тюрьмы  строить  замком.  Замку  быть  ка-
менному, кругом со стеною, или таким забором, чтоб из 
оного  уход  никто  учинить  не  мог,  и  чтоб  тою  оградою 
уменьшено  было  число  людей  для  сторожения.  Зам-
ки  строить  на  вольном  воздухе,  при  текущей  воде,  от 
огня  и  наводнения  безопасно,  довольно  пространное  и 
не  низкое  строение. Внутри  замка  иметь  все  нужные  в 
житью  строения,  и  где  удобно,  дворы вымостить  каме-
ньями… У ворот замка расположить приемные горницы»  
[18, с. 6–7, 11]. Утримувати внутрішні приміщення вима-
галося в чистоті й «переменять воздух открытием окон, 
зимой на короткое время, а летом как угодно» [18, с. 11]. 
У «Проекті» детально регламентувався внутрішній роз-
порядок тюремних установ, порядок готування йприйому 
їжі, огляду приміщень персоналом, робота засуджених й 
ув’язнених тощо. Окремими статтями регламентувалось 
утримання  тюремних хворих,  яких передбачалося ліку-
вати в спеціально обладнаних при тюрмах лікарнях.

Основний принцип «Проекту» визначав відношення 
до засуджених ійув’язнених: «С тюремными арестантами 
вообще обходиться человеколюбиво, но при том иметь за 
ними крепкое и неослабное во всякое время смотрение, 
чтоб  сами  себе и никому  вреда не  учинили,  и  для  того 
содержать  тюремных  арестантов,  как  в  которой  части 
содержать предписано есть» [18, с. 12]. Особлива увага 
в  «Проекті»  приділялася  діяльності  тюремного  персо-
налу, зокрема, медичного – лікаря, підлікаря (помічника 
лікаря),  доглядача  тюремної  лікарні,  а  також  повітово-
го  наглядача  тюрем,  тюремника  (наглядача),  тюремни-
ка  частини  (наглядача  відділення),  «книгодержателя»  
(бібліотекаря)  тощо.  У  «Проекті»  вперше  був  запропо-
нований текст присяги тюремника, і, на наш погляд, по-
казовим є вже сам факт введення присяги для тюремного 
персоналу, при цьому зміст основних положень присяги 
також  відповідав  прогресивним  кримінально-правовим 
ідеям, закладеним Ч. Беккаріа. 

Таким  чином,  в  «Проекті»  вперше  була  здійснена 
спроба  охопити  правовим  регламентуванням  практич-
но  всі  сторони  діяльності  тогочасної  ідеальної  тюрми  
[8,  с.  32].  Найбільш  передовими,  на  погляд  сучасних 
дослідників,  стали:  1)  пропозиції  «Проекту»  щодо  ор-
ганізації  стрункої  системи  тюремної  адміністрації;  2) 
запропонована  система  утримання  ув’язнених;  3)  де-
тальні інструкції доглядачам і лікарям [7, с. 30–31]. Всі 
ці положення, хоча і в стислому вигляді, відобразили, а в 
окремих випадках і випередили, останні досягнення то-
гочасної тюремної науки і багато в чому схожі із засада-
ми пенітенціарної діяльності, виробленими в 1871 р. на 
тюремному конгресі в Цинциннаті [9, с. 27].

В силу того, що заявлені положення «Проекту» сут-
тєво  розходились  із  реальною  пенітенціарною  практи-
кою Російської  імперії,  ані «Проект» в цілому,  ані його 
окремі  положення  так  і  не  були  прийняті  й  введені  в 
дію  за  часів  Катерини  ІІ  і  її  найближчих  послідовни-
ків. Даний факт дозволив дослідникам досить різко, але 
цілком  справедливо  дати  оцінку  «Проекту».  Зокрема,  
М.М. Гернет писав: «У Екатерины такого рода расхожде-
ние слова с делом принимало особые размеры. В погоне 
за славой и популярностью она была особенно склонна 
к  мертворожденным  проектам,  громким,  напыщенным 
фразам,  прикрывающим  самую  тяжелую  фактическую 
действительность» [5, с. 110].

Дослідники  відзначають,  що  реалізація  цього  «Про-
екту» дійсно була неможлива в умовах пенітенціарної по-
літики Російської імперії другої половини XVIII ст. Осно-
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вні причини полягали в тому, що: 1) він вимагав значних 
фінансових витрат, яких у держави не було; 2) в силу де-
мографічних, географічних й економічних умов тюремне 
ув’язнення  як  організаційна  форма  покарання  не  могло 
стати домінуючим в Росії другої половини XVIII ст.; 3) для 
практичної реалізації «Проекту», в основу якого були по-
кладені ідеї цінності людської особистості, в Росії не було 
ні  соціально-економічних,  ні  політичних,  ні  культурних, 
ні правових передумов [10, с. 46–47]. 

Висновки. Цінність «Проекту статуту про тюрми» Ка-
терини ІІ полягає в його впливі на розвиток кримінально-
виконавчого законодавства в подальші історичні періоди, 
зокрема, на тюремну реформу ХІХ ст. Вперше було звер-
нуто увагу правлячих кіл на проблему правового регулю-
вання утримання засуджених й ув’язнених. 

Отже, «Проект» став основою для розвитку спеціаль-
ного  кримінально-виконавчого  законодавства  й  отримав 
реальне втілення вже в XIX ст.
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У статті висвітлюються фактори впливу на державний суверенітет, зокрема глобалізація та транснаціональні корпорації. Акценту-
ється увага на зміні державного суверенітету в сучасних умовах. Стверджується, що незаперечним фактом можна вважати необхідність 
переосмислення змісту поняття «державний суверенітет». Економічний розвиток західних держав є одним із факторів міжнаціональної 
взаємодії, появи нових суб’єктів правовідносин – транснаціональних корпорацій, що, у свою чергу, виявляє національні особливості 
держав, приводить до виникнення колізій у сфері правового регулювання.

Ключові слова: глобалізація, державний суверенітет, державно-правовий інститут, суверенітет, транснаціональна корпорація.

В статье освещаются факторы влияния на государственный суверенитет, в частности глобализация и транснациональные корпо-
рации. Акцентируется внимание на изменении государственного суверенитета в современных условиях. Утверждается, что неопровер-
жимым фактом можно считать необходимость переосмысления содержания понятия «государственный суверенитет». Экономическое 
развитие западных государств является одним из факторов межнационального взаимодействия, появления новых субъектов право-
отношений – транснациональных корпораций, что, в свою очередь, обнаруживает национальные особенности государств, приводит к 
возникновению коллизий в сфере правовой регуляции.

Ключевые слова: глобализация, государственный суверенитет, государственно-правовой институт, суверенитет, транснациональ-
ная корпорация.

The article is devoted to the following influence factors upon the state sovereignty elucidation as globalization and transnational corporations. 
Attention is paid to the change of state sovereignty in modern conditions. It is affirmed that as the indisputable factor might be regarded the ne-
cessity to reinterpret the content of the notion “state sovereignty”. The west countries economic development is one of the factors of international 
interaction, emergence of new subjects to jural relationships – transnational corporations that in its turn manifests national peculiarities of states, 
leads to rise of collisions within the sphere of legal regulation.

Key words: globalization, state sovereignty, state and law institute, sovereignty, transnational corporation.

Постановка проблеми.  Іманентністю  глобалізації, 
що передбачає вихід за межі національного, за кордони 
держави,  є  зіткнення  локальних  культур  (зіткнення  ло-
кальностей),  наявність  колізій  їхніх  соціальних  норм, 
що, може бути фактором гармонізації та уніфікації, однак 
не означає знищення унікальності. Глобалізація дає змо-
гу виявити і підтвердити наявність плюралізму. «Світове 
співтовариство – це не меганаціональне співтовариство, 
яке включає в себе та ліквідує всі національні спільності, 
а  відмічений  багатоманітністю  і  непідвласний  інтегра-
ції світовий горизонт, який відкривається тоді, коли він 
створюється і зберігається в комунікації і дії», – акценту-
вав увагу У. Бек [1, с. 28–29]. Слід зауважити, що подібну 
ідею висловив і Президент Чехословаччини Вацлав Гавел 
(судячи зі слів Маргарет Тетчер): «Сьогодні відчувається 
нагальна  потреба  в  новому  сприйнятті  сучасного  світу 
як багатополярного, мультикультурного і глобально вза-
ємозалежного явища, а також у такому перетворенні всіх 
міжнародних організацій та інститутів, яке відображало 
б це нове розуміння» [2, с. 28–29]. Хоча і сама Маргарет 
Тетчер дотримувалась такої ж думки: «Якщо вірити дея-
ким коментаторам, то глобалізація означає кінець держа-
ви в тому її образі, в якому ми її знаємо протягом століть. 
Однак  вони помиляються. Насправді  глобалізація  лише 
у певній мірі обмежує владу держави, не дозволяючи їй 
робити те, що вона не повинна робити взагалі, а прагнен-
ня людей до самобутності посилюється» [2, с. 16]. Відтак 
можна погодитись  із  тезою Робертсона про можливість 
заміни поняття «глобалізація» поняттям «глокалізація», 
яке утворене поєднанням основ слів «глобалізація» і «ло-
калізація».

Водночас не можна не зазначити, що одним із наслід-
ків глобалізації є створення транснаціональних компаній, 
які  відіграють все більшу роль у  економічній  сфері, мо-
жуть бути суб’єктом лобіювання у сфері законодавчої ді-
яльності; їхня діяльність потребує правового урегулюван-
ня,  яке повинне виходити  за межі національної держави 
і мати міжнародний/регіональний характер. І. Алєксєєнко 
зазначає, що «подальший економічний розвиток більшості 
держав цілком пов’язують із транскордонним переміщен-
ням інвестицій, технологій  і знань, які стають основною 
рушійною  силою  розвитку  національного  виробництва  і 
міжнародних  економічних  відносин.  Цим  пояснюється 
різке  посилення  конкуренції  між  державами  в  тому,  що 
стосується методів  заохочення припливу прямих  інозем-
них інвестицій і технологій у внутрішню економіку і ство-
рення  сприятливого  бізнес-клімату,  при  цьому  головну 
роль у формуванні потоків засобів виробництва між краї-
нами і регіонами відіграють транснаціональні корпорації» 
[3, с. 5].

Таким чином, одним із важливих суб’єктів, що впли-
вають на розвиток як національного, так  і міжнародного 
права, є транснаціональні корпорації. Однак сьогодні май-
же не висвітленим є питання про цей аспект їхньої діяль-
ності, що і зумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окреслене 
питання було об’єктом дослідження таких зарубіжних на-
уковців  і мислителів, як Ф. Ауманн, Ю. Бегунов, У. Бек, 
Дж. Белл, П. Бергер, В. Бернхем, З. Бжезинський, К. Вай-
лерт, Н. Вороніна, Р. Дарендорф, М. Доган, Дж. Донеллі, 
Л.  Зідентоп, М. Кастельс, О. Лайсе, А. Лукашев, О. Лу-
кашева, М. Маклюен, Р. Макридис, К. Мурза, Д. Пелассі,  
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Ж. Ревель, Е. Тоффлер, П. Фітжеральд, Ф. Фукуяма, С. Хан-
тингтон, Дж. Хурстта ін. Однак і до сьогодні питання, що є 
предметом нашого дослідження, залишається актуальним.

Метою дослідження  є  висвітлення  глобалізації  і 
транснаціональних корпорацій як факторів впливу на дер-
жавний суверенітет.

Виклад основного матеріалу. Зауважимо,  що  суве-
ренітет є однією з ознак існування будь-якої держави, що 
передбачає самостійність у вирішенні загальнодержавних 
питань.  Держава,  незалежно  від  її  характерних  особли-
востей  (розміру  території,  кількості  населення,  політич-
ної системи та  ін.), має право виступати на міжнародній 
арені від свого імені, незалежно від волі інших суб’єктів 
міжнародного права, визначати свою внутрішню і зовніш-
ню політику, контролювати економічну сферу тощо. Але 
в епоху світових реформаційних та глобалізаційних про-
цесів  і  впливу  найбільш  економічно  розвинених  держав 
на суспільно важливі події трансформаційних змін зазнає 
державний суверенітет. Переосмислюється його традицій-
не значення і поступово втрачається його цінність для дер-
жави та соціуму. Фактично державний суверенітет підда-
ється впливу, хоча це не є загальновизнаною проблемою.

Для  України  порушення  державного  суверенітету  в 
умовах державотворення, що супроводжується кризовими 
процесами у різних сферах державної діяльності, особли-
во в економічній сфері, постає дуже гостро. Дуже поміт-
ним у сучасних умовах є вплив транснаціональних корпо-
рацій  на  соціально-економічні  та  політичні  процеси, що 
частково порушують  суверенність  нашої  держави. Адже 
стабільність державного розвитку залежить від її взаємо-
дії з такими компаніями. Але досягнення позитивного ре-
зультату в основному супроводжується деякими обмежен-
нями з боку економічно сильнішої сторони.

Формально  державний  суверенітет  продовжує  за-
лишатись  важливим  атрибутом  держави,  принципом 
міжнародних  відносин.  Зокрема,  у  теорії  міжнародних 
відносин домінує юридичний підхід (традиційний або Вест-
фальський)  до  визначення  сутності  державного  сувереніте-
ту. До того ж в умовах глобалізації, ознакою якої є взаємо-
залежність,  особливого  поширення  й  актуальності  набули 
нові підходи до розуміння  змісту цього поняття  [4,  с.  158].  
Сьогодні  уявлення  про  державний  суверенітет  суттєво 
відрізняються  від  розуміння  і  міжнародної  практики  іс-
торичної  епохи  часів  підписання  Вестфальських  угод  
1648 р. Згідно із традиційними (вестфальськими) уявленнями 
державний суверенітет означав найвищу і виняткову законо-
давчу і виконавчу владу держави на її території [5, с. 147].

У науковій  літературі  зустрічаються  різні  підходи  до 
розуміння поняття державного суверенітету: 

1) традиційні, які визначають його як захист території 
національної держави від зовнішнього втручання; 

2)  нові,  спричинені  інтеграційними  та  глобалізацій-
ними процесами у міжнародних відносинах,  в  яких  ста-
виться під сумнів самоцінність і автономність державного 
суверенітету [6, с. 130].

Однак варто зазначити, що існує лише відносна неза-
лежність державної влади, адже всі правові рішення вла-
дою приймаються з огляду на міжнародні нормативні акти 
та  відповідно  до  них.  Суверенітет  є  не  просто  якісною 
ознакою держави, а проявом природи державної влади.

Таким  чином,  можна  окреслити  традиційне  розумін-
ня державного суверенітету, притаманного національним 
державам, такою тезою: «Традиційний державний сувере-
нітет має за основу територіальний чинник. Для того, щоб 
уряд здійснював виняткову владу над певною територією, 
події мають відбуватися у межах окремого територіально-
го простору, а юрисдикції різних держав – бути розмеж-
ованими,  чітко визначеними  і  визнаними кордонами,  які 
держава у змозі захистити та контролювати» [6, с. 132].

За останні роки існування Вестфальської системи дер-
жавна  і  політична  системи  зазнали  значних  змін.  Ство-

рення нових світових економічних, політичних об’єднань 
та корпорацій привело до критики традиційного поняття 
суверенітету.

Сучасні глобалізаційні процеси характеризуються гли-
бокими  змінами  у міжнародних  відносинах  і  впливають 
на повноваження держави. Аналізуючи процеси глобалі-
зації,  окремі  вчені  вказують  на  неможливість  публічної 
влади  сучасних  держав  бути  суб’єктом  соціальних  інно-
вацій, швидко й ефективно задовольняти значимі потреби 
суспільства, що є фактором пошуку альтернативних підхо-
дів до вирішення власних проблем. «Політик, як і раніше, 
тримає ручку, якою пише указ або закон, але його рукою 
водить хтось  інший. Реальна влада все більше відходить 
у тінь, у різні групи впливу, часто міжнародні або просто 
іноземні. Офіційний  уряд  тільки  консолідує,  оформляє  і 
впроваджує у життя назрілу і сформовану в цих колах по-
літику. І чим більше інтернаціоналізовані, залучені в гло-
бальну політику ці кола, тим менш самостійні у своїх діях 
національні уряди, тим більше підпорядковані їхні вчинки 
і  рішення  інтересам  глобальних  або локальних корпора-
цій, інститутів, неурядових організацій» [7, с. 31]. Тому, як 
зазначає автор, завдяки основним факторам впливу глоба-
лізації  на  трансформацію  державно-правових  інститутів 
суспільства істотно змінилася роль національної держави 
в сучасному світі [8, с. 138].

Посилюється  «розмитість»  державного  суверенітету 
результатами  діяльності  транснаціональних  корпорацій, 
які сьогодні є важливим фактором, що впливає так на ді-
яльність  держави,  зокрема  з  урегулювання  економічних 
відносин.  Сьогодні  основними  акторами  світової  еко-
номіки  є  саме  транснаціональні  корпорації,  доходи  яких 
уже  перевищують  валовий  внутрішній  продукт  окремих 
держав.  Зважаючи  на  наявність  значних  фінансових  за-
собів,  транснаціональні  корпорації  значно  впливають  на 
економічну, соціальну, а через них –  і на політичну сфе-
ру  суспільних  відносин.  Так,  наприклад,  восени  2016  р. 
Європейська комісія після тривалого розслідування при-
йняла рішення, яким зобов’язала американську компанію 
Apple виплатити  Ірландії 13 мільярдів євро несплачених 
у  державний  бюджет  Ірландії  податків.  Зазначимо,  що, 
шукаючи  привабливіші  умови  оподаткування,  компанія 
Apple перевела частину фінансових операцій в Ірландію, 
сплачуючи в останній 1–2% податку (замість 35% у Спо-
лучених Штатах Америки), хоча такий же корпоративний 
податок  в  Ірландії  інші  компанії  сплачували  у  розмірі 
12,5%. Наголосимо, що таке рішення влада Ірландії ніби-
то мала би сприйняти цілком позитивно, адже до бюджету 
держави має надійти додатково 13 мільярдів євро, однак 
вона виступила проти рішення Європейської комісії, яке, 
по-перше, може суттєво вплинути на притікання  інозем-
них інвестицій у державу у бік його зменшення, адже не-
сприятливий фінансовий клімат не стане фактором залу-
чення іноземного капіталу; по-друге, сама компанія може 
припинити свою діяльність на території Ірландії, а це – не 
лише зменшення надходжень до бюджету, але і скорочен-
ня значної кількості робочих місць, соціальні напруження 
тощо. Варто також зауважити, що цей приклад також ука-
зує на «розмивання суверенітету держави» – питання про 
податки з суто внутрішньодержавного перетворюється на 
загальноєвропейське.

«При  цьому  вони  (транснаціональні  компанії)  мають 
величезний потенціал для позитивного впливу, наприклад, 
шляхом  створення  робочих  місць,  проведення  медичних 
досліджень і виробництва продукції, покликаної задоволь-
няти важливі потреби людей. Проте є, на жаль, також багато 
прикладів, у яких діяльність ТНК, особливо в країнах, що 
розвиваються, сприяє негативним явищам і зловживанням. 
Серед них можна назвати використання транснаціональни-
ми  корпораціями  примусової  і  дитячої  праці,  порушення 
ними  права  власності  (включаючи  право  інтелектуальної 
власності), нанесення значної шкоди навколишньому при-
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родному середовищу, підтримка жорстких методів військо-
вих режимів, а також порушення ними прав корінного на-
селення, коли ці права вступають у конфлікт з інтересами 
корпорацій» [9], – зазначає К. Вайлерт.

Ф.  Фукуяма  вважає  глобалізацію  остаточним  про-
дуктом історичних трансформацій світової політики, які 
позбавляють державу статусу головної дійової особи на 
світовій арені. Він зазначає, що зростаюча економічна і 
технологічна взаємозалежність національних суспільств 
спричиняє  появу  якісно  нової  світової  політичної  сис-
теми.  Ф.  Фукуяма,  як  представник  школи  лібералізму, 
ставить під сумнів доцільність погляду на державу як на 
головного суб’єкта міжнародних відносин, хоча в цілому 
не заперечує її важливості. Обґрунтовується визначальна 
роль  транснаціональних  корпорацій,  міжнародних  уря-

дових  та неурядових організацій у формуванні  світової 
політики.  Відповідно  держави  можуть  бути  формально 
незалежними, однак у практично-політичному вимірі пе-
ребувати у стані залежності від потужніших у владно-си-
ловому сенсі  суб’єктів міжнародного права,  тобто мати 
цілковитий формальний, але реально обмежений сувере-
нітет [4, c. 148].

Висновки.  Таким чином,  сьогодні  вже незаперечним 
фактом  можна  вважати  необхідність  переосмислення 
змісту  поняття  «державний  суверенітет».  Економічний 
розвиток західних держав є одним із факторів міжнаціо-
нальної взаємодії, появи нових суб’єктів правовідносин – 
транснаціональних корпорацій, що, у свою чергу, виявляє 
національні особливості держав, приводить до виникнен-
ня колізій у сфері правового регулювання та ін.
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У статті розкрито сутність правової соціалізації особистості, об’єктивні чинники, що зумовлюють правову соціалізацію, такі як глоба-
лізаційні процеси та трансформація вітчизняного, європейського та міжнародного права, їх взаємозв’язок і взаємовплив.

Ключові слова: правова соціалізація, особистість, глобалізаційні процеси, трансформація законодавства. 

В статье раскрыты сущность правовой социализации личности, объективные факторы, которые обуславливают правовую социали-
зацию, такие как глобализационные процессы и трансформация отечественного, европейского и международного права, их взаимос-
вязь и взаимовлияние.

Ключевые слова: правовая социализация, личность, глобализационные процессы, трансформация законодательства.

The study reveals the essence of the legal socialization of the individual, objective factors that determine the legal socialization, in particular 
the globalization processes and the transformation of the domestic, European and international law, their relationship and interaction.

Key words: legal socialization, personality, globalization processes, transformation of the legislation.

Постановка проблеми. Занепад економіки, політична 
нестабільність, правовий нігілізм, соціальне зубожіння та 
бойові  дії  на  сході України  стали не  лише перешкодами 

для змін, а й вагомими факторами концентрації зусиль на 
їх вирішенні. У цьому напрямі рушійною силою є особис-
тість,  її соціалізація взагалі та правова зокрема, що фор-
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мує свідомість у плані професійного вдосконалення, без-
перервної  освіти,  критичного  мислення,  ставлення  мети 
та  досягнення  її  в  полікультурному  середовищі.  Всі  ці 
аспекти в тій чи іншій мірі акумулює правова соціалізація 
особистості.

В  нинішніх  умовах  євроінтеграційного  поступу  
України процес правової соціалізації особистості є одним 
із  найважливіших  завдань  різних  інститутів  з  огляду  на 
такі чинники, як: 

–  розбудова  посттоталітарної  держави  у  демокра- 
тичну;

– трансформація вітчизняного законодавства та імпле-
ментація у нього норм міжнародного права;

– прагнення України стати повноправним членом Єв-
ропейського Союзу;

– глобалізаційні процеси, що відбуваються у світі, як 
чинник  мегарівня  (міжнародного  життя,  демократизації 
сучасного світу, міжнародного права);

– мобільність творчої особистості.
Стан дослідження. Ця проблема є малодослідженою 

у вітчизняній юридичній літературі. Комплексного підхо-
ду до трактування цього терміна немає. Немає і сучасної 
дефініції правової соціалізації особистості. Більшість за-
рубіжних робіт присвячена соціологічним аспектам соці-
алізації особистості (П. Абрамсон, С. Алексеев, М. Вебер, 
Б. Коулз, Я. Щепанський та інші).

Проблеми  взаємовідносин  особистості,  суспільства 
і  держави  з  позицій  філософії,  соціології  права  розгля-
даються у працях П. Баранова, К. Вітрука, Ю. Гревцова, 
В. Нерсесянца, В. Оксамитного та  інших. Дотичність до 
досліджуваної  теми  мають  праці  Я.  Гілинського,  В.  Го-
ловченко,  І.  Дементьєвої,  І.  Коваленко,  С.  Кожевнікова,  
А. Потьомкіна, В. Федорина та інших.

Мета дослідження  – розкрити сутність поняття пра-
вової соціалізації особистості як правового феномену на 
національному  і  міждержавному  рівні  в  період  глобалі-
заційних процесів, його складники, а також фактори, що 
сьогодні безперервно впливають на особистість, її право-
ву  соціалізацію,  адаптацію  до  глобалізаційних  процесів 
щодо  реалізації  своїх  прав  і  свобод  та  «Я-концепції  на 
державному і міждержавному рівнях».

Виклад основного матеріалу. Сьогодні  в  Україні  у 
зв’язку з інтеграцією у європейське співтовариство перед 
правовими та громадськими інститутами постає важлива 
проблема правової соціалізації особистості. Адже в країні 
формуються нові соціально-правові інститути, трансфор-
муються старі та змінюється їхній зміст. Соціальні та пра-
вові реформи негативно відбилися не тільки на старшому 
посттоталітарному  поколінні,  а  й  на  молодому.  Останнє 
сьогодні більш мобільне, ерудоване в результаті глобаліза-
ційних процесів і змін, які відбуваються у світі і особливо 
на європейському континенті. Воно відчуває суттєву зміну 
цінностей, норм правової поведінки, необхідність розбу-
дови  власної  демократичної  держави  та  громадянського 
суспільства, реалізації прав і свобод людини як у власній 
країні, так і у спільному полінаціональному домі – Євро-
пейському Союзі. Права і свободи людини сьогодні стали 
органічним складником процесу глобалізації, його харак-
терною рисою. Вони із вузького розуміння як об’єктивного 
права перетворилися в універсальну цінність, яка все біль-
ше впливає на  держави  і  народи незалежно  від  обраних 
моделей цивілізаційного розвитку. В умовах  глобалізації 
механізм забезпечення прав  і свобод людини суттєво ко-
ригується  і виходить за межі національного правопоряд-
ку та втілюється у  глобальних  і наднаціональних право-
вих механізмах. Крім того, створюється окремий простір 
і  нові  засоби  для  реалізації  прав  і  свобод  людини  як  на 
індивідуальному, так і на колективному рівнях [1, 38–39]. 

Мета  правової  соціалізації  –  розкрити  в  особистості 
її  здібності  до  адаптації  до державних  і  глобалізаційних 
правових процесів  і  змін,  змінити ставлення, підходи до 

перебудови відносин між людиною та державою, набути 
вміння  толерантного  співжиття  у  поліетнічному  серед-
овищі на основі трансформації та вдосконалення вітчиз-
няного і міжнародного права, законності, справедливості, 
встановлення довіри та поваги.

Суттєвим чинником розвитку особистості, її самодос-
татності та самореалізації у процесі глобалізаційних змін і 
новоутворень є правова соціалізація. На наш погляд, вона 
інтегрує в собі три блоки права – вітчизняного, європей-
ського  і  міжнародного.  Саме  такий  триєдиний  комплек-
сний підхід і є надійною моделлю, що може забезпечити 
сьогодні  ефективність  і  прогрес  у  соціально-правовому 
процесі правової соціалізації особистості.

Ця проблема охоплює, крім теорії держави і права, та-
кож такі галузі наук, як філософія права, соціологія права, 
психологія, педагогіка тощо. Саме на стику наук  і комп-
лексної  характеристики  з домінантою правового  аспекту 
теорії  і  практики  соціалізації  можна  досягти  переконли-
вих результатів із застосуванням їх у практиці повсякден-
ного життя.

Виходячи саме з цих позицій, зазначимо, що складни-
ками поняття  «правова  соціалізація»  є юридична  освіта, 
правова освіта, правове виховання, що формують в осо-
бистості  правосвідомість,  правову  культуру.  Саме  вони 
становлять правові і моральні норми поведінки в контек-
сті  конкретної  держави  на  базі  внутрішніх  і  міжнарод-
них норм, законів, а також є регулятором і стимулятором 
їхньої  правової  активності.  Адже  правова  соціалізація 
особистості забезпечує розвиток і вдосконалення постто-
талітарного  суспільства  на  різних  етапах  його  розвитку. 
Крім того, у процесі правової соціалізації важливе місце 
посідає  правова мотивація  як  засіб  самовдосконалення  і 
самореалізації  особистості.  Все  це  в  комплексі  має  реа-
лізуватися у безперервному процесі навчання, виховання 
і розвитку особистості від  інститутів сім’ї, школи до  ін-
ституту самоосвіти з детермінуванням характерних рис у 
свідомості  та  поведінці.  Принагідно  зазначимо, що  пра-
вова  соціалізація  –  обов’язковий  компонент  процесу  со-
ціалізації особистості в суспільство. Тобто правова соці-
алізація  – це  єдність  об’єктивного буття  і  суб’єктивного 
світосприймання.

Реалізувати  процес  правової  соціалізації  неможливо 
без урахування мети, спрямованості, послідовності, систе-
матичності, взаємодії суб’єктів правовиховної діяльності 
та правової соціалізації, особливостей суб’єктів соціаліза-
ції тощо. Все це не має випадати з поля зору у плануванні 
та організації процесу правової соціалізації особистості.

З  огляду  на  різні  теоретико-методологічні  підходи  до 
характеристики правової соціалізації особистості зауважи-
мо, що в юридичній науковій літературі немає одностайної 
дефініції цього терміна. Правову соціалізацію особистості 
В. Головченко та А. Потьомкін розглядають як «процес, за-
вдяки якому люди вчаться думати  і вести себе відповідно 
до засвоєння та активного відтворення соціально-правово-
го досвіду, набутого в умовах спілкування з іншими людь-
ми і суспільством у цілому, а також різних рівнів суспільно-
правової дійсності» [2, 103]. У вітчизняних нормативних і 
правових актах також відсутнє визначення цього поняття. 
Немає також тлумачення цього поняття ні в «Юридичному 
словнику-довіднику» [3], ні в «Словнику законодавчих тер-
мінів» [4]. Воно  інколи підмінюється, на нашу думку, по-
няттями «правове виховання» і «правова освіта». Насправді 
останні, а також юридична освіта є складниками в реалізації 
суті поняття «правова соціалізація». Це обов’язкові компо-
ненти в ієрархії правової соціалізації. Саме вони формують 
систему правових знань, правову свідомість, переконання, 
мотиви і норми поведінки, вчинків і соціальної активності. 
Саме в цих компонентах найбільше відображено змістову 
сторону правової соціалізації. Якісна освіта  і виховання є 
важливим  фактором  і  каталізатором  правової  соціалізації 
особистості.
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Розпочаті сьогодні зміни в освіті України на всіх її рів-
нях, що базуються на нових вітчизняних законах про осві-
ту, Концепції  розвитку  освіти  в Україні  на  період  2015–
2025 рр., концептуальних засадах програми «Нова школа» 
та інших базових документах, а також на зарубіжному до-
свіді, мають перетворити освіту на чинник економічного 
зростання, джерело національної єдності, засіб соціально-
го просування кожного громадянина [5, 5].

Увага  в  освіті  має  концентруватися  на  гармонійному 
розвитку  творчої  особистості,  невід’ємним компонентом 
якого  є  правова  соціалізація.  Саме  такий  індивід  може 
бути вільним і забезпечити собі європейську якість життя, 
творити суспільство правового загалу, суспільство високої 
правової культури і рівних можливостей, бути мобільним 
у сьогоднішніх процесах глобалізації світу.

В умовах глобалізаційних процесів і мобільності осо-
бистості, особливо молоді, необхідна модернізація освіти 
взагалі і юридичної зокрема. Це вимоги як на державному 
так і міжнародному рівнях, що засвідчує тенденція форму-
вання загальноєвропейського простору і спільного дому з 
метою засвоєння і реалізації загальнолюдських цінностей, 
усвідомлення  принципів  поведінки  відповідно  до  норм 
права. Пошук інноваційних підходів у правовій соціаліза-
ції особистості забезпечить успіх щодо викликів сучасних 
глобалізаційних процесів та якості життя у суспільстві.

Висновки. Держави визнають сьогодні глобальний ха-
рактер прав і свобод людини, пріоритет загальнолюдських 
цінностей,  закріплених  на  державному  і  міжнародному 
рівнях, які є двома системами, між якими наявний тісний 
взаємозв’язок. Правова соціалізація особистості неминуча 
на рівні цих систем і глобалізаційних процесів [6, с. 104].

Філософія  глобалізації  світу  змінює  підходи  до  вдо-
сконалення правової  системи на національному  і міжна-

ціональному рівнях, механізму захисту прав і свобод лю-
дини, що  не може  не  відбитися  на  правовій  соціалізації 
особистості. Глобалізація сьогодні є провідним фактором 
впливу на права людини і механізм їхнього забезпечення; 
посилюється усвідомлення того, що вони все більше виво-
дяться за межі національного суверенітету з формуванням 
«глобальної правової інфраструктури» [7, с. 147].

Глобалізація сьогодні – складний процес людської вза-
ємодії, що долає встановлені державні кордони та визнає 
існування відносин,  які  виходять  за межі локальних,  ре-
гіональних і національних обмежень для створення умов 
нової транснаціональної цивілізації [8, с. 79].

Стрімкість впливу сучасних глобалізаційних процесів і 
вдосконалення механізму забезпечення прав і свобод люди-
ни на національному  і міжнародному рівнях,  їхній  вплив 
на правову соціалізацію особистості, а також аналіз поня-
тійної  характеристики  правової  соціалізації  особистості 
щодо теорії і практики дають нам підстави для авторської 
дефініції  правової  соціалізації  особистості. Правова  соці-
алізація особистості – невід’ємний складник загальної со-
ціалізації,  багатогранний  глобалізаційний  і  перманентний 
процес  цілісного  і  якісно  самостійного  явища  правової 
системи,  яке  в  комплексі  взаємопов’язаних  систем на на-
ціональному і міждержавному рівнях прилучає індивіда до 
системи правовідносин між людиною і державою, до свідо-
мого засвоєння системи правових норм, правової ідеології 
як відображення правової реальності і цілісного інтеграль-
ного розвитку особистості на всіх вікових періодах з метою 
формування правосвідомості  і правової культури, мотивів 
правомірної та соціально активної поведінки в управлінні 
процесами  демократизації,  спрямованих  на  перетворення 
права в рушійну силу змін, що дає можливість для повно-
цінної реалізації особистістю своїх прав і свобод.
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У статті досліджено характер організації управління конфліктами в органах місцевого самоврядування. Розкрито основні причини 
конфліктів та підстави для їх виникнення. Проаналізовано законодавство України та знайдено певні положення, що впливають на ви-
никнення конфліктних ситуацій. Визначено форми управління конфліктами в органах місцевого самоврядування. 

Ключові слова: конфлікт, управління, місцеве самоврядування, реформування, повноваження, асоціації органів місцевого  
самоврядування. 

В статье изучен характер организации управления конфликтами в органах местного самоуправления. Раскрыты основные причины 
конфликтов и основания для их возникновения Проанализировано законодательство Украины и найдены некоторые положения, которые 
влияют на возникновение конфликтных ситуаций. Определены формы управления конфликтами в органах местного самоуправления.

Ключевые слова: конфликт, управление, местное самоуправление, реформирование, полномочия, ассоциация органов местного 
самоуправления. 

In the article studied the nature of conflict management organization in local government. It outlines the main reasons and grounds 
for conflict. Ukrainian legislation was analyzed and identified some of the provisions, that affect the appearance of conflict. Defined forms  
of conflict management in local government.

Key words: conflict management, local government, reform, authority, association of local governments.

Постановка проблеми. Реформування галузі місцево-
го самоврядування спрямоване на децентралізацію управ-
лінської вертикалі, наближення влади на місцях, розмеж-
ування та збалансування повноважень і відповідальності 
її органів. 

Низка  законодавчих  положень  із  питань  місцевого 
самоврядування  суперечать одне одному, що призводить 
до конфліктів не тільки між повноваженнями місцевих та 
центральних  органів  виконавчої  влади,  а  й  до  протиріч 
усередині  органів  місцевого  самоврядування,  між  ними, 
територіальними громадами та громадянами. Вирішити ці 
суперечності можуть комплексна стратегія децентраліза-
ції та реформа місцевого самоврядування, що буде перед-
бачати узгодження всіх відповідних законодавчих актів.

Тому  в  сучасний  період  особливо  важливими  напря-
мами є діяльність із керівництва та організації управлін-
ня конфліктами в органах місцевого самоврядування, ви-
рішення  їх  на  початковій  стадії,  коли  найлегше  усунути 
протиріччя,  які  лежать  в  його  основі. У  конфлікті,  який 
уже існує, головним є не стільки його попередження або 
вирішення, скільки управління ним, що дозволяє мінімі-
зувати його та оптимізувати сфери суспільного життя  за 
допомогою деяких засобів.

Стан дослідження. Теоретичним  і  методологічним 
аспектам державної та муніципальної влади в юридичній 
науці традиційно приділяється достатньо уваги. Пробле-
мам  ефективності  управління  в  системі  місцевого  само-
врядування  присвячені  змістовні  роботи О.М.  Бандурка, 
О.В.  Батанова, Н.В. Верлос, О.Л. Копиленка, О.О. Май-
данник, О.В. Марцеляка, М.П. Орзіха, О.В. Петришина, 
Т.Л.  Сироїд,  О.Ю.  Синявської, Ю.М.  Тодики,  В.М. Ша-
повала, О.І. Ющика. Ці питання  аналізувались,  зокрема, 
в різні періоди (В.Б. Авер’янов, Ю.М. Бисага, П.Ф. Мар-
тиненко,  М.В.  Оніщук,  В.Ф.  Погорілко,  Т.М.  Пряхіна,  
В.М. Селіванов, В.Л. Федоренко).

Водночас  системні  наукові  розробки,  присвячені  пи-
танням  муніципальних  конфліктів  (правових  конфліктів 
у органах місцевого самоврядування) як сучасним право-
вим феноменам, наразі відсутні.

Метою дослідження є  теоретичне  визначення  осо-
бливостей організації  управління конфліктами в органах 
місцевого самоврядування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управ-
ління  конфліктами  в  органах  місцевого  самоврядуван-
ня  –  це  діяльність,  яка  може  здійснюватись  учасниками 
конфлікту на всіх етапах його виникнення, розвитку та за-
вершення. Особливості  керівництва  правовими  конфлік-
тами визначаються їх специфікою як складного правового 
явища. Управління конфліктами в органах місцевого само-
врядування має реалізуватись у здійсненні правових, орга-
нізаційних та інших форм впливу на поведінку суб’єктів 
(учасників) з метою контролю над конфліктом  і застосу-
вання за необхідності правових засобів його вирішення. 

На думку О.М. Чумікова, суть управління конфліктом 
полягає у раціональному управлінні, яке об’єктивно надає 
цьому процесу форми, що здатні забезпечити мінімізацію 
неминучих економічних, соціальних, політичних, мораль-
них збитків, і, навпаки, максимізувати такого ж роду при-
дбання [1, c. 52].

Конфлікти в органах місцевого самоврядування мають 
всеосяжний  характер,  стосуються  різноманітних  інтер-
есів:  державних,  економічних,  політичних,  соціальних 
тощо,  тому  управління  ними  передбачає  використання 
всього спектру засобів їх мінімізації. Особливо сприяють 
виникненню  конфліктів  у  органах  місцевого  самовряду-
вання перехідні етапи у розвитку суспільства, різні кризи, 
незрілість демократичних засад, нерозвиненість політич-
ної системи, нестабільність законодавчої бази.

Причинами, що зумовлюють необхідність управління 
конфліктами,  є:  по  –  перше,  зниження  кваліфікаційно-
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го  рівня  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  (це 
пов’язано з недостатньою конкурентністю посад в органах 
місцевого самоврядування, низьким рівнем оплати праці); 
по-друге,  надмірна централізація  повноважень  та фінан-
сово-матеріальних ресурсів, а також їх відсутність у орга-
нів місцевого самоврядування щодо вирішення питань у 
сфері земельних, податкових та інших відносин; по-третє, 
посилення  політичної  та  соціальної  напруженості  серед 
громадян у зв’язку з відсутністю достатньої поінформова-
ності щодо прийнятих органами місцевого самоврядуван-
ня  рішень;  по-четверте,  наявність  прогалин  та  недоліків 
у  законодавстві,  неузгодженість реформ у різних  сферах 
без удосконалення системи місцевого самоврядування та 
територіального устрою держави тощо.

Окремі  інститути  прямої  демократії  (зокрема,  місце-
вий референдум) є важливою ланкою в організації управ-
ління  окремими  видами  конфліктів  у  місцевому  само-
врядуванні. Міжнародна практика передбачає також такі 
форми безпосередньої демократії, як народна законодавча 
ініціатива, народне вето, інститут конституційної скарги, 
подання  петицій,  накази  виборців,  комітети  громадян, 
консультативні  опитування.  Проте  застосування  цих  ін-
ститутів народовладдя не передбачено українським зако-
нодавством. Активне залучення громадян у процеси при-
йняття управлінських рішень на місцевому рівні є умовою 
успішної  реалізації  політики  децентралізації  державної 
влади в Україні, впровадження адміністративної та тери-
торіальної реформ, удосконалення вітчизняного інституту 
місцевого самоврядування [2, c. 4 – 5].

Варто підкреслити, що все ж основна роль в управлін-
ні конфліктами притаманна органам та посадовим особам 
органів місцевого самоврядування. 

Під  час  управління  конфліктами  однією  із  проблем  
діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування 
є  вирішення  завдання  розмежування  функцій  представ-
ницьких  і виконавчих органів, визначення  їх кількісного 
складу. Законодавством України встановлено, що виконав-
чі комітети є виконавчими органами рад, і тільки остання 
вирішує питання про створення чи не створення виконав-
чого комітету та визначає кількісний і персональний його 
склад.  Прогалиною  в  законодавстві  є  відсутність  визна-
ченої  процедури  оголошення  недовіри  окремим  членам 
міськвиконкому,  у  тому  числі,  заступникам  голови.  Так, 
депутат має право ініціювати висловлення недовіри, про-
те до компетенції ради прийняття такого рішення не на-
лежить. Законодавством також не вирішено питання щодо 
оптимальної  кількості  складу  виконавчих  органів  місце-
вого  самоврядування  взагалі  та  їх  колегіальних  органів 
(виконавчих  комітетів)  зокрема.  Передбачено  лише,  що 
виконавчий  комітет  складають  міський  голова,  який  за 
посадою очолює виконавчий комітет, його заступники, ке-
руючий справами (секретар) та члени виконкому, які не є 
посадовими особами і, відповідно, не несуть відповідаль-
ності  за  свої  рішення.  За  наявності  колегіального  пред-
ставницького  органу  –  ради на  рівні місцевого  самовря-
дування – немає потреби в  існуванні ще й колегіального 
виконавчого органу. Якщо ж усе-таки надавати раді право 
приймати  рішення  щодо  утворення  колегіального  вико-
навчого органу, то його персональний склад мав би фор-
мувати голова, який несе персональну відповідальність за 
результати діяльності виконавчих органів. 

Треба підкреслити, що законодавство України містить 
положення,  що  впливають  на  виникнення  конфліктних 
ситуацій між місцевою виконавчою владою та  органами 
місцевого самоврядування. Так, у статті 39 Закону Укра-
їни  «Про  місцеві  державні  адміністрації»  зазначено, що 
голови  обласних  державних  адміністрацій  у  випадках, 
передбачених  законом, можуть порушувати питання про 
призначення Верховною Радою України позачергових ви-
борів сільської, селищної, міської, районної в місті, район-
ної,  обласної  рад,  сільського,  селищного, міського  голів. 

Але стаття 43 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» стверджує, що обласні та районні ради ма-
ють повноваження приймати рішення про недовіру голові 
відповідної місцевої  державної  адміністрації. Варто під-
креслити, що стаття 119 Конституції України передбачає 
виконання  завдання  місцевих  державних  адміністрацій 
щодо забезпечення взаємодії з органами самоврядування 
[3, с. 66]. У статті 36 Закону України «Про місцеві держав-
ні  адміністрації»  зазначено, що для  здійснення  спільних 
програм  місцеві  державні  адміністрації  та  органи  само-
врядування можуть укладати договори, формувати спільні 
організації.  Указом  Президента  України  «Про  державну 
підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні» 
створено спеціальну робочу групу  із представників Вер-
ховної Ради України, Адміністрації Президента України, 
уряду, місцевих органів виконавчої влади, що має аналі-
зувати гострі питання розвитку місцевого самоврядуван-
ня,  проводити  підготовку  та  вносити  пропозиції  шляху 
їх розв’язання,  у  тому числі щодо розробки відповідних 
законопроектів,  залучення  в  установленому  порядку  до 
підготовки та опрацювання їх іноземними фахівцями [4].

З  аналізу  нормативних  актів  можливо  зробити  ви-
сновок, що  держава  здійснює  діяльність,  спрямовану  на 
співпрацю  з  органами місцевого  самоврядування. Проте 
проблема поєднання державної влади та місцевого само-
врядування залишається актуальною, адже представниць-
кі  органи  місцевого  самоврядування  на  регіональному 
рівні (обласні та районні ради) не мають своїх виконавчих 
органів, а місцеві державні адміністрації як органи вико-
навчої влади на місцях виконують не властиві їм управлін-
ські функції, делеговані відповідними представницькими 
органами [5, c. 40; 3, с. 67]. Отже, існує конфлікт розмеж-
ування повноважень державних органів і органів місцево-
го самоврядування. Ю.В. Делія зазначає, що немає чіткої 
законодавчої визначеності у питаннях володіння територі-
альною громадою лісами, водами, надрами й іншими при-
родними об’єктами та ресурсами місцевого значення. Ще 
однією проблемою реалізації правових норм у галузі міс-
цевого  самоврядування  є  неврегульованість  міжбюджет-
них відносин [6, c. 131; 3, с. 68]. Чинним законодавством 
не дозволяється передавати кошти різних рівнів бюджету 
з одного в другий. Проте органи місцевого самоврядуван-
ня, з урахуванням місцевих умов і особливостей, можуть 
перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі 
повноваження  та  власні  бюджетні  кошти. На  пленарних 
засіданнях  районної,  обласної  рад  приймається  рішення 
щодо розподілу переданих із державного бюджету коштів 
у вигляді дотацій, субвенцій між районними бюджетами, 
місцевими  бюджетами  міст  обласного  значення,  сіл,  се-
лищ, міст районного значення. 

Отже,  за  всієї  налаштованості  державної  влади,  за-
безпечити  тісне  співробітництво  з  іншими  суб’єктами 
публічної влади поки що не вдається через ті чи інші про-
галини  у  законодавстві.  Насамперед,  повноваження  між 
місцевими  органами  виконавчої  влади  та  самоврядуван-
ням  розподілені  неадекватним  чином.  Багато  з  них,  що 
мають  належати  місцевому  самоврядуванню,  віднесені 
до повноважень органів виконавчої влади [7, c. 41]. Деякі 
вчені відзначають, що відсутня чіткість розмежування по-
вноважень між органами регіонального та місцевого само-
врядування [7, c. 44; 3, с. 71]. Тобто предметом конфліктів 
є вирішення майнових проблем та питань соціального за-
хисту населення, перевищення повноважень тощо.

Існують різні підстави виникнення конфліктів між ра-
йонними, обласними радами та відповідними державними 
адміністраціями.

Б.А.  Андресюк  вважає,  що  ці  конфлікти  виникають 
через  суперечності майнових  інтересів  старої  номенкла-
тури та бюрократії, яка й надалі хотіла б контролювати та 
розпоряджатись майном територіальних  громад, що  ста-
ють новими суб’єктами права власності  [8,  с. 10]. Треба 
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погодитися з Ю.В. Делія, що така точка зору, хоч і заслу-
говує на увагу, проте має певне ідеологічне забарвлення, 
тобто відбиває погляди частини тих політичних сил, котрі 
в  будь-яких  нинішніх  проблемах  схильні  звинувачувати 
старі  кадри  та  нову  бюрократію. Науковець  підкреслює, 
що якби справа стосувалась лише однієї номенклатури, то 
цю проблему можна було б розв’язати швидше, поставив-
ши останню в рамки закону [6, с. 132]. 

Виникнення  конфлікту  між  органами  місцевої  вико-
навчої влади та місцевого самоврядування реалізується на 
рівні розуміння об’єкта конституційних правовідносин, а 
саме, завдяки: діям органів державної влади та місцевого 
самоврядування; можливості волевиявлення членів тери-
торіальної громади; розподілу компетенції між органами 
місцевої  виконавчої  влади  та  самоврядування;  розгляду 
питання власності. Отже, об’єкт правовідносин – це ма-
теріальні, соціальні, духовні та інші блага, що служать за-
доволенню інтересів і потреб громадян та їх об’єднань, із 
приводу яких суб’єкти беруть участь у правовідносинах. 
Тобто поза ними конфлікти виникнути не можуть.

Головними причинами їх виникнення варто вважати [3, 
с. 71]: перехідний етап розвитку суспільства та держави; 
економічну  кризу;  відсутність  у  владних  структур  необ-
хідного  досвіду  вирішення  складних питань  державного 
будівництва  у  консенсусному  режимі;  низький  кадровий 
потенціал як виконавчих органів, так і місцевого самовря-
дування;  відсутність  ефективних  механізмів  розв’язання 
конфліктів  між  різними  суб’єктами  господарювання; 
низький рівень правової культури (як працівників органів 
місцевого самоврядування, так і держапарату); спроби за-
конодавчої, виконавчої гілок влади взяти на себе якомога 
більше повноважень; різні тлумачення норм чинної Кон-
ституції, інших законів.

Засобами управління конфліктом можуть стати: ство-
рення у кожному окремому випадку комісій, до яких про-
порційно  входять  представники  виконавчої  та  представ-
ницької влади; апробація проектів документів, із приводу 
яких  виникають  сумніви  в  органах юстиції,  адвокатури; 
публікація  найважливіших  проектів  нормативно-право-
вих актів у пресі (коли спір виникає не з питань порушен-
ня  законодавства,  а  через  можливе  ущемлення  інтересів 
окремих суб’єктів правовідносин) для їх публічного обго-
ворення; особисті ділові контакти керівників держадміні-
страцій і рад.

Однією з форм управління може бути взаємодія орга-
нів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування  у  ви-
гляді робочих груп. У цьому форматі взаємодії базовими 
структурами є самі органи державної влади та місцевого 
самоуправління, які можуть взаємодіяти безпосередньо. 

Також  однією  з  причин  виникнення  такого  напряму 
діяльності,  як  управління  конфліктами,  є  проблема  ка-
дрів місцевого самоврядування. Підготовка останніх здій-
снюється  за  підтримки  державних  інституції  [3,  с.  82]. 
Міністерством  регіонального  розвитку  та  будівництва 
розроблено  концепцію формування  системи  підвищення 
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад. Концепція чітко визначає рівень 
забезпеченості керівного складу виконавчих органів міс-
цевих рад посадовими особами зі спеціальною підготов-
кою  у  сфері  муніципального  управління  (для  обласних 
центрів – 100%, інших міст – не менше 75%, селищ – не 
нижче 60%, сіл – 50%). Спеціалізовану підготовку пови-
нні мати 100% посадових осіб апаратів обласних рад і не 
нижче  75%  –  районних.  Фінансування  здійснюється  за 
рахунок державного і місцевих бюджетів,  інших джерел, 
передбачених чинним законодавством. 

Що  стосується  виборних  службовців  органів  місце-
вого  самоврядування,  то  тут  слід  підтримати  наступні 
пропозиції: обов’язковість виборів на альтернативній під-
ставі;  підвищення  рангу  службовця  не  раніше,  як  після 
закінчення  половини  терміну,  на  який  його  обрали;  ста-

жування новообраних посадових осіб в органах місцевого 
самоврядування, що визначені як базові для навчання; що-
річне короткотермінове підвищення кваліфікації за типо-
вими програмами та навчальними планами.

Узгоджена  діяльність  сприяє  взаємодії  між  органами 
виконавчої  влади  та  органами  місцевого  самоврядуван-
ня, а також повинна стимулювати правотворчий процес у 
питаннях розмежування повноважень влади на місцевому 
рівні, процедури їх делегування тощо.

Невиважені підходи до вирішення зазначених проблем 
або  їх  неврахування  у  процесі  формування  та  реалізації 
напрямів державної політики, передусім у сфері місцево-
го  самоврядування, можуть не  лише  суттєво  гальмувати 
їх реалізацію, а й спричинити ескалацію зазначених кон-
фліктів, дестабілізувати соціально-політичну та економіч-
ну  ситуацію в  країні. У цьому контексті  зростає  інтерес 
до  оцінки  потенціалу  асоціацій  органів  місцевого  само-
врядування  у  вирішенні  зазначених  проблем,  управлінні 
та врегулюванні конфліктів, передусім, у сфері розвитку 
місцевого самоврядування та взаємодії його органів із ор-
ганами державної влади.

Разом  із  цим  об’єктивно  зумовленим  є  і  активний 
вплив органів місцевого самоврядування на органи дер-
жавної  влади. Вирішення питань у форматі прямої  вза-
ємодії  видається  процесом необґрунтовано  трудоємним 
і не завжди ефективним, оскільки в більшості випадків 
проблемні  питання  функціонування  органів  місцевого 
самоврядування  можуть  співпадати.  У  цьому  контексті 
становлять інтерес асоціації органів місцевого самовря-
дування, що  за  ст.  15  Закону України  утворюються  ор-
ганами місцевого самоврядування «з метою більш ефек-
тивного  здійснення  своїх  повноважень,  захисту  прав 
та  інтересів  територіальних  громад»  і  ставлять  за мету 
участь у формуванні та реалізації державної політики у 
сфері місцевого самоврядування.

Варто зазначити, що асоціації органів місцевого само-
врядування є організаційно-правовою формою участі гро-
мадян в управлінні. У країнах ЄС ця форма участі прак-
тикується не лише всередині країн, а й на міжнародному 
рівні. Наприклад, європейська спільнота для забезпечен-
ня  переговорного  процесу  застосовує  відкритий  метод 
координації. Його  сутність  полягає  в  обмеженні  завдань 
наднаціональних  органів  влади  функцією  управління  та 
контролю за дотриманням узгоджених і прийнятих усією 
інтегрованою спільнотою домовленостей. Він  застосову-
ється як інструмент досягнення високого ступеня взаємо-
розуміння, співробітництва між країнами ЄС, передачі до-
свіду та нових ідей з розв’язання проблем, що є спільними 
для тих чи інших країн ЄС.

Асоціації  органів  місцевого  самоврядування  також 
можуть управляти муніципальними конфліктами. Діяль-
ність асоціацій таких органів визначається Конституцією 
України  та  Законами України  «Про місцеве  самовряду-
вання в Україні» та «Про асоціації органів місцевого са-
моврядування», які, згідно з положеннями Європейської 
хартії місцевого самоврядування, закріпили за цими орга-
нами право на об’єднання і співпрацю як усередині своєї 
країни, так і на міжнародному рівні. Визначення статусу, 
мети,  завдань  та  повноважень  асоціацій  таких  органів 
положеннями Закону України «Про асоціації органів міс-
цевого самоврядування»: по-перше, засвідчує виконання 
Україною  зобов’язань  перед  Радою  Європи,  оскільки 
відповідає  положенням  Європейської  хартії  місцевого 
самоврядування; по-друге, чинить позитивний вплив на 
забезпечення відповідності діяльності органів місцевого 
самоврядування декларованій меті. Діяльність асоціації 
органів місцевого самоврядування, у першу чергу, пови-
нна бути спрямована на взаємодію з органами місцевого 
самоуправління та контроль  за  їх діяльністю. Також ді-
яльність цих  асоціацій може мати  роз’яснювальний ха-
рактер та виконує функцію роз’яснення рішень, які були 



33

Порівняльно-аналітичне право
♦

ухвалені органами місцевого самоврядування серед гро-
мадян.

Форми управління конфлікту можуть бути різні, на-
приклад: перевірка уповноваженими особами змісту рі-
шень чи їх проектів, що приймаються та розробляються 
посадовими особами або відповідним колегіальним ор-
ганом  із питань, пов’язаних  із предметом конфлікту  ін-
тересів;  розгляд  справ  та  прийняття  рішень  посадовою 
особою  у  присутності  уповноваженої  особи;  заборона 
посадової особи брати участь у прийнятті рішень щодо 
предмету  конфлікту  інтересів.  Такі  форми  здійснення 
управління  повинні  проводитись  оперативно,  оскільки 
прийняття рішень  та  вчинення дій  стосується фізичних 
чи юридичних осіб.

Висновки. Управління конфліктами в органах місце-
вого  самоврядування  необхідно  розуміти  як  здійснення 
прямих або непрямих правових, організаційних та інших 
форм  впливу  на  поведінку  суб’єктів  конфлікту  з  метою 
дотримання правових норм,  встановлення  контролю над 
конфліктом та застосування правових засобів. Варто під-
креслити,  що  діяльність  з  управління  муніципальними 
конфліктами має  особливості,  з  огляду на  саму природу 
місцевого самоврядування, вона повинна ґрунтуватись на 
основних та особливих принципах, підходах, нормативах. 
Крім того, вона вимагає посиленої уваги та контролю як із 
боку громадськості, так і з боку вчених, від яких залежить 
розроблення  наукових  основ  діяльності  посадових  осіб 
органів місцевого самоврядування.
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Стаття присвячена аналізу різноманітних поглядів та концепцій на інститут референдуму. Відображаються впливи окремих конститу-
ційно-правових систем на формування уявлень про референдум та його закріплення у відповідних нормативних актах.

Ключові слова: референдум, пряма демократія, історія референдуму.

Статья посвящена анализу отдельных взглядов и концепций об институте референдума. Отражаются влияния различных конститу-
ционно-правовых систем на формирование представлений о референдуме и его закрепление в соответствующих нормативных актах. 

Ключевые слова: референдум, прямая демократия, история референдумов.

This article analyzes the different views about the referendum and institute concepts. The article reflects the impact of the different  
constitutional and legal systems in the formation of ideas about the referendum and its consolidation in the Constitutional law.

Key words: referendum, direct democracy, history of referendum.

Постановка проблеми. Визначення  поняття  рефе-
рендуму у  теорії  конституційного права,  з  одного боку, 
є продуктом узагальнення досягнень розвитку доктрини 
конституційного права, а з іншого – є результатом реалі-
зації  відповідної  конституційно-правової  моделі  у  кож-
ній країні. Питання визначення дефініції «референдум» 
становить  не  тільки  суто  академічний  інтерес,  а  й  має 
безпосереднє  практико-прикладне  значення,  оскільки 
дозволяє  відмежовувати  реальне  пряме  волевиявлення 
громадян від маніпулятивних практик управління масо-
вою свідомістю.

Стан дослідження. Окремі  питання  інституту  рефе-
рендуму  досліджувались  у  працях Авак’яна  С.,  Дюнана 
А., Квортрапа М., Котка В., Курячої М., Мамічева В., По-
горілко В., Сінцова Г., Федоренко В., Шаповала В. Значна 
кількість  робіт,  присвячених  аналізу  інституту  референ-
думу, дозволяє узагальнити підходи та на цьому багатому 
емпіричному матеріалі сформулювати певні висновки.

Дотепер маловивченим у науці конституційного права 
залишилось питання впливу відповідної правової системи 
у тій чи іншій країні на формування уявлень про референ-
дум, що закріплюються на законодавчому рівні.
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Мета статті. Цією  роботою  автор  спробує  довести, 
що уявлення про референдум у різних правових системах 
диференціюються,  залежно  від  конституційно-правового 
режиму, притаманного кожній країні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ступінь 
законодавчого регулювання, кількість та ефективність за-
стосування інституту референдуму істотно відрізняються 
у різних правових системах. Пояснення такого розмаїття 
підходів до унормування референдуму науковці вбачають 
у низці чинників: прийнятті конституційних актів у різні 
часові періоди розвитку держави та суспільства (як наслі-
док – орієнтації на вирішення інших завдань); специфіч-
ній політичній обстановці у певних державах світу, що не 
дозволяє  з  багатьох  причин  ефективно  використовувати 
інститути прямої демократії; традиції та звичаї, які тради-
ційно склались у сфері державного життя та не передба-
чають проведення всенародних голосувань; значні відмін-
ності у розмірі державної території, кількості населення, 
яке володіє правом голосу [1, с. 12 – 13].

На  визначення  дефініції  «референдум»  впливає  кон-
ституційно-правова модель законодавства, у якому унор-
мовується інститут референдуму, що і визначає відповідні 
доктринальні підходи до поняття та пояснює відсутність 
універсальності  під  час  характеристики  його  сутнісних 
ознак. Поняття референдуму використовується у консти-
туційній нормотворчості та доктрині різних правових сис-
тем світу нерівномірно, неоднорідно та неоднозначно.

Так, енциклопедичні визначення референдуму окрес-
люють його доволі загально, наприклад, як звернення до 
виборчого корпусу з метою прийняття кінцевого рішення 
за конституцією, законодавчим чи внутрішньополітичним 
питанням [2, с. 410]; як прийняття виборчим корпусом кін-
цевого рішення з конституційних, законодавчих чи інших 
внутрішньо- та зовнішньополітичних питань [3, с. 225]. 

Троіцький С. розглядає референдум як «одну  з форм 
безпосередньої участі виборців у законодавчому процесі, 
у прийнятті важливих державних рішень шляхом голосу-
вання населення» [4, с. 24].

Маклаков  В.  найбільш  загально  визначив  референ-
дум  –  як  «голосування  з  приводу  будь-якого  законопро-
екту, міжнародного договору чи адміністративного акту»  
[5, с. 56].

Барабашев Г., Шеремет К. вбачали, що референдум – 
це «спосіб безпосереднього вирішення народом у цілому 
або населенням у тих чи інших регіонах різноманітних пи-
тань державного та громадського життя» [6, с. 33]. 

Степанов  Н.  розкривав  правову  природу  референду-
му як «голосування, яке поєднується з обговоренням, але 
може проводитись і без нього» [7, с. 130].

Коток В. повністю ототожнював поняття референдум, 
плебісцит та народне опитування і розглядав перше з них 
як ствердження того чи іншого державного рішення шля-
хом  народного  голосування,  що  надає  йому  кінцевого  і 
обов’язкового характеру [8, с. 182]. Звичайно, таке визна-
чення є закономірним продуктом своєї епохи і віддзерка-
ленням конституційного законодавства, яке було чинним 
на  той  час.  Проте,  відкинувши  ідеологічну  складову  і 
взявши до уваги лише змістовне навантаження, варто за-
значити, що такий підхід має право на існування.

Чіркін  В.  пропонує  визначити  референдум  як  голо-
сування  виборців  за  чи  проти проекту  певного  рішення,  
у  результаті  якого  воно  приймається  на  державному  чи 
місцевому рівні. Науковець виходить із того, що це рішен-
ня має силу закону, а іноді й більшу, ніж звичайний закон 
представницького органу, та висловлює припущення, що 
результати референдуму можуть бути скасовані тільки ін-
шим референдумом, а не шляхом прийняття нового закону 
[9, с. 267]. Варто відзначити, що така ідея знайшла своє ві-
дображення далеко не у всіх Основних законах країн світу.

Сучасний  дослідник  Руденко  В.  пропонує  визначи-
ти референдум всенародним голосуванням громадян, які 

проживають у межах конкретної держави, суб’єкта феде-
ративної держави, адміністративно-територіальної одини-
ці або території місцевого самоврядування, для прийнят-
тя публічно-владних рішень із питань відповідного рівня  
[10, с. 122]. Хоча при цьому науковець схильний у герме-
невтиці  референдуму  підтримувати  позицію  російської 
дослідниці Комарової В.

У  свою  чергу,  Комарова  В.  підійшла  до  визначення 
поняття референдум шляхом аналізу його предмету  і  за-
уважила, що доцільно не закріплювати перелік питань, які 
можуть бути вирішені референдумом, а виключити саме ті 
питання, які не можуть бути вирішені референдумом. На її 
думку, референдум – це вища форма безпосередньої демо-
кратії, змістом якої є волевиявлення встановленої законом 
кількості громадян із будь-якого суспільно-значущого пи-
тання (окрім тих, які за законом не можуть бути винесені 
на референдум), обов’язкове для виконання [11, с. 170].

Сінцов Г., у цілому також підтримуючи вищенаведене, 
вважає, що референдум варто визначати як форму безпо-
середньої демократії, змістом якої є волевиявлення грома-
дян із найбільш важливих питань державного та суспіль-
ного життя (питань місцевого значення), що проводиться 
на певній території у відповідності до законодавства про 
референдум і яке має вищу юридичну силу та не потребує 
додаткового затвердження [12, с. 14].

У іншій своїй роботі науковець наводить більш розши-
рене авторське визначення референдуму, яке за змістом є 
аналогічним вищезазначеному, проте більш детально кон-
кретизоване:  референдум – одна  із форм безпосередньої 
демократії,  змістом якої є пряме волевиявлення встанов-
леної законом кількості громадян на визначеній території 
з конкретних суспільно-значущих питань  (окрім тих, що 
за законом не можуть бути винесені на референдум), таке, 
що обов’язково з’ясовується у передбаченому законом ви-
падку або таке, що призначається за ініціативою відповід-
ного уповноваженого суб’єкта-ініціатора, який має вищу 
юридичну силу,  та обов’язкове для виконання органами, 
організаціями  та  громадянами  або  таке, що  носить  кон-
сультаційний характер [1, с. 23].

Власне формулювання поняття «референдуму» спро-
бувала надати і Куряча М., яка основні акценти розставила 
на стадії реалізації та виконання його результатів держав-
ними  органами. Науковець  у  цьому  контексті  визначила 
референдум  як  народне  голосування,  що  проводиться 
для  прийняття  кінцевого  та  обов’язкового  до  виконання 
рішення або з метою виявлення думки народу, що підля-
гає врахуванню та відображенню в акті органу державної 
влади  чи  органа  місцевого  самоврядування.  Дослідниця 
приєдналася до домінуючої (ще з часів Руссо Ж.-Ж.) в на-
уці позиції про те, що  існування  інституту референдуму 
є об’єктивним вираженням народного суверенітету. На її 
думку,  у  справжній  демократичній  державі  ідеї  відмови 
від референдуму мають розглядатись як спроби обмежен-
ня народного суверенітету [13, с. 7, 12].

Болгарські  конституціоналісти  соціалістичної  доби 
Спасов  Б.  та  Ангелов  А.  визначали  референдум  таким 
чином:  це  форма  всенародного  опитування,  за  якою  на-
род безпосередньо суверенно та остаточно вирішує певне 
державне питання, голосуючи «за» чи «проти» конкретної 
пропозиції [14, с. 79-80].

Двік М. акцентував увагу, що референдум варто розу-
міти як затвердження проектів нормативних актів, інших 
важливих рішень загальнодержавного або місцевого зна-
чення шляхом народного голосування [15, с. 34]. 

Сучасний  український  дослідник  Тодика  Ю.  ствер-
джує, що  термін  «референдум»  означає  голосування  ви-
борців,  за  яким  приймається  державне  рішення  або  рі-
шення  у  сфері  самоврядування,  і  пропонує  визначати 
референдум як політичний і правовий інститут, спрямова-
ний на розв’язання кардинальних проблем загальнонаціо-
нального та місцевого значення [16, с. 537]. 
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Українські конституціоналісти Погорілко В. та Федо-
ренко В. у першій в історії вітчизняного конституційного 
права монографії, присвяченій референдумам – «Референ-
думи в Україні:  історія та сучасність» – у 2000 р. визна-
чили  референдум  як  пріоритетну  форму  безпосередньої 
демократії,  зміст  якої  полягає  у  прийнятті  громадянами 
України  нормативних  положень  Конституції,  законів  та 
інших  найважливіших  рішень  загальнодержавного  та 
місцевого значення шляхом голосування [17, с. 36]. У по-
дальшому, в навчальному посібнику з референдного права 
Погорілко В. та 

Федоренко  В.  доповнюють,  що  визначення  поняття 
«референдум» обов’язково повинно розкривати зміст цієї 
форми безпосередньої демократії та визначати її кваліфі-
куючі формально-юридичні ознаки, з урахуванням таких 
положень: по-перше, референдум є однією із пріоритетних 
форм безпосередньої демократії, що дає змогу трансфор-
мувати волю народу в державну; по-друге, референдум є 
самостійним  інститутом конституційного права України; 
по-третє,  зміст  референдуму  визначається  окремими по-
ложеннями Конституції України, законів України та інших 
нормативно-правових актів загальнодержавного та місце-
вого  значення;  по-четверте,  потенційними  учасниками 
референдуму є громадяни України, які мають право голо-
су; по-п’яте,  рішення референдуму носять  імперативний 
характер, не вимагають санкціонування з боку будь-якого 
державного органу та є обов’язковими для виконання; по-
шосте,  референдум  вважається  легітимним  виключно  за 
умови дотримання чинного законодавства України на всіх 
стадіях референдного процесу. 

Каутський  К.  дав  визначення  референдуму  як  права 
народу за певних умов виносити на всенародне голосуван-
ня проекти народного представництва [18, с. 36].

Французький  конституціоналіст  Дюгі  Л.  на  початку 
ХХ  ст.  ототожнював  референдум  із  прямим  народним 
правлінням. На його думку, закони мають обговорюватись 
у  парламенті,проте  не  можуть  набувати  сили  без  безпо-
середнього голосування на зборах громадян. Дюгі Л. вва-
жав, що референдум є втіленням народного суверенітету, 
а закріплення його в законодавстві держави є гарантуван-
ням громадянських прав і свобод, підтвердження народо-
владдя без якого було б примарою [19, с. 397-398].

Для французької школи конституційного права взагалі 
було притаманне традиційно прихильне ставлення до ре-
ферендуму (плебісциту), що пояснюється притаманній їй 
політико-правовій  спадщині  франко-швейцарського мис-
лителя Руссо Ж.-Ж., активного прихильника і розробника 
теорії референдуму.

Інший французький дослідник ХХ ст., державознавець 
і політолог, професор Паризького університету Дюверже 
М., автор відомого «закону Дюверже» визначав референ-
дум як народне схвалення реформ та голосування закону 
[20, с. 228].

У той же час, англійські державознавці початку ХХ ст. 
з пересторогою ставились до референдуму, в силу тради-
ційної прихильності ідеям парламентаризму, що були до-
сить сильними у Великій Британії. Державознавці Сійєс 
Е. та Дайсі А. вважали, що народ не спроможний розуміти 
складні законопроекти. Видатний професор Оксфордсько-
го університету Дайсі А. обґрунтовував, що визначальним 
принципом  британського  державного  права  є  принцип 
«суверенітету  парламенту»,  який  він  називав  «великою 
нормою  Британської  Конституції»  (Grandnorm), що  уне-
можливлює використання референдуму, у зв’язку з «вер-
ховенством парламенту» [21, с. 209; 22, с. 120; 23, с. 119].

Проте криза парламентської демократії початку ХХ ст. 
змусила навіть консервативне англійське державознавство 
переглянути погляди на референдум. Той самий Дайсі А. 
пізніше писав: «референдум є національним вето щодо за-
кону,  єдиним  засобом, що  здатний поставити під  сумнів 
позиції політичної партії, яка має більшість місць у Палаті 

общин» [24, с. 98]. Англійський дослідник Лоу С. убачав 
гіпотетичну  можливість  запровадження  такого  інститу-
ту, як «міністерський референдум», як засобу подолання 
парламентських криз і суперечностей між парламентом та 
Кабінетом Міністрів і між палатами парламенту в Англії 
[25, с. 212]. У ті часи правники зазначали, що коли пред-
ставницькі органи влади борються зі спокусою прийняти 
потрібний закон за винагороду, а демократія стає пишно-
мовним  убранням  для  плутократії,  референдум  здатний 
стати дамбою, що перешкоджає корупції чи хоча б стри-
мує її [26, с. 1].

Вперше у Британській імперії референдум як засіб по-
долання кризи між палатами парламенту запроваджується 
не  в домініоні,  а  у  колоніях,  а  саме –  в  австралійському 
Квінсленді у 1908 р. [27, с. 222]. А в 1910 р. консерватори 
Палати  лордів  пропонують  народний  референдум  як  за-
сіб подолання кризи між палатами парламенту. Проте ця 
пропозиція не отримала підтримки та була відхилена лібе-
ральним урядом з мотивів того, що референдум є несуміс-
ним  із  парламентською  системою правління,  а  також на 
підставі того, що за умов англійської партійної дійсності 
того часу референдум став би партійною зброєю у руках 
верхньої палати парламенту (переважно консерваторсько-
го, на відміну від партійно-ліберального Уряду) [28, с. 17].

Сучасне  конституційне  законодавство  Великобританії 
стоїть на позиціях поступового  введення референдуму  та 
запровадження інститутів прямої демократії на національ-
ному рівні. Особливо відчутно це стало після оновлення за-
конодавства про політичні партії і референдуми у 2000 р.

Вважаємо,  що  абсолютно  справедливими  і  для  на-
шої країни будуть слова дослідника та відомого правника 
проф.  Лук’янової  О.,  яка  наголосила:  «Право  народу  на 
референдум обмежене парканом  антиконституційних  за-
конодавчих застережень /.../ це право взагалі втратило свій 
сенс і у дійсності залишилось лише на папері. При цьому 
Конституція не знімає з народу відповідальності за долю 
своєї Батьківщини, в умовах коли держава практично без-
відповідальна  перед  народом  /.../  Тепер,  відсторонюючи 
народ від влади, держава сама вперто і послідовно підри-
ває таке підґрунтя. Тому що демократія – це влада народу. 
Відтак, відновлення права народу на референдум – це кон-
ституційний обов’язок громадян» [29, с. 336]. 

Комарова  В.,  досліджуючи  різноманітні  доктриналь-
ні  підходи  до  визначення  поняття  «референдум»,  поді-
ляє  погляди  науковців  на  нього  на  такі  групи:  підходи 
до референдуму як всенародного голосування за певним 
законопроектом; визначення референдуму як способу за-
твердження того чи іншого проекту державного рішення, 
що надає йому кінцевого характеру; референдум як спо-
сіб  не  тільки  прийняття  законопроектів,  а  й  вирішення 
конкретного  державного  питання,  різноманітних  питань  
суспільного  буття  (у  тому  числі,  і  на  місцевому  рівні),  
а також як спосіб з’ясування та вираження волі виборців 
[11, с. 166-167]. 

Магазінер Я. називав референдум школою політично-
го виховання народу та підкреслював, що народ, здійсню-
ючи законодавчу діяльність, вчиться  і, тим паче, вчиться 
посилено, оскільки народ-законотворець не може бути не-
вігласом. Референдум, на його думку, піднімає свідомість 
народу, і досить швидко народ перестає відставати від сво-
їх представників [30, с. 159, 161].

Висновки. Нам  убачається,  що  немає  сенсу 
з’ясовувати повноту чи недоліки  того чи  іншого визна-
чення референдуму, його відповідність теорії принципам 
прямої  демократії  та  вихідним  засадам  теорії  референ-
думу, адже кожний  із підходів є відповідним віддзерка-
ленням діючого конституційного законодавства у певній 
країні  в  конкретний  історичний  проміжок  часу.  Єдино-
го універсального визначення референдуму, на наш по-
гляд, надати не видається за можливе, оскільки в кожній 
конституційно-правовій  системі  існує  своя  унормована 
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модель  референдуму;  сумнівною  є  і  доцільність  синте-
зування універсального визначення. А тому ми можемо 
вести мову лише про удосконалення, доповнення існую-

чого нормативного  визначення референдуму в  конкрет-
ній країні або ж про розвиток доктрини та теорії рефе-
рендуму, приміром, в Україні.
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У статті за допомогою сучасної методології розглядається змістова складова муніципально-правових відносин. На сторінках до-
слідження дається аналіз місцевого публічного правовідношення як діяльність органу місцевого самоврядування в інституціональному 
або функціональному розумінні, що дозволяє обмежити статус власне суб’єкта зазначених відносин межами локальної (об’єднаної) 
територіальної громади. Зазначається, що інституціонально муніципальні правовідносини обмежені конкретною локацією – межами 
територіальної громади, котра збігається з місцевим рівнем адміністративно-територіальної одиниці та знаходиться у відповідному між-
народно-правовому, конституційно-правовому (зокрема, військово-цивільному), господарсько-правовому й адміністративно-правовому 
режимах регулювання.

Ключові слова: муніципальне право, теорія правовідносин, публічні правовідносини, муніципально-правове відношення, місцеве 
самоврядування.

В статье при помощи современной методологии рассматривается содержание (состав) муниципально-правовых отношений. На 
страницах исследования анализируется деятельность органа местного самоуправления в институциональном и функциональном пони-
мании, что позволяет ограничить статус собственно субъекта данного правоотношения рамками локальной территориальной общины. 
Также муниципальные правоотношения рассматриваются в взаимосвязи с международно-правовым, конституционно-правовым, хозяй-
ственно-правовым и административно-правовым режимами регулирования.

Ключевые слова: муниципальное право, теория правоотношений, публичные правоотношения, муниципально-правовое  
отношение, местное самоуправление.

The article considers approaches to the definition of the main tenance municipal and legal relations developed in domestic legal science. 
While in pre-revolutionary, soviet and post-soviet legal literature the prevailing approach to the problem was to identify the terms «subject of 
municipal law» and «subject of municipal legal relations», in modern legal science the prevailing view is that the correlation of these categories 
does not imply the equivalence of these notions. The analysis developed in the theory of the right concepts concerning the subjective right and the 
subjective duty has allowed the author to define fundamental preconditions to a substantiation of the essence of the municipal and legal relations 
in view of specificity of the last. The article contains results of the author’s approach to the definition of essence of the investigated maintenance 
municipal and legal relationship, regularities of its development, a foundation of its theoretical and legal importance.

Key words: municipal law, theory of legal relationship, public legal relations, municipal and legal relationship, self-government.

Постановка проблеми. Теорія  правовідносин  не  на-
лежить  до  фундаментальних  інституціональних  понять 
правової науки, оскільки право найчастіше всього розгля-
дається як чиста належність поза  зв’язком  із його реалі-
зацією [9]. Разом із тим, в юридичній літературі останніх 
десятиліть постає запит про необхідність перегляду теорії 
правовідносин, визначення її місця та ролі в науці нових 
галузей  права,  зокрема,  муніципального,  і  пропонується 
розташувати  категорію правовідносин  як фундаменталь-
ну й інституціональну. Класична теорія правовідносин до-
недавна була зорієнтована на двосторонні взаємозв’язки, 
котрі за напрямом інтересів можна назвати «біполярними» 
[10, с. 178]. Від них потрібно відрізняти «багатополярні» 
правовідносини.

Якщо найбільш розвинута  концепція  у  сфері  публіч-
ного  права  «адміністративних  правовідносин»  склалась 
ще в радянській юридичній науці в 50 – 70-х роках мину-
лого століття, то розробка теорії муніципальних відносин 
протягом тривалого часу залишалась поза увагою з боку 
вчених-правознавців.  Однак,  за  умов  поглиблення  соці-
ально-економічних  і  політичних  змін,  теорія  публічних 
правовідносин  значною  мірою  потребує  нової  апробації 
та додаткової класифікації з виокремленням у ній муніци-
пальних правовідносин. Нагадаємо, що суспільними від-
носинами є те, що «стосується суспільства; виражає від-
носини, становище людей у суспільстві» [7, с. 484], тобто 
зв’язки (контакти) між різними колективами, соціальними 
групами, класами й усередині їх. А правовим регулятором 
суспільних відносин є об’єктивне право.

Стан дослідження. У сучасній теорії правовідносин, 
що розглядає  їх в одній площині  (за типом, видом, фор-

мою),  існують  два  підходи  до  порозуміння  об’єкта.  Так, 
за  монічною  теорією  її  автори  наголошують  на  єдності 
об’єкта правовідносин. Плюралістична теорія  ґрунтуєть-
ся  на  позиції  численності  об’єктів  правовідносин.  Ще  
О.С.  Іоффе наголошував, що проблема правовідношення 
є  однією «з  найбільш  складних  і  <…> найменшою про-
блемою правової науки, що розроблена» [4, с. 508]. Одно-
часно в юридичній літературі здійснюються спроби дослі-
дити правове відношення як діяльність, що залежить від 
двох головних чинників – зовнішнього (об’єктивного), ви-
значений нормою права,  і внутрішнього (суб’єктивного), 
що вирізняється абстрактними правовими статусами й ін-
дивідуальними правовими ресурсами суб’єктів правовід-
ношення [6, c. 101]. Є.Б. Лупарев справедливо зауважує, 
що  сучасне  публічне  право  вийшло  на  той  рівень  свого 
розвитку, який передбачає не тільки необхідність система-
тизації загальної теорії публічного права, а й загальноте-
оретичне дослідження окремих явищ, зокрема, у частині 
загальної теорії публічних правовідносин [5].

Предмет  публічного  правовідношення  є  складовою 
об’єкта,  тобто  виражає  найбільш  істотні  риси  (аспекти), 
не поглинаючи його при цьому. Предмет публічного пра-
вовідношення багатоманітний, проте поєднаний у межах 
певних родових об’єктів, що дозволяє диференціювати га-
лузі публічно-правового регулювання.

Мета статті. Сучасна тенденція сприйняття будь-якого 
конкретного, а не загалом публічного правовідношення че-
рез призму як матеріального, так і процедурно-процесуаль-
ного змісту призводить до необхідності формування засад 
теорії комплексних публічних правовідносин, зокрема, му-
ніципальних. Найчастіше під комплексним публічним пра-
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вовідшенням  розуміють  урегульоване  взаємопов’язаними 
між  собою  публічно-правовими  галузевими  нормами 
матеріального  права,  також  і  процесуальними  нормами, 
конкретне суспільне відношення,  за обов’язковою участю 
особи  (суб’єкта),  наділеного  публічно-владними  або  му-
ніципальними повноваженнями,  сторони якого мають пу-
блічні суб’єктивні права і несуть суб’єктивні обов’язки.

Головними  рисами  комплексних  публічних  право-
відносин  потрібно  вважати:  наявність  обов’язкового 
суб’єкта,  який  легально  реалізує  державні  або  муніци-
пальні  повноваження  публічного  характеру;  публічну 
сферу виникнення (підстави) правовідношення; своєрідне 
поєднання загальнопублічного або місцевого інтересу, дій 
і бездіяльності в об’єкті та предметі комплексного публіч-
ного правовідношення.

Отже,  для  комплексності  публічних  правовідносин 
важливо,  щоб  мав  місце  не  тільки  публічно-правовий 
механізм реалізації матеріальних норм,  а й комплексний 
характер у відомих випадках несли самі матеріальні нор-
ми  (конституційні,  адміністративні, муніципальні  тощо). 
Тобто,  власне муніципальне правовідношення  є  суспіль-
ний зв’язок на підставі припису відповідного регулюван-
ня  в  системі  публічних  відносин,  учасники  якого мають 
суб’єктивні  права  та юридичні  обов’язки, що  забезпече-
ні  процесом  децентралізації  та  деконсолідації  владних 
повноважень  і  гарантовані  державою  у  сфері  місцевого 
самоврядування.  Адже  дійсно,  в  загальній  теорії  права 
зазначений зв’язок визнається центральною ланкою меха-
нізму правового регулювання, за певним уявленням бага-
тьох теоретиків – «провідним каналом реалізації права».

Сучасна методологія правовідношення – це набір при-
йомів,  методів,  засобів,  способів,  принципів  досягнення 
мети вивчення об’єктів правової дійсності шляхом їх мо-
делювання у вигляді правовідносин і здійснення науково-
го  експерименту  з моделлю;  алгоритм пошуку найбільш 
оптимальних форм пізнання правових  явищ,  заснований 
для вивчення побудованих у вигляді правовідносин моде-
лей  об’єктів  правової  дійсності  та  їх  взаємозв’язків;  по-
рівняння об’єктів-моделей (суспільно значимої поведінки, 
діяльності; моделей місцевого самоврядування) і об’єктів-
оригіналів  (традицій  місцевого  самоврядування).  Отже, 
особливість методу правовідношення полягає в тому, що 
за  його  використання  «правові  об’єкти  вивчаються  в  їх-
ньому  соціальному  контексті,  за  умов  динаміки  зв’язків 
суб’єктів і об’єктів права» [2, с. 48 – 52].

Виклад основного матеріалу дослідження. Муніци-
пальне право еволюціонує на підставах розвитку муніци-
пальних відносин, суб’єктом яких є місцева територіальна 
спільнота або колектив, що включає в себе населення, яке 
мешкає на цій території, формально організоване на під-
ставі місцевого самоврядування як інституціональної фор-
ми реалізації недержавної, але публічної влади. Об’єктом 
муніципальних  відносин  є  комунальне  господарство  як 
ресурсна  основа  життєдіяльності  і  життєзабезпечення 
функціонування місцевої територіальної громади, що про-
сторово обмежена власною територією.

Таким  чином,  під муніципальним правовідношенням 
потрібно розуміти суспільні відносини публічно-владного 
типу, що організовані та здійснюються мешканцями тери-
торіальної  громади  (лат.  per  se)  на підставі  конституцій-
ного права місцевого  самоврядування  або органами міс-
цевого самоврядування та їхніми посадови особами (лат. 
per alium) на підставі законів України або статутів (поло-
жень), у формі сукупності соціальних і господарських дій, 
спрямованих  на  вирішення  соціально-економічних  про-
блем  населення  та  благоустрою  муніципальної  (локаль-
ної) території, тобто «самостійно або під відповідальність 
органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирі-
шувати питання місцевого значення в межах Конституції 
і законів України» (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»).

Муніципальні правовідносини включають у себе важ-
ливі складові (елементи) публічних відносин (з «регулю-
вання та управління суттєвою часткою публічних справ», 
ч.  1  ст.  3 Європейської  хартії місцевого  самоврядування 
1985  року),  а  саме:  конституційних,  адміністративних, 
господарсько-правових,  міжбюджетних,  регіональних, 
територіальних  та  транскордонних  зв’язків  і  відносин. 
Інституціонально муніципальні відносини визначені кон-
кретною  територією  –  межами  територіальної  громади, 
котра  збігається  з  місцевим  рівнем  адміністративно-те-
риторіальної одиниці та знаходиться у відповідному між-
народно-правовому,  конституційно-правовому  (зокрема, 
військово-цивільному), господарсько-правовому й адміні-
стративно-правовому режимах регулювання.

Публічно-владні  відносини  місцевого  рівня  дають 
можливість співвідносити два критерії виміру влади: вер-
тикальне (панування, ієрархія) і горизонтальне (суб’єкт – 
суб’єктне). Якщо муніципальна влада звернена на  інсти-
туціональні  (політичні,  соціальні)  структури,  то  місцеве 
самоврядування  –  на  суспільні,  засновані  на  публічній 
активності  мешканців  територіальної  громади.  Змістове 
навантаження категорії «місцеве самоврядування» перед-
бачає суб’єктність населення (як складової народу), його 
здатність і спроможність через об’єднання (самоорганіза-
цію) вирішувати питання місцевого значення.

Якщо мова йде про політологічний вимір, про струк-
туру, ієрархії та суворо визначені державою функції та по-
вноваження (тобто про вертикальний тип публічно-влад-
них  відносин),  то  ми  схильні  до  застосування  категорії 
«муніципально-правові  відносини».  Якщо  ж  акцент  ро-
биться на горизонтальному типі відносин виду «суб’єкт – 
суб’єкт»,  на  суспільну  (громадську)  природу  організації 
влади, коли ми звертаємося до місцевих ініціатив, громад-
ської активності, діяльності виборних осіб, що представ-
ляють інтереси громади, – ми, безумовно, даємо судження 
в категоріях місцевого самоврядування.

Потрібно взяти до уваги, що ототожнення суб’єкта му-
ніципального права та суб’єкта правовідношення можли-
во тільки в одиничних випадках – за умови знаходження 
суб’єкта у  стані  сталої  та постійної  (системної) участі у 
правовому  відношенні.  Дійсно,  багато  теоретиків  права 
допускають  існування  такого  виду  правових  відносин, 
які мають назву «абсолютні» саме тому, що в них учасник 
наділений абсолютним суб’єктивним правом. Прихильни-
ком даного напряму можна назвати  радянського  і  росій-
ського  правознавця Ю.К.  Толстого,  саме  йому  належить 
твердження, що «всі правовідносини за суб’єктним скла-
дом поділяються на абсолютні й відносні» [9, с. 74].

Державний рівень, за умов жорсткої владної вертикалі, 
постійно  встановлював підпорядкованість  територіальних 
рівнів як основу їхнього розвитку: від верхніх – управлін-
ських (муніципальне управління), до більш низових (муні-
ципального менеджменту). Місцевий або локальний рівень 
за  таких  умов  завжди  стає  підпорядкованим  верхнім  (за-
гальнодержавному  або  регіональному)  рівням,  залежним 
від них. Тому систему зазначених відносин у сфері місцево-
го самоврядування можна розглядати як мезопростір право-
вого регулювання суб’єктами владно-політичної діяльності 
(органами місцевої адміністрації) і суб’єктами життєдіяль-
ності місцевої  спільноти  (органами місцевого  самовряду-
вання); крім того, до системи їх взаємодії виділяють три рів-
ня місцевого самоврядування (село, селище, місто (район у 
місті);  район;  область)  та  додатково  –  об’єднані  громади, 
до  яких  включені  всі  жителі  відповідних  територіальних 
громад. Зазначене дозволяє чіткіше простежити за впливом 
варіанту погодження та розбіжностей процесів самооргані-
зації, самоврядування та управління на ефективність меха-
нізмів  формування  норм  (приписів)  суспільної  поведінки 
на місцевому або публічному мезо– та мікропросторі. 

Одна з ознак муніципальних правовідносин належить 
до характеристики того, яка зі сторін має «право ініціюва-
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ти розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого 
питання, що  належить  до  відання  місцевого  самовряду-
вання» (ст. 9 зазначеного Закону) або підстави виникнення 
правовідношення, а також потребує згоди другої сторони 
чи ні. Дійсно, особливості різних галузей права виража-
ються  у  структурі  правовідносин,  співвідношенні  прав  і 
обов’язків сторін, складі учасників та їх правовому орга-
нічному зв’язку з нормами (приписами) права як підстави 
виникнення  правовідношення.  Наприклад,  ця  ознака  зу-
мовлена правовою підставою виникнення муніципально-
правового відношення, що передбачена  законом, угодою 
про транскордонне співробітництво між територіальними 
громадами або владними органами щодо об’єднань євро-
регіонального  співробітництва,  адміністративним  дого-
вором, договором про співпрацю територіальних громад, 
статутом  територіальної  громади,  нормативно-правовим 
актом (рішенням) або ненормативним правовим актом ор-
гану місцевого самоврядування тощо.

Наступна риса муніципальних правовідносин – спосіб 
захисту прав і порядок вирішення місцевих публічно-те-
риторіальних  спорів, що  характеризує  не  самі  правовід-
носини, а процес. Юридичний факт у формі процесуаль-
ного правозастосовного акта є підставою для виникнення 
правовідношення («зокрема, звертатися до суду, якщо це 
необхідно для реалізації його повноважень і забезпечення 
виконання функцій місцевого самоврядування») (ст. 18-1 
зазначеного Закону).

Своєю чергою, в якості власне суб’єкта місцевого пу-
блічного правовідношення постає орган місцевого само-
врядування  в  інституціональному  або  функціональному 
розумінні, що дозволяє обмежити статус власне суб’єкта 
зазначених  відносин  межами  локальної  територіальної 
(об’єднаної)  громади. Позитивні  процеси  на  цій  терито-
рії соціально-економічних змін означають муніципальний 
розвиток  або  вдосконалення  на місцевому  (первинному) 
територіальному рівні, тобто простір є «елементом юри-
дичних відносин» [1, c. 234 – 235].

Темпоральні  характеристики  пронизують  усе  муні-
ципальне право, дію всіх його інститутів і феноменів, що 
зумовлено часом. Темпоральні норми,  які  встановлюють 
способи дії нормативних правових актів, їх норм у часі, як 
і інші правові норми, є засобами впливу публічної влади 
на поведінку громадян, інструментами регулювання соці-
альних процесів. Тому надзвичайно важливим є питання 
про принципи застосування цього інструментарію, осно-
вних ідей, якими керуються суб’єкти муніципальної пра-
вотворчості, визначаючи способи дії правових норм у часі 
[1, с. 195–233].

Темпоральне муніципально-правове  відношення  пер-
шою  чергою  відбувається  на  взаємному  визнанні  його 
суб’єктами.  Той,  хто  говорить  про  права  у  часі,  розуміє 
за кимось подібний правовий обов’язок, і тому стверджує 
його правоздатність. І, навпаки, визнаючи свої обов’язки, 
він  усвідомлює  і  відповідні  повноваження  іншого,  тоб-
то  в  основі  часового  праворегулювання  знаходяться 
правова  культура,  правосвідомість  і  мораль  (традиції),  
з урахуванням «історичних, національно-культурних, со-
ціально-економічних  та  інших  особливостей  здійснення 
місцевого самоврядування» (ч. 1 ст. 19 зазначеного Зако-
ну). Взаємодія між органами держави й органами місцево-
го самоврядування здійснюється як взаємодія між двома 
самостійними  суб’єктами, що  розкривають  усю повноту 
сфери функціонування місцевого самоврядування: гармо-
нізацію відносин у правовій формі між членами територі-
альної громади; гармонізацію публічно-владних відносин 
між  територіальною  громадою  (населенням)  і  державою 
(народом);  гармонізацію  відносин  між  територіальною 
громадою і природою; гармонізацію соціальних норм, зо-
крема, норм права з нормами моральності, ідеології тощо; 
гармонізацію  взаємодії  соціальних  інститутів, що  гаран-
тують виконання всього комплексу соціальних норм.

Зміст  муніципально-правових  відносин  –  це  орга-
нізація  та  здійснення  у  визначеній  (належній)  формі 
зв’язку  суб’єктивного  права  та  виконання  суб’єктивного 
обов’язку  з  вирішення  публічних  питань  місцевого  зна-
чення  або  делегування  державно-владних  повноважень, 
що  відбуваються  безперервно  і  не  можуть  знаходитись 
у  статиці,  оскільки  опосередковують  реальну  діяльність 
(поведінку) осіб у сфері місцевого самоврядування.

Відносини у часі як до ресурсу, тобто імпліцитні нор-
ми, цінності й уявлення, що регулюють організацію часу в 
територіальній громаді (спільноті, колективі), виконують 
дві  основні  функції:  нормативно-регулятивну  й  іденти-
фікаційну. Час допомагає членам територіальної громади 
координувати свої місцеві  інтереси та дії в ході спільної 
активності,  а  також слугує одним  із маркерів відміннос-
ті їхньої громади від іншої або соціальної організації, він 
може виступати в якості підстави для соціально-правової 
категоризації  та  порівняння  населення.  Правильне  став-
лення до часових правових параметрів сприяє свідомому 
їх виконанню, ствердженню поваги до себе та навколиш-
ніх осіб, а також дотримання традицій.

За діалектикою свого розвитку місцеве самоврядуван-
ня знаходить послідовне втілення єдності норм права і не-
правових норм, взаємодії законів суспільства та природи. 
Діалектичний  тип місцевого  самоврядування  передбачає 
врівноваженість  інституціональних суб’єктів,  їх допомо-
гу одне одному та відповідає принципам єдності світу та 
всезагального зв’язку явищ. За діалектичного теоретизу-
вання, залежно від змісту неправових норм, може існувати 
численна кількість квазівідносин (або псевдовідносин) за 
участю органів місцевого самоврядування.

Висновки. Сформулюємо основні тези, що класифіку-
ють муніципально-правові відносини як різновид право-
вих відносин публічного (або комплексного) типу:

1) суб’єкти нерівноправні за своїм статусом, на відмі-
ну від приватно-правових, що ототожнює їх  із конститу-
ційно-правовими  й  адміністративно-правовими  відноси-
нами  (тільки  за  публічно-правовими  договорами  владні 
суб’єкти  є  рівноправними, де  владність носить диспози-
тивний характер. – І.Г.);

2)  як  публічне  правовідношення,  воно  передбачає 
обов’язкову наявність суб’єкта з повноваженнями владно-
го характеру, публічно-правовим статусом і компетенцією, 
а  тому  для  даного  виду  правовідношення  ознакою  є  ви-
окремлення обов’язкових і факультативних суб’єктів;

3)  оскільки  зазначене  правовідношення  публічного 
типу  (у разі  реалізації  делегованих повноважень органів 
виконавчої  влади)  будується  за  формулою  «влада  –  під-
порядкування», то саме цьому виду правовідносин влас-
тивий той випадок, коли одна сторона володіє виключно 
юридичними  обов’язками,  а  інша  –  суб’єктивними  пра-
вами. При цьому варто зазначити, що відносини у сфері 
місцевого самоврядування відрізняються інституційними 
положеннями, що визначені статутами (ст. 19 зазначеного 
Закону), де територіальна громада в особі представниць-
кого органу місцевого самоврядування реалізує «публічні 
повноваження <…>, які мають найтісніший контакт з гро-
мадянином» (реч. перше ч. 3 ст.4 зазначеної Хартії);

4)  повноваження  обов’язкового  суб’єкта муніципаль-
но-правового відношення набуває статус  зобов’язання, у 
разі наявності місцевого публічного інтересу. Але в при-
ватних  (майнових)  правовідносинах  суб’єкт,  наділений 
певними  повноваженнями,  вправі  обирати,  здійснювати 
дане повноваження чи ні;

5)  спостерігається різнополярність правового статусу 
фізичних осіб –мешканців територіальної громади, тобто 
фізична приватна особа стає зобов’язальною стороною, а 
фізична посадова особа – правомочною;

6)  є  формою  вираження  права  місцевого  самовря-
дування  –  рішень  органів  місцевого  самоврядування  та 
місцевого  референдуму.  Адже  публічним  правовідноси-



40

№ 6 2016
♦

нам у якості суб’єктів притаманна наявність таких форм 
усуспільнення, як народ  (нація), клас,  громада або тери-
торіальний  колектив  тощо,  які  виражають  думку  і  волю 
більшості, де «право участі у справах органу місцевого са-
моврядування означає право вживати рішучих заходів для 
визначення або впливу на здійснення повноважень органу 
місцевого  самоврядування»  (ч.  2  ст.  1  Додаткового  про-
токолу до Європейської хартії місцевого самоврядування 
про право участі у справах органу місцевого самовряду-
вання від 16. 11 .2009 року);

7) ознака суб’єкта муніципально-правових відносин – 
організаційне або біологічне  (природне) виокремлення у 
процесі здійснення місцевих виборів представницьких ор-
ганів, «що створюються частиною жителів, які тимчасово 
або постійно проживають на відповідній території в меж-
ах села, селища, міста» (абз. дванадцятий ст. 1 зазначеного 
Закону) або в разі вибору переважного місця проживання 
(лат. domicilium), що відрізняє члена територіальної гро-
мади як фізичної особи від громадянина;

8)  наявність  публічно-правової  конституційної 
правосуб’єктності  суб’єктів  муніципального  права,  що 
зумовлює право «територіальної громади – жителів села 
чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати пи-
тання місцевого  значення  в межах Конституції  і  законів 
України», тобто «безпосередньо, так і через органи місце-
вого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх 
виконавчі органи» (ч. 1 і 3-я ст. 140 Конституції України);

9) наявність публічно-правового статусу та компетен-
ції суб’єктів муніципального права, зокрема: «головні по-
вноваження та функції органів місцевого самоврядування 
визначаються конституцією або законом; органи місцевого 
самоврядування в межах закону мають повне право вільно 
розв’язувати  будь-яке  питання,  не  вилучене  зі  сфери  їх-
ньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному 
іншому органу; повноваження, якими наділяються органи 
місцевого  самоврядування,  як  правило,  мають  бути  по-
вними і виключними» (ст. 4 зазначеної Хартії), тобто, «що 
представляють відповідні територіальні громади та здій-
снюють від  їх  імені  та  в  їх  інтересах функції  і  повнова-
ження місцевого самоврядування» (ч. 1 ст. 10 зазначеного 
Закону) або «власні повноваження органу самоорганізації 
населення  –  повноваження,  надані  <…>  сільською,  се-
лищною, міською або районною у місті (в разі її створен-
ня) радою органу самоорганізації населення під час його 
утворення» (абз. третій ст. 2 Закону України «Про органи 
самоорганізації населення»);

10) наявність делегованих повноважень органів вико-
навчої  влади,  які  «надані  органам  місцевого  самовряду-

вання  законом,  а  також повноваження  органів місцевого 
самоврядування,  які  передаються  відповідним  місцевим 
державним адміністраціям за рішенням районних, облас-
них рад» (абз. чотирнадцятий ст. 1 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»).

Юридичний  зміст  муніципально-правового  відно-
шення формується в результаті відповідного волевияв-
лення його учасників, дії юридичних норм, а також згід-
но з рішеннями органів місцевого самоврядування, хоча 
на практиці муніципально-правове регулювання відбу-
вається без втручання правозастосовника. Варто врахо-
вувати, що відносини у сфері місцевого самоврядуван-
ня, на відміну від муніципально-правових, їх учасники 
у більшості випадків самостійно визначають як перелік, 
так і обсяг суб’єктивних прав і обов’язків у силу прева-
лювання в цивільному, житловому і підприємницькому 
законодавстві  норм диспозитивного  характеру,  а  отже, 
майнові відносини між ними мають приватноправовий 
тип  власної  природи  реалізації,  наприклад,  це  стосу-
ється  відносин  органів  місцевого  самоврядування  з 
підприємствами,  установами  та  організаціями,  що  пе-
ребувають  і  не  перебувають  у  комунальній  власності 
відповідних  територіальних  громад.  Іншими  словами, 
як  правило,  власні  (самоврядні)  і  делеговані  повнова-
ження органу місцевого самоврядування носять публіч-
но-правовий  або  комплексний  (публічно-приватний) 
характер.

Муніципально-правове  відношення  –  це  само-
стійний  (формальний)  вид  публічно-правового  комп-
лексного  відношення,  що  має  властивості  наукової  і 
практичної  категорії,  конкретну  структуру.  Зазначене 
правовідношення  як  явище  може  бути  охарактеризо-
ване  як  науково-практична  парадигма  муніципального 
права [4].

Регламентуючи  «загальнолюдські  цінності»,  муні-
ципально-правові відносини нерідко піддаються впливу 
з боку норм міжнародного права, а в деяких випадках, 
зокрема,  у  транскордонному  співробітництві,  і  з  боку 
норм  національного  права  інших  держав  чи  Європей-
ського  Союзу  щодо  гармонізації  загальнодержавних, 
регіональних  та  місцевих  інтересів,  наприклад,  «шля-
хом створення сприятливої законодавчої бази, підтрим-
ки та нарощування потенціалу розвитку, а також забез-
печення  зміцнення  транскордонних  та  регіональних 
економічних зв’язків та ділового партнерства» (ст. 447), 
зокрема,  Угоди  про  асоціацію  між  Україною,  з  однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергетики та їхніми державами-
членами, з іншої сторони від 27. 06. 2014 року).
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У статті досліджується приватне фінансування політичних партій, його основні види та завдання. Аналізуються особливості норма-
тивно-правового закріплення такого фінансування в Україні, Польщі, Федеративній Республіці Німеччина та деяких інших країнах ЄС. 
На основі порівняльного аналізу висвітлюються окремі недоліки Закону України «Про політичні партії в Україні» у сфері регулювання 
приватного фінансування політичних партій.

Ключові слова: політичні партії, фінансування політичних партій, приватне фінансування політичних партій, джерела фінансування 
політичних партій, внески на підтримку політичної партії, пожертвування політичним партіям.

В статье исследуется частное финансирование политических партий, его основные виды и задачи. Анализируются особенности 
нормативно-правового регулирования такого финансирования в Украине, Польше, Федеративной Республике Германия и некоторых 
других странах ЕС. На основе сравнительного анализа освещаются отдельные недостатки Закона Украины «О политических партиях в 
Украине» в сфере регулирования частного финансирования политических партий.

Ключевые слова: политические партии, финансирование политических партий, частное финансирование политических партий, 
источники финансирования политических партий, взносы в поддержку политической партии, пожертвования политическим партиям.

The article explores private financing of political parties, its main types and tasks. The article also examines the peculiarities of the enshrine-
ment of private funding at the statutory and regulatory levels in Ukraine, Poland, the Federal Republic of Germany and some other EU member 
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Постановка проблеми. Діяльність та належне функ-
ціонування  політичних  партій має  надзвичайно  важливе 
значення  для  будь-якого  сучасного  демократичного  сус-
пільства.  Політична  партія  не  може  вести  повноцінну 
діяльність, якщо не має у своєму розпорядженні стабіль-
них  джерел  доходу. Партії  необхідні  кошти  на  утриман-
ня матеріально-технічної  бази,  виплату  заробітної  плати 
партійним функціонерам, виготовлення і розповсюдження 
агітаційних матеріалів, проведення з’їздів, конференцій та 
інших масових заходів тощо [1, с. 130]. Система фінансу-
вання політичних партій в Україні за останній рік зазна-
ла істотних змін. Йдеться про положення Закону України 
(далі ЗУ) «Про політичні партії в Україні» [2], які набули 
чинності  1  липня  2016  року, щодо  державного  фінансу-
вання політичних партій. Поруч з уведенням державного 
фінансування партій зазначені вище зміни до ЗУ «Про по-
літичні партії в Україні» внесли суттєві корективи і щодо 
інших  джерел  фінансування  політичних  партій,  зокрема 
приватного.

Метою статті є дослідження особливостей приватно-
го фінансування політичних партій в Україні та окремих 
країнах Європейського Союзу (далі – ЄС).

Стан дослідження. В Україні окремі аспекти фінансу-
вання політичних партій, в тому числі і приватного фінан-
сування,  досліджували  такі  вчені,  як Н.В.  Богашева  [3], 
В.І. Кафарський  [4], О. Васильченко  [5], О. Совгиря  [6], 
С.М. Обушний  [7], М. Рибачук  [8], Г.Г. Петришина-Дюг 
[9], Е.О. Олефіренко [10], С.М. Кустова [11], О. Коцюруба 
[12] та інші. 

Виклад основного матеріалу. У юридичній науці про-
понуються різноманітні класифікації джерел фінансуван-
ня політичних партій. Так, Г.Г. Петришина-Дюг пропонує 
виділяти три групи джерел фінансування політичних пар-
тій: особисті кошти; добровільні пожертвування фізичних 
та  юридичних  осіб;  державне  фінансування  [13,  с.  94].  
Н.І. Платонова  всі  джерела фінансування партій  поділяє 
на два види: традиційні (до яких вчена відносить членські 

внески  та  інституційні  пожертвування)  та  зростаючі  (до 
яких належить державне та приватне фінансування партій, 
а також доходи від діяльності політичної партії) [14, с. 71]. 
На думку О. Совгирі,  за  сучасним законодавством варто 
виділяти такі джерела фінансування політичних партій, як 
власні  кошти  партій,  приватне  і  державне  фінансування  
[6,  с.  130].  Останнім  часом  поповнення  партійних  бю-
джетів  із  традиційних  самофінансованих джерел постій-
но скорочується, натомість збільшуються надходження у 
партійну  казну  від  приватного  фінансування  [15,  с.  80]. 
Як бачимо, приватне фінансування визначається як одне з 
основних джерел фінансування політичних партій.

В Україні засади приватного фінансування політичних 
партій регулюються ЗУ «Про політичні партії в Україні». 
Так, ч. 3 ст. 14 зазначеного ЗУ визначає, що надання матері-
альної та фінансової підтримки політичним партіям здій-
снюється у формі внесків на підтримку партій, державно-
го фінансування  статутної діяльності політичних партій. 
Внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти 
чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (креди-
ти), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематері-
ального або негрошового характеру, у тому числі членські 
внески членів політичної партії, спонсорство третіми осо-
бами  заходів  чи  іншої  діяльності  на  підтримку  політич-
ної  партії,  товари,  роботи,  послуги,  надані  або  отримані 
безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за 
ринкову  вартість  ідентичних  або подібних робіт,  товарів 
та послуг на  відповідному ринку),  отримані політичною 
партією, її зареєстрованою в установленому порядку міс-
цевою організацією, висунутим політичною партією чи її 
місцевою організацією кандидатом на виборах народних 
депутатів України, виборах Президента України, місцевих 
виборах (шляхом перерахування або переказування до ви-
борчого фонду на відповідних виборах). 

На нашу думку, не всі джерела фінансування,  які ЗУ 
«Про  політичні  партії  в  Україні»  відносить  до  внесків 
на  підтримку  політичної  партії,  належать  до  приватно-
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го  фінансування  партій.  Наприклад,  членські  внески  є 
обов’язковим регулярним грошовим внеском, який спла-
чується на користь партії  її членами в порядку, розмірах 
та в строки, передбачені статутом або окремими положен-
нями партії  про  членські  внески,  тоді  як  однією  з  осно-
вних ознак приватного фінансування політичних партій є 
добровільність внесків на користь партії.

Ч. 5 ст. 14 ЗУ «Про політичні партії в Україні» перед-
бачає,  що  Національне  агентство  з  питань  запобігання 
корупції  (далі  – НАЗК)  встановлює  визначення  термінів 
«пов’язані особи», «спонсорство», «треті особи», що вжи-
ваються у цьому Законі. Тобто ЗУ відносить до компетен-
ції НАЗК визначення низки термінів, які мають важливе 
значення для приватного фінансування політичних партій. 
НАЗК,  у  свою  чергу,  визначає  третіх  осіб  як  будь-яких 
фізичних або юридичних осіб,  які  від  власного  імені,  за 
рахунок власних коштів, а також незалежно від наявності 
або  відсутності  згоди  політичної  партії  надають  добро-
вільну матеріальну, фінансову, організаційну чи іншу під-
тримку політичній партії,  її місцевій організації,  а спон-
сорство –  як надання фізичною або юридичною особою 
матеріальної, фінансової, організаційної та іншої підтрим-
ки у проведенні заходів чи здійсненні іншої діяльності на 
підтримку політичної партії [16]. 

Хоча  в  одному  з  проектів  визначення  вказаних  термі-
нів, які пропонувалися НАЗК для обговорення, містилося 
дещо інше їх визначення, за яким спонсорство розумілося 
як надання фізичною або юридичною особою матеріальної, 
фінансової,  організаційної  та  іншої підтримки політичній 
партії чи її місцевій організації, кандидату на відповідних 
виборах, висунутому політичною партією (місцевою орга-
нізацією політичної партії) на певних умовах з метою до-
сягнення  власних  інтересів  [17].  Саме  цей  підхід  більше 
відповідає  загальноприйняту  розумінню  терміна  «спон-
сорство». Як відомо, спонсорська підтримка відрізняється 
від інших різновидів матеріальної допомоги саме тим, що 
в  обов’язковому  порядку  передбачає  зустрічну  послугу, 
тобто  кошти  вкладаються  в  обмін  на  очікувану  користь  
[18,  с.  146].  Законодавство України  досить  поверхово  ре-
гулює спонсорство. Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про рекламу» 
[19] спонсорство – добровільна матеріальна, фінансова, ор-
ганізаційна та  інша підтримка фізичними та юридичними 
особами будь-якої діяльності з метою популяризації винят-
ково свого  імені, найменування,  свого  знака для товарів  і 
послуг. Також варто зауважити, що свого часу подібне ви-
значення спонсорства містилося в ЗУ «Про благодійництво 
та благодійні організації» [20], а в чинному нині ЗУ «Про 
благодійну діяльність та благодійні організації» [21] термін 
«спонсорство»  взагалі  не  зазначається,  оскільки  спонсор-
ство передбачає отримання спонсором відповідної вигоди 
і не є безкорисливим, на відміну від пожертвувань. Законо-
давство деяких країн безпосередньо передбачає, що заборо-
няється здійснення пожертвувань, метою яких є отримання 
відповідної  вигоди  особою, що  здійснила  таке  пожертву-
вання.  Наприклад,  §25  Закону  Федеративної  Республіки 
Німеччини (далі – ФРН) «Про політичні партії» [22], визна-
чає, що пожертвування не можуть здійснювати особи, які, 
здійснюючи  пожертвування,  розраховують  на  отримання 
певної економічної або політичної вигоди. В Іспанії відпо-
відно до ст. 4 Закону «Про фінансування політичних пар-
тій» [23] забороняється здійснювати оплату товарів, робіт 
та послуг в інтересах тієї чи іншої політичної партії іншими 
особами, тобто фінансова підтримка партій може виража-
тися тільки в грошовій формі.

Отже, доцільність закріплення в законодавстві Украї-
ни такого виду приватного фінансування партій, як спон-
сорство викликає певні сумніви. 

Саме по собі приватне фінансування політичних пар-
тій несе низку небезпек для демократичного суспільства. 
Зокрема,  пожертвування  від  приватних  юридичних  осіб 
нерідко  використовуються  як  засіб  підпорядкування  по-

літичних  партій  корисливим  інтересам  окремих  груп 
фінансового  і  промислового  капіталу  і  є  однією  з  осно-
вних причин широко розповсюдженої політичної корупції  
[7,  с.  131].  Саме  бажання  зменшити  залежність  партій 
від  пожертвувачів  із  тим,  щоб  підняти  на  якісно  новий 
рівень боротьбу з політичною корупцією, свого часу ста-
ло однією з головних причин запровадження державного 
фінансування  політичних  партій  [15,  с.  39].  М.  Пінто- 
Душинський  справедливо  відзначає, що  згідно  з  ідеаль-
ною моделлю представницької демократії найбільш бажа-
ним методом приватного фінансування партій є отриман-
ня коштів від великої кількості учасників та прибічників, 
кожен з яких вносить відносно невелику суму коштів. Від-
повідно ті, хто вносить невелику суму, роблять це, вихо-
дячи з власних переконань, а не з очікування відповідної 
вигоди, тоді як спирання на невелике коло донорів є рецеп-
том корумпованості  для кандидатів  та партій  [24,  с.  45].  
Хоча і сам учений зрештою погоджується, що такий ідеа-
лістичний сценарій є малореалістичним, особливо в краї-
нах із низьким доходом на душу населення [24, с. 45].

Для запобігання надмірному впливу на політичні пар-
тії з боку окремих осіб, які роблять великі пожертвування 
партіям, забезпечення рівних можливостей для всіх партій 
і  запобігання  корупції  у  сфері  фінансування  політичних 
партій  законодавство  різних  країн  встановлює  відповід-
ні обмеження щодо приватного фінансування політичних 
партій.

Так, відповідно до ЗУ «Про політичні партії в Украї-
ні» не допускається здійснення внесків на підтримку по-
літичних партій іншими політичними партіями; органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування; 
державними  та  комунальними  підприємствами,  устано-
вами  та  організаціями,  а  також юридичними  особами,  в 
яких не менше десяти відсотків  статутного капіталу  або 
прав  голосу прямо  або  опосередковано належать  держа-
ві,  органам  місцевого  самоврядування  чи  нерезидентам 
або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, 
уповноважені на виконання функцій держави або місцево-
го  самоврядування;  іноземними  державами,  іноземними 
юридичними особами, іноземцями та особами без грома-
дянства; громадянами України, які не досягли 18-річного 
віку, громадянами України, яких судом визнано недієздат-
ними,  анонімними  особами  або  під  псевдонімом; фізич-
ними  та  юридичними  особами,  які  мають  непогашений 
податковий борг, а також деякими іншими особами та ор-
ганізаціями, перелік яких міститься в ч. 1 ст. 15 ЗУ «Про 
політичні партії в Україні».

Встановлення заборони на фінансування партій з боку 
іноземних громадян, юридичних осіб та іноземних держав 
є характерним практично для всіх країн Європи. Основна 
причина такої заборони полягає в тому, що тільки грома-
дяни  відповідної  країни  можуть  впливати  на  політичні 
партії,  тоді  як фінансування партій  іноземними особами 
може привести  до  втручання  іноземних  держав  у  націо-
нальну політику [25, с. 40].

Внески на підтримку політичної партії від громадяни-
на  України  протягом  одного  року  не  можуть  перевищу-
вати  чотирьохсот  розмірів  мінімальної  заробітної  плати.  
А загальний розмір внесків на підтримку політичної пар-
тії  від юридичної  особи протягом року не може переви-
щувати  восьмисот  розмірів  мінімальної  заробітної  пла-
ти, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися 
внески. Якщо фізична або юридична особа здійснює або 
може здійснювати вирішальний вплив на діяльність одні-
єї або кількох юридичних осіб, внески такої фізичної або 
юридичної особи і підконтрольних їй юридичних осіб вва-
жаються внеском однієї особи  і обмежуються  загальним 
розміром максимально допустимого внеску.

Розглянемо  підходи  законодавства  окремих  країн ЄС 
щодо  регулювання  приватного фінансування  політичних 
партій. Ст. 24 Закону Польщі «Про політичні партії» [26] 
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передбачає,  що  політична  партія  може  отримувати  фі-
нансування за рахунок членських внесків, пожертвувань, 
успадкування відповідного майна або коштів, доходів від 
деяких видів власної діяльності та за рахунок державно-
го бюджету (у вигляді «субсидії»). Як бачимо, на відміну 
від України, в Польщі законодавство чітко відмежовує по-
жертвування,  які  є приватним фінансуванням партій,  від 
членських  внесків.  Пожертвування  політичним  партіям 
можуть робити тільки громадяни Польщі. Відповідно до  
ч. 4 ст. 25 Закону Польщі «Про політичні партії» макси-
мальний  розмір  пожертвування  від  однієї  особи  на  ко-
ристь  однієї  політичної  партії  не  може  перевищувати 
п’ятнадцяти  мінімальних  заробітних  плат  (за  винятком 
членських внесків). Незважаючи на таку низьку порівняно 
з Україною межу максимальних розмірів пожертвувань, у 
Польщі  вони  є  одним  з  основних  джерел  фінансування 
партій. Так, у 2015 році пожертвування становили в серед-
ньому тридцять відсотків від загального розміру фінансу-
вання, отриманого партіями [27].

Істотною відмінністю приватного фінансування партій 
у Польщі порівняно з Україною є те, що юридичні особи 
не мають права робити пожертвування на користь партій. 

Відповідно до ст. 2 Закону Латвії «Про фінансування 
політичних  організацій  (партій)»  [28]  джерелами  фінан-
сування  політичних  партій  у  Латвії  є  членські  внески; 
пожертвування;  доходи  від  економічної  діяльності  полі-
тичних партій, яка не заборонена законодавством; фінан-
сування з державного бюджету (у ситуаціях, передбачених 
законодавством) та інші джерела фінансування, які не за-
боронені  чинним  законодавством  Латвії.  Пожертвуван-
ня можуть бути прийняті політичною партією тільки від 
громадян Латвії та осіб, які мають паспорт негромадяни-
на Латвії, що виданий відповідно до законодавства. Одна 
фізична особа протягом календарного року може пожерт-
вувати на користь однієї політичної партії суму, яка не пе-
ревищує розміру п’ятдесяти мінімальних заробітних плат  
(в цей максимальний розмір включаються і членські вне-
ски,  тобто  пожертвування  і  членські  внески  від  однієї 
особи на користь однієї партії,  здійснені протягом одно-
го року, не можуть перевищувати п’ятдесяти мінімальних 
заробітних  плат).  Забороняються  анонімні  пожертвуван-
ня. Також слід звернути увагу, що в Латвії законодавство 
забороняє політичним партіям отримувати кредити, хоча 
спеціальні закони про політичні партії більшості країн ЄС 
передбачають таку можливість.

Значну специфіку має  законодавство ФРН, що регла-
ментує приватне фінансування політичних партій. Осно-
вною особливістю тут є те, що в ФРН законодавством не 
встановлюється  максимальний  розмір  пожертвування  на 
користь  партії.  Натомість  законодавство  передбачає,  що 
партії  повинні  повідомляти  ім’я  донорів  у  своїх  звітах, 
якщо загальна сума пожертвувань у  їхній бюджет протя-
гом року перевищує десять тисяч євро. Про індивідуальні 
пожертвування,  що  перевищують  п’ятдесят  тисяч  євро, 
партії повинні негайно повідомляти Голову Бундестагу. 

Також, на відміну від більшості країн ЄС, законодав-
ство ФРН допускає можливість  внесення пожертвувань 
політичним партіям від  іноземців та  іноземних держав. 
Це випливає із Закону ФРН «Про політичні партії», згід-
но з яким забороняються пожертвування з територій, на 
які не розповсюджується дія згаданого закону, окрім си-
туацій,  коли  такі  пожертвування  надходять  безпосеред-
ньо в касу партії від особи, яка є німцем, відповідно до 
Конституції ФРН; коли це пожертвування від іноземця на 
суму до тисячі євро; коли це пожертвування політичним 
партіям національних меншин від держав, які межують 
з ФРН і в яких проживають члени їхньої етнічної спіль-
ноти. 

Загалом питання пожертвувань на користь політичних 
партій  досить  детально  регламентується  Законом  ФРН 
«Про  політичні  партії».  Зокрема,  §25  згаданого  Закону 
передбачає,  що  пожертвування  не  можуть  здійснювати 
державні та муніципальні органи; парламентські фракції 
та групи; профспілки; організації, які відповідно до свого 
статуту  або  за  характером фактичної  діяльності  служать 
винятково  громадським,  благодійним  або  релігійним  ці-
лям; компанії, в яких частка держави перевищує двадцять 
п’ять  відсотків;  особи,  які,  здійснюючи  пожертвування, 
розраховують на отримання певної економічної або полі-
тичної вигоди. Партії можуть приймати пожертвування на 
суму до тисячі євро готівкою.

Висновки. Хоча в абсолютній більшості країн ЄС за-
конодавством  передбачене  державне  фінансування  полі-
тичних партій, приватне фінансування залишається одним 
з основних джерел фінансування політичних партій. Нор-
мативно-правове  регулювання  приватного  фінансування 
політичних партій у різних країнах ЄС має досить істотні 
особливості, котрі стосуються як форм, у яких може від-
буватися  приватне  фінансування,  так  і  його  граничних 
розмірів  та  кола осіб,  які мають право  здійснювати  таке 
фінансування. 

ЗУ «Про політичні партії в Україні» містить певні не-
доліки  стосовно  регулювання  приватного  фінансування 
партій.  Зокрема,  такі  важливі  для  регулювання  приват-
ного фінансування терміни, як «пов’язані особи», «спон-
сорство», «треті особи», «вирішальний вплив», «кінцевий 
бенефіціарний власник (контролер)» повинні визначатися 
на законодавчому рівні, а не рішенням НАЗК. Визначення 
більшості з наведених термінів, які наразі запропоновані 
НАЗК, є досить суперечливими та неоднозначними. 

Виділення в ЗУ «Про політичні партії в Україні» спон-
сорства  як  окремої  форми  приватного  фінансування  по-
літичних  партій  потенційно  сприяє  політичній  корупції 
і  зловживанням  у  сфері  політичних  фінансів,  оскільки 
спонсорство (у загальноприйнятому розумінні цього тер-
міна) передбачає отримання спонсором відповідної виго-
ди і не є безкорисливим, на відміну від пожертвувань, тоді 
як у більшості країн ЄС спонсорство або не зазначається 
як форма приватного фінансування політичних партій, або 
прямо забороняється законодавством.
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У статті визначаються особливості прояву прямої й непрямої дискримінації в українському праві. Розкриваються конституційно-пра-
вові аспекти запобіганню їй з урахуванням особливостей правових інститутів і процедур.

Ключові слова: дискримінація, непряма дискримінація, пряма дискримінація, рівність, справедливість.

В статье определяются особенности проявления прямой и косвенной дискриминации в украинском праве. Раскрываются конститу-
ционно-правовые аспекты ее предотвращения с учетом особенностей правовых институтов и процедур.

Ключевые слова: дискриминация, косвенная дискриминация, прямая дискриминация, равенство, справедливость.

The article defines the peculiarities of direct and indirect discrimination in Ukrainian law. The constitutional and legal aspects of its prevention 
are revealed, taking into account the peculiarities of legal institutions and procedures.

Key words: discrimination, indirect discrimination, direct discrimination, equality, fairness.

Україна  поступово  рухається  в  напрямі  впроваджен-
ня  антидискримінаційних  стандартів.  На  законодавчому 
рівні це питання вирішується комплексно, прийнято низ-
ку законодавчих актів, які спрямовані на усунення різних 

форм  дискримінації.  Однак  на  рівні  правозастосування 
ситуація  більш  проблематична,  про  що  свідчить  судова 
практика. Також значні проблеми спостерігаються в адмі-
ністративній практиці та практиці приватноправових від-
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носин, особливо в трудових відносинах. Тому розділення 
дискримінації на пряму й непряму має  значення для ви-
значення  ступеня  порушення  прав  людини  та  основопо-
ложних свобод із боку держави чи третіх осіб. Також про-
блема зумовлена тим, що значна частка дискримінаційних 
практик проявляється в приватноправових відносинах.

З огляду на наведене питання розмежування дискримі-
нації на пряму й непряму має важливе як теоретичне, так і 
практичне значення. Адже в підсумку це має значення для 
з’ясування механізмів захисту прав і свобод людини. У та-
кому контексті в статті буде розкрито особливості розмеж-
ування прямої та непрямої дискримінації в українському 
праві, а також його значення для захисту прав людини й 
основоположних свобод.

Свого часу Ш.-Л. Монтеск’є писав щодо обґрунтуван-
ня різниці поводження, оскільки загальної рівності через 
різні здібності особистості складно досягти; таким чином, 
щоб не  абсолютизувати принцип рівності,  «принцип де-
мократії  розкладається  не  тільки  тоді,  коли  втрачається 
дух  рівності,  а  й  тоді,  коли  дух  рівності  доводиться  до 
крайності та кожен хоче бути рівним тим, кого він обрав у 
правителі» [1].

Як  зазначає  Г.  Радбрух,  принцип  рівності  є  серцеви-
ною  розуміння  справедливості.  Рівність  означає  однако-
вий  підхід  до  рівних  і  неоднаковий  –  до  нерівних. Вод-
ночас рівність не може встановити, по-перше, кого варто 
розглядати як рівного чи нерівного, а по-друге, як необхід-
но трактувати рівних і нерівних [2, c. 156, 157].

Професор С. Погребняк звертає увагу на те, що можуть 
бути дискримінаційними не лише законодавчі положення, 
а й практика їх застосування. Як такий приклад науковець 
наводить  наявність  відповідальності  за  гультяйство,  за-
лицяння й публічне вчинення  інших подібних дій, за які 
притягуються до відповідальності представники гомосек-
суальних  меншин  за  відсутності  фактів  притягнення  до 
відповідальності представників гетеросексуалів [3, c. 93].

На думку З. Равлінко, попри буквальне формулювання 
прямої дискримінації як поєднання несприятливого став-
лення,  зразка  для  порівняння  й  захищеної  ознаки  (а  не-
прямої – як поєднання нейтрального правила, значно біль-
шого  ступеня негативного  впливу на  захищену  групу  та 
зразка для порівняння), ці формули не мають абсолютного 
змісту, а їх застосування зумовлене конкретною ситуацію. 
Дослідник вважає, що це зумовлюється загальною віднос-
ністю дискримінаційних ознак у їх історичному контексті. 
Водночас можливість кваліфікації дій чи бездіяльності як 
дискримінаційних передбачає необхідність встановлення 
факту розумного й необхідного зв’язку доступу до блага з 
володінням чи відсутністю певної ознаки. Важливого зна-
чення під час інтерпретації захищеної ознаки набуває те, 
чи існує причино-наслідковий зв’язок між наявністю пев-
ної ознаки та несприятливим поводженням [4, c. 107–108].

Дискримінація  як  явище  зумовлена  відмінністю  в 
ставленні до різних категорій осіб. Залежно від легітим-
ності мети таке ставлення може бути неправомірним або 
правомірним. У першому випадку матиме місце надмірне 
й неадекватне обмеження можливостей у реалізації прав і 
свобод, засноване на диференціації осіб за їхнім статусом 
чи правовим становищем, а в другому – ситуація сприяння 
в реалізації прав і свобод людини на засадах сприяння в їх 
здійсненні та поваги до гідності особи. Тому конкретно- 
історична  обстановка  й  контекст  не  мають  безпосеред-
нього  зв’язку щодо розуміння дискримінації. При цьому 
ключове значення мають наявні процедури реалізації прав 
людини  та  функціонування  відповідних  інститутів  сус-
пільства й держави.

Також З. Равлінко виділяє такі риси судової практики в 
застосуванні принципу недискримінації: порівняно неве-
лика кількість справ, де предметом розгляду є дискриміна-
ція особи чи осіб; у наявних справах не завжди використо-
вується субсидіарний характер норм про дискримінацію; 

під час встановлення дискримінації не вимагається знахо-
дження «зразка для порівняння»; самостійне застосування 
норм про дискримінацію [5, c. 41–44].

Зазначені проблеми не вичерпують скептицизм в адмі-
ністративній  і судовій практиці в застосуванні принципу 
заборони дискримінації. Як буде наведено нижче в аналізі 
судової практики, наші суди й особливо виконавча влада 
та  органи  місцевого  самоврядування  вкрай  слабко  гото-
ві до застосування загальних принципів права, вдаючись 
до  спорадичного й  несистемного  застосування правових 
норм.  Часто  це  відбувається  в  ситуації  неоднозначного 
розуміння  норм  права,  розв’язати  яку  без  звернення  до 
загальних  принципів  права  практично  неможливо.  Тим 
самим суди відмовляють у захисті прав людини, що є  їх 
позитивним обов’язком у силу положень статей 3 і 55 Кон-
ституції України.

Про наявність прямої дискримінації можуть свідчити 
ознаки,  відповідно  до  яких  носій  конкретного  права  чи 
свободи  зазнає  їх  утисків  унаслідок  таких  моментів:  а) 
відмінностей у поводженні стосовно нього; б) у результаті 
такого поводження він опиняється (або міг опинитись) у 
менш вигідному положенні, ніж  інша особа;  в)  обстави-
ни, у яких перебували зазначені особи, можна порівняти 
(тобто вони відрізняються по суті); г) єдиною підставою 
різниці в поводженні була яка-небудь із персональних ха-
рактеристик  (стать,  вік,  мова  тощо)  [6,  c.  353].  Таке  по-
водження  може  вважатись  правомірним,  якщо  воно  від-
повідає засадам пропорційності, відповідно до якої воно 
має  здійснюватись  на  основі  закону,  бути  необхідним  у 
демократичному суспільстві та за допомогою домірних й 
адекватних заходів переслідувати мету, яка має бути чітко 
визначена в законі.

Європейський суд  із прав людини  (далі – ЄСПЛ) ви-
значає  пряму  дискримінацію  як  відмінність  у  ставленні 
до  осіб,  які  перебувають  в  аналогічних  або  відповідним 
чином  схожих  ситуаціях,  що  ґрунтується  на  ознаці,  яку 
можна ідентифікувати [7; 8].

Згідно із Законом України «Про засади запобігання та 
протидії дискримінації в Україні»  [9] пряма дискриміна-
ція – це ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за 
їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з 
іншою  особою  та/або  групою  осіб  в  аналогічній  ситуа-
ції, крім випадків, коли таке поводження має правомірну, 
об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є 
належними й необхідними.

Опосередковано  про  це  зазначає  також Конституцій-
ний Суд України  (далі – КСУ). У справі про безоплатну 
приватизацію житла КСУ зазначив, що встановлення са-
нітарної норми для безоплатної приватизації житла є  за-
конодавчою гарантією держави забезпечити справедливу 
передачу  громадянам  України  у  власність  державного 
житлового фонду  на  рівних  умовах  і  в  рівних  розмірах. 
Такі законодавчі положення спрямовані на безпосередню 
реалізацію  конституційної  вимоги  щодо  рівності  грома-
дян  перед  законом,  не  допускають  дискримінації  грома-
дян України залежно від площі житла, яке вони займали 
в державному житловому фонді на момент приватизації, 
забезпечують конституційну гарантію реалізації права на 
житло шляхом набуття його у власність [10].

В іншій справі щодо призначення судом більш м’якого 
кримінального  покарання  Конституційний  Суд  України 
розглядав питання конституційності статті 69 Криміналь-
ного кодексу України  (далі  – КК України)  в  частині, що 
стосувалась того, що на відміну від осіб, які вчинили осо-
бливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин середньої тяжко-
сті та яким може бути призначено більш м’яке, ніж перед-
бачено законом, покарання, особам, які вчинили злочини 
невеликої тяжкості, статтею 69 КК України таке право не 
передбачене [11].

КСУ  зазначив, що  положення  статті  КК України  по-
рушують один з основоположних принципів верховенства 
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права – справедливість, оскільки позбавляють рівної мож-
ливості призначення основного покарання нижче від най-
нижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої час-
тини КК України, або переходу до іншого, більш м’якого 
виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті 
за конкретний вид злочину, особам, які вчинили злочини 
невеликої тяжкості, ступінь суспільної небезпечності яких 
значно нижчий, ніж особливо тяжких, тяжких злочинів та 
злочинів середньої тяжкості.

Далі  КСУ  підкреслив,  що  закон  не  може  ставити  в 
більш несприятливе становище винних осіб, які вчинили 
злочини  невеликої  тяжкості,  порівняно  з  винними  осо-
бами, які вчинили більш тяжкі  злочини. Не маючи мож-
ливості призначити більш м’яке покарання, суд не зможе 
належно індивідуалізувати покарання та забезпечити його 
справедливість.

Таким  чином,  пряма  дискримінація  пов’язується  з 
відсутністю достатніх підстав у відмінному ставленні до 
осіб, які перебувають в аналогічних або відповідним чи-
ном схожих ситуаціях, що ґрунтується на ознаці, яку мож-
на ідентифікувати. Відсутність таких підстав зумовлюєть-
ся їх суперечністю легітимній меті, яка має досягатись за 
допомогою адекватних засобів.

У свою чергу непряма дискримінація є наслідком за-
стосування  нейтрально  сформульованого  (тобто  такого, 
що не стосується конкретної ознаки особи або групи осіб) 
правила,  вимоги  чи  політики,  що  передбачає  однакове 
ставлення,  проте  на  практиці  створює  менш  сприятливі 
умови для реалізації прав певною особою або групою осіб 
через  їхні  ознаки. На  практиці  виявлення  непрямої  дис-
кримінації є значно складнішим, ніж встановлення факту 
прямої дискримінації. Адже дуже часто правила/вимоги, 
які можуть призвести чи вже призвели до непрямої дис-
кримінації,  є  загальними  положеннями  нормативних  до-
кументів, що були розроблені без урахування індивідуаль-
них ситуацій чи особливостей вразливих груп.

Згідно із Законом України «Про засади запобігання та 
протидії дискримінації в Україні» непрямою дискриміна-
цією  є  ситуація,  за  якої  внаслідок  реалізації  чи  застосу-
вання формально нейтральних правових норм,  критеріїв 
оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи 
осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі 
умови чи становище порівняно з іншими особами та/або 
групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосу-
вання мають  правомірну,  об’єктивно  обґрунтовану мету, 
способи досягнення якої є належними й необхідними.

Класичним  прикладом  непрямої  дискримінації  є  рі-
шення ЄСПЛ у справі «Thlimmenos v. Greek» [12], у якій 
людині, яка мала судимість за відмову від несення військо-
вого  обов’язку  у  зв’язку  з  релігійними  переконаннями, 
відмовили в прийомі на посаду аудитора, прикриваючись 
формально нейтральним та однаковим поводженням. На-
справді таке поводження мало наслідком унеможливлення 
призначення Тлімменоса на посаду аудитора, що не було 
викликано певною легітимною метою. У цій справі ЄСПЛ 
зазначив, що це не єдиний аспект заборони дискримінації 
в  статті  14 Конвенції  про  захист  прав  людини  і  осново-
положних свобод (далі – Конвенція). Право не зазнавати 
дискримінації  в  користуванні  правами,  гарантованими 
Конвенцією, також може бути порушене, коли держави, не 
маючи об’єктивних  і  розумних підстав, не  застосовують 
різний підхід до осіб, які перебувають у ситуаціях, що іс-
тотно відрізняються.

В  іншій  справі  ЄСПЛ  кваліфікував  непряму  дискри-
мінацію  як  однакове  ставлення  до  людей,  ситуації  яких 
відрізняються. Відмінність у ставленні може проявлятись 
у формі непропорційно шкідливих наслідків загальної по-
літики чи заходу, які, попри своє нейтральне формулюван-
ня, дискримінують певну групу осіб [13].

У  статті  2(2)(b)  Директиви  №  2000/43/ЄС  Ради  ЄС 
щодо  імплементації  принципу  рівноправності  осіб  не-

залежно  від  расової  або  етнічної  приналежності  від  29 
червня 2000 р. непряма дискримінація визначається як те, 
що відбувається,  коли «формально нейтральні» правила, 
критерії або практика ставлять осіб певної раси чи етніч-
ного походження в особливо невигідне становище порів-
няно з іншими особами, якщо це положення, критерій або 
практика об’єктивно не виправдані легітимною метою, а 
засоби досягнення цієї мети є доречними й необхідними. 
Стаття 2 Директиви № 2000/78 Ради ЄС від 27 листопада  
2000 р., яка встановлює загальні межі рівного ставлення 
під час працевлаштування та в трудовій діяльності, вказує, 
що непряма дискримінація має місце, якщо на перший по-
гляд нейтральне положення, критерій або практика став-
лять осіб, які сповідують певну релігію чи переконання, 
мають певну фізичну ваду, є певного віку або певної сек-
суальної орієнтації, у несприятливе становище порівняно 
з іншими особами [14, c. 38].

Водночас  різниця  в  ставленні,  яке  ґрунтується  на 
об’єктивних і розумних підставах, не вважається дискри-
мінацією. Навпаки, ці підстави вважаються основою для 
легітимності стверджувальних дій держави, що спрямова-
ні на захист певних меншин. Також диференціація в пра-
вовому  регулюванні  може  бути  виправдана  для  захисту 
вразливих категорій людей, зокрема неповнолітніх, людей 
із вадами здоров’я тощо.

Так, вирішуючи питання про обґрунтованість різниці 
в ставленні в процесі усиновлення дітей, Конституційний 
Суд України в  справі про різницю у віці між усиновлю-
вачем та усиновленим [15] констатував, що встановлення 
такої різниці між ними належить до законодавчих повно-
важень  парламенту.  Воно  зумовлене  відповідальністю 
держави за долю дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, відповідно до закріплених у Конститу-
ції України принципів взаємовідносин між батьками й ді-
тьми. Тому визначена законом вимога щодо різниці у віці 
між  усиновлювачем  і  дитиною  є  однаково  обов’язковою 
для всіх осіб, які бажають усиновити дитину, та фактично 
стосується можливості усиновлення дитини певного віку, 
а тому не порушує принцип рівності громадян перед зако-
ном, закріплений статтею 24 Конституції України.

В іншій справі, що стосувалась граничного віку пере-
бування керівника  вищого навчального  закладу на поса-
ді [16], КСУ став на бік обґрунтованості диференціації в 
правовому регулюванні лише в певних межах. Спочатку 
КСУ погодився з допустимістю такої диференціації, зазна-
чивши, що конституційний принцип рівності не виключає 
можливість  законодавця  під  час  регулювання  трудових 
відносин  встановлювати  певні  відмінності  в  правовому 
статусі осіб, які належать до різних за родом та умовами 
діяльності категорій, у тому числі вводити особливі пра-
вила, що стосуються підстав та умов заміщення окремих 
посад,  якщо  цього  вимагає  характер  професійної  діяль-
ності. На думку КСУ, з огляду на особливий (специфічний) 
характер діяльності законодавством України встановлено 
певні відмінності, зокрема граничні вікові обмеження на 
зайняття посад, щодо державних службовців (працівників 
правоохоронних органів), військовослужбовців, працівни-
ків, які перебувають на службі в органах місцевого само-
врядування, тощо.

Однак  мета  встановлення  певних  відмінностей  (ви-
мог) у правовому статусі працівників повинна бути істот-
ною,  а  самі  відмінності  (вимоги), що переслідують  таку 
мету,  мають  відповідати  конституційним  положенням, 
бути  об’єктивно  виправданими,  обґрунтованими  й  спра-
ведливими.  Інакше  встановлення  обмежень  на  зайняття 
посади означало б дискримінацію.

Оскільки  керівники  вищих  навчальних  закладів  не 
перебувають  на  публічній  службі,  такі  обмеження  КСУ 
визнав  невиправданими,  адже  законодавство  про  освіту 
не визначало чітко легітимну мету такого обмеження. На 
думку КСУ, встановлене обмеження не може бути визнане 
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виправданим, обґрунтованим і справедливим, оскільки іс-
нують менш обтяжливі шляхи досягнення цих цілей, ніж 
автоматичне  безпідставне  позбавлення  громадян можли-
вості брати участь у балотуванні на посаду керівника ви-
щого навчального закладу за досягнення 65-річного віку.

Таким чином, підстави й легітимна мета диференціації 
в правовому регулюванні мають бути чітко визначені в за-
коні відповідно до засад верховенства права, зокрема, пра-
вової визначеності. Така мета встановлення диференціації 
в правовому регулюванні має бути спрямована на якомога 
ширші можливості реалізації прав і свобод людини чи за-
конних інтересів, захищених правом.

Також  це  зумовлено  тим,  що  визначення  легітимної 
мети диференціації в правовому регулюванні залежить від 
поля  розсуду  законодавця  здійснювати  його  відповідно 
до Конституції України. Саме посилаючись на конститу-
ційний розсуд законодавця, КСУ констатував  [17], що за 
зміни законодавчого регулювання правового режиму іно-
земного інвестування в бік усунення дискримінації із цієї 
позиції не  існує  істотної різниці в розумінні понять «на-
ціональний режим» і «режим, не менш сприятливий, ніж 
стосовно власних громадян і підприємств».

Однак у правозастосуванні не завжди додержуються 
стандартів  забезпечення  прав  і  свобод  людини шляхом 
обмеження дискримінаційних практик. Наприклад, Кон-
ституційний  Суд  України,  розглядаючи  питання  щодо 
різниці в ставленні до чоловіків стосовно надання додат-
кової відпустки за наявності двох або більше дітей віком 
до 15 років, або дитини-інваліда, або усиновленої дити-
ни [18] порівняно із жінками, в аналогічному становищі 
відмовився від його вирішення по суті. КСУ мотивував 
свою позицію досить дивними доводами, що ніби він не 
може «розширити шляхом офіційного  тлумачення <…> 
положень  законодавчо  встановлений  перелік  працівни-
ків,  яким надається щорічно  додатково  оплачувана  від-
пустка у зв’язку з тим, що вони мають двох або більше 
дітей віком до 15 років, дитину-інваліда або усиновили 

дитину».  Насправді  КСУ  мав  вирішити  це  питання  по 
суті,  дослідивши  обґрунтованість  такої  диференціації 
в  законодавчому  регулюванні  у  світлі  конституційного 
принципу рівності (стаття 24) та засади дружнього став-
лення до міжнародних договорів, а саме практики ЄСПЛ, 
окремі положення якої наводились. Адже диференціація 
в ставленні при цьому не мала належної легітимації та не 
була справедливою за змістом. Тому в цій ситуації КСУ 
мав  застосувати конструкції  так  званої  добудови права, 
тобто досягти справедливого й рівного ставлення до чо-
ловіків  і  жінок  [19,  c.  123]  під  час  вирішення  питання 
про надання щорічної додатково оплачуваної  відпустки 
у  зв’язку  з  тим, що  вони мають  двох  або  більше  дітей 
віком до 15 років, дитину-інваліда або усиновили дити-
ну, оскільки закон неправомірно обмежував таку можли-
вість для чоловіків, ставлячи їх у невигідне положення за 
аналогічних обставин порівняно із жінками.

Наведений  аналіз  свідчить  про  те, що  вітчизняне  за-
конодавство відображає основні тенденції в недопущенні 
дискримінації.  Дискримінація  як  явище  зумовлена  від-
мінністю  в  ставленні  до  різних  категорій  осіб.  Залежно 
від легітимності мети таке ставлення може мати характер 
надмірного  й  неадекватного  обмеження  можливостей  у 
реалізації прав і свобод, засноване на диференціації осіб 
за  їхнім  статусом  або  правовим  становищем.  З  іншого 
боку, можлива ситуація сприяння в реалізації прав і сво-
бод людини на засадах сприяння в їх здійсненні та поваги 
до  гідності особи. Тому ключове  значення мають наявні 
процедури  реалізації  прав  людини  та  функціонування 
відповідних  інститутів  суспільства й держави. Різниця в 
ставленні, яке ґрунтується на об’єктивних і розумних під-
ставах, не вважається дискримінацією. Навпаки, ці підста-
ви  вважаються  основою для  легітимності  стверджуваль-
них дій держави, що спрямовані на захист певних меншин. 
Також диференціація в правовому регулюванні може бути 
виправдана для захисту вразливих категорій людей, зокре-
ма неповнолітніх, людей із вадами здоров’я тощо.
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У статті здійснено аналіз правових аспектів змісту понять «гарантії безпеки» та «запевнення безпеки», закріплених у Меморандумі 
про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до ДНЯЗ від 5 грудня 1995 року, розкрито суть правового змісту цих понять у спів-
відношенні з гарантіями національної безпеки, які Україна повинна була отримати за умови знищення ядерної зброї, дислокованої на її 
території.

Ключові слова: запевнення безпеки, гарантії безпеки.

В статье осуществлен анализ правовых аспектов содержания понятий «гарантии безопасности» и «заверения безопасности», пред-
усмотренных Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к ДНЯО от 5 декабря 1995 года, раскрыта 
суть правового содержания этих понятий в соотношении с гарантиями национальной безопасности, которые Украина должна была полу-
чить при условии уничтожения ядерного оружия, дислоцированного на ее территории.

Ключевые слова: заверения безопасности, гарантии безопасности.

The article analyzes the legal aspects of the meaning of “security guarantees” and “security assurances” stipulated in the Memorandum on 
Security Assurances in connection with Ukraine’s accession to the NPT of 5 December 1995 as well as highlights the legal content of these con-
cepts in relation to national guarantees of the Ukraine’s security that it should be received by Ukraine on condition of destruction of the nuclear 
weapons dislocated on its territory.

Key words: assurance of safety, security guarantees.

Постановка проблеми. Поява  в  засобах  масової  ко-
мунікації  численних публікацій  різного  роду,  в  яких по-
рушуються  питання  забезпечення  національної  безпеки 
України шляхом відновлення її ядерного статусу, денонса-
ції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (далі – 
ДНЯЗ), з урахуванням суто декларативного, як виявилося 
з  часом,  характеру наданих  ядерними  країнами  гарантій 
безпеки,  відсутності  їхньої  юридичної  сили  тощо,  акту-
алізують потребу у здійсненні аналізу правових аспектів 
змісту понять «гарантії безпеки» та «запевнення безпеки», 
закріплених у Меморандумі про гарантії безпеки у зв’язку 
з приєднанням України до ДНЯЗ від 5 грудня 1995 року, 
що й визначає загальну новизну цього дослідження. 

Метою статті є розкриття суті правового змісту нада-
них Україні Меморандумом гарантій безпеки,  їх співвід-
ношення  з  гарантіями національної безпеки,  які Україна 
повинна була отримати за умови передбаченого постано-
вою парламенту [1] знищення ядерної зброї, дислокованої 
на території України. 

Виклад основного матеріалу.  В  англомовній  версії 
Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднан-
ням України до Договору про нерозповсюдження ядерної 
зброї від 5 грудня 1995 р. (далі – Меморандум), підписа-
ного у  чотирьох рівно  автентичних примірниках україн-
ською,  англійською  та  російською  мовами,  вживається 
термін  «security assurances»: Memorandum on Security 
Assurances in Connection with Ukraine’s Accession to the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, що має 
чітко визначене правове значення та у перекладі на укра-
їнську мову означає «запевнення безпеки».

Попри можливість перекладу з  англійської мови тер-
міна «assurances» як «гарантій» на українську і російську 
мови,  проведений  автором  аналіз  міжнародно-правових 
документів (ДНЯЗ, Меморандуму, Резолюції РБ ООН 984 

(1995)  засвідчує  наявність  значеннєвої  відмінності  між 
поняттями  «запевнення  безпеки»  та  «гарантії  безпеки», 
що використовувалися для цілей Меморандуму. З огляду 
на  викладене  термін  «запевнення  безпеки»  надалі  вико-
ристовується у тому ж значенні, що й у згаданому Мемо-
рандумі.

По-перше, слід розуміти, що Меморандум підписував-
ся  внаслідок  приєднання  України  до  ДНЯЗ,  тобто  після 
взяття нею на себе як неядерною державою пертинентних 
зобов’язань.  Відповідно  зміст  таких  запевнень  безпеки 
пов’язується  із  суттю  ДНЯЗ,  інших  міжнародно-право-
вих  норм  стосовно  неядерних  держав  або  зон,  вільних 
від ядерної зброї, – режимом нерозповсюдження ядерної 
зброї. У такому разі запевнення безпеки є інструментами 
ДНЯЗ, своєрідними методами впливу так званої політики 
стримування.

Як  відзначається  у  науковій  літературі,  запевнення 
безпеки,  які можуть  бути  визначені  як  обіцянки про до-
тримання  або  забезпечення  безпеки,  отримали  набагато 
менше уваги з боку політиків і вчених, ніж заходи з оборо-
ни або стримування [2]. Зокрема, в міжнародному праві та 
практиці  розрізняють позитивні  та негативні  запевнення 
безпеки. 

Як  зазначає Джері Нопф,  який  у  2012  р.  провів  пер-
ше  дослідження  узагальнення  ефективності  запевнень 
на базі фактичних емпіричних даних у правовій практиці 
держав, що  володіють  ядерною  зброєю,  терміни  «запев-
нення безпеки»  та  «гарантії  безпеки» розрізняються,  зо-
крема,  останній  часто  використовується  для  позначення 
зобов’язання,  зробленого  державою  союзнику  через  ме-
ханізм формального  договору  у  сфері  оборони. У  галузі 
нерозповсюдження ядерної зброї гарантії безпеки, як пра-
вило, передбачаються з метою розширення ядерного стри-
мування над союзником  із метою переконання союзника 
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у тому, що сам по собі він не потребує ядерного стриму-
вання.

За висновками згаданого американського фахівця нероз-
повсюдження є єдиною сферою політики, в якій запевнення 
дуже широко використовувалися на практиці, а прийняття 
рішення щодо доцільності набуття ядерної зброї тією чи ін-
шою державою містить «найвищі ставки національної без-
пеки». Водночас запевнення, на думку дослідника, являють 
собою жорсткий  тест  на  підтвердження  гіпотези  дієвості 
впливу запевнень на поведінку держави. Таким чином, за-
певнення розглядаються як інтегральний компонент режи-
му нерозповсюдження, причому всі зазначені вище форми 
запевнень,  як  правило,  тягнуть  за  собою  або  позитивне 
зобов’язання прийти на допомогу іншому суб’єкту, або не-
гативне  зобов’язання  –  утримуватися  від  ужиття  заходів 
проти суб’єкта (приміром, стосовно України).

У документах ООН згадується про надання в різні пе-
ріоди [3] односторонніх запевнень безпеки країнами, що 
володіють  ядерною  зброєю.  Зокрема,  Резолюція Радбезу 
ООН  984  (1995)  передбачає  у  цьому  контексті  як  отри-
мання запевнень безпеки неядерними державами в рамках 
ДНЯЗ, так і підтвердження запевнень безпеки згідно з від-
повідними заявами ядерних держав [4].

Зазначені запевнення безпеки слід відрізняти від сис-
теми гарантій МАГАТЕ, передбачених ДНЯЗ. За ними не-
ядерна держава зобов’язується прийняти гарантії у поряд-
ку, передбаченому Статутом МАГАТЕ, з метою перевірки 
виконання  зобов’язань  ДНЯЗ  із  тим,  щоб  не  допустити 
переключення ядерної енергії з мирного застосування на 
ядерну  зброю  чи  інші  ядерні  вибухові  пристрої  (ст.  ІІІ 
ДНЯЗ).

Повертаючись  до  Меморандуму,  доходимо  висно-
вку,  що  з  огляду  на  саму  його  назву  та  зміст  пунктів  
4–6 йдеться передусім про запевнення безпеки, які нада-
ються ядерними державами стосовно неядерних зон та не-
ядерних держав. Такі запевнення спрямовані зазвичай на 
убезпечення від ядерних загроз чи використання ядерної 
зброї проти неядерної держави з метою посилення режи-
му нерозповсюдження, створеного в рамках ДНЯЗ. Тому 
підписання міжнародно-правового документу в тій части-
ні, що стосується запевнень безпеки, є закономірним на-
слідок політики ядерного стримування. 

Це  три  положення  далі  наведених  пунктів  – 
зобов’язання  домагатися  негайних  дій  з  боку  РБ ООН  з 
метою  надання  допомоги  Україні  як  державі-учасниці 
ДНЯЗ  у  разі,  якщо  Україна  стане  жертвою  акту  агресії 
або  об’єктом погрози  агресією  з  використанням  ядерної 
зброї; зобов’язання не застосовувати ядерну зброю проти 
будь-якої  держави-учасниці  ДНЯЗ,  крім  випадку  нападу 
на  них  самих,  їхні  території  чи  їхні  підопічні  території, 
їхні збройні сили або на їхніх союзників з боку такої дер-
жави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною 
зброєю; забезпечення проведення консультацій у разі ви-
никнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосов-
но цих зобов’язань. 

Водночас, на нашу думку, перші три положення пунктів 
1–3 Меморандуму  потребують  переосмислення  та  нової 
редакції, оскільки вони практично повністю дублюють та 
знову  підтверджують  зобов’язання,  передбачені  Заключ-
ним актом НБСЄ, поважати незалежність і суверенітет та 
існуючі кордони України; зобов’язання утримуватися від 
загрози  силою  чи  її  використання  проти  територіальної 
цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка 
їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти Укра-
їни, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином 
згідно зі Статутом ООН; утримуватися від економічного 
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним 
інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суве-
ренітету, і таким чином отримати будь-які переваги.

Про надання ядерними країнами запевнень безпеки, а 
також зобов’язань згідно з принципами Заключного Акту 

НБСЄ йдеться у Тристоронній заяві Президентів України, 
США та Росії від 14 січня 1994 р. Окрім вищезазначеного, 
у  цій  заяві  йдеться  про  зобов’язання  вивезення  ядерних 
боєзарядів з України і надання компенсації в рамках про-
грами Нанна-Лугара. У Додатку до цієї заяви передбачено 
зобов’язання виконання Україною знищення всієї ядерної 
зброї, включаючи стратегічні наступальні озброєння, роз-
ташовані на її території, згідно з її відповідними угодами 
протягом семирічного періоду, як це передбачено Догово-
ром про СНО-I і в контексті Заяви Верховної Ради Укра-
їни «Про без’ядерний статус України». Всі ракети РС-22 
(СС-24) на території країни будуть деактивовані протягом 
десяти місяців шляхом зняття боєзарядів. 

Зазначені  вище  положення  не  містили  вимог  парла-
менту  стосовно  гарантій  національної  безпеки,  визначе-
них парламентом у чинній постанові  «Про додаткові  за-
ходи щодо  забезпечення  набуття Україною  без’ядерного 
статусу» від 9 квітня 1992 р., згідно з якою передбачало-
ся, що знищення ядерної зброї, дислокованої на території 
України, повинно здійснюватися за умови надання гаран-
тії національної безпеки України. 

Також  чинні  на  той  час  положення  Постанови  Вер-
ховної  Ради  України  «Про  Основні  напрями  зовнішньої 
політики України»  регламентували, що Україна  пов’язує 
скорочення  та  знищення  ядерної  зброї,  яка  розташована 
на її території, з наданням ядерними державами та світо-
вим  співтовариством  надійних  гарантій  її  національної 
безпеки.

У листопаді 1993 р. Верховна Рада України проголо-
сувала за ратифікацію Договору СНО. У цьому контексті 
доцільно звернути увагу на те, що сьогодні є всі підстави 
для надання об’єктивної правової оцінки законності при-
йняття рішення про вжиття дій щодо вивезення ядерних 
боєзарядів з України, передбачених у Тристоронній заяві 
Президентів України, США та Росії від 14 січня 1994 р. 

Сумнівною, на нашу думку, видається можливість вре-
гулювання питань вивезення та  знищення ядерної  зброї, 
процесів компенсації тощо на рівні зазначеної заяви, а не 
юридичного  договору,  в  якому,  по-перше, Україна  пови-
нна була би бути  стороною – однією  з правонаступниць 
колишнього Союзу РСР, що додержуватиметься положень 
Договору між США та СРСР про скорочення стратегічних 
наступальних озброєнь 1991 р.  у частині, що стосується 
ядерних озброєнь, розташованих на її території, як це пе-
редбачається Заявою про без’ядерний статус України. 

По-друге, Постановою Верховної Ради України «Про 
додаткові  заходи  щодо  забезпечення  набуття  Україною 
без’ядерного статусу» закріплюється норма, що знищення 
ядерної  зброї,  дислокованої  на  території  України,  пови-
нно здійснюватися за умови гарантії національної безпеки 
України, а також вимога не вивозити з території України 
тактичну ядерну зброю до розробки і запровадження в дію 
механізму міжнародного контролю за її знищенням з учас-
тю України (п. 2). 

Також  постає  питання  юридичної  кваліфікації  дій  у 
визначенні розмірів компенсації, а також інших положень 
заяви на предмет  її  відповідності підписаним та ратифі-
кованим 18 листопада 1993 р. парламентом Договору між 
Союзом  Радянських  Соціалістичних  Республік  і  Сполу-
ченими Штатами Америки  про  скорочення  і  обмеження 
стратегічних  наступальних  озброєнь,  підписаного  у Мо-
скві 31 липня 1991 р., і Протоколу до нього, підписаного у 
Лісабоні від імені України 23 травня 1992 р. 

Згідно з пунктом 1 згаданої постанови про ратифіка-
цію постанови визначається, що згідно з Віденською кон-
венцією про правонаступництво держав щодо державної 
власності, державних архівів і державних боргів Законом 
України «Про підприємства, установи та організації союз-
ного підпорядкування, розташовані на території України» 
від  10  вересня  1991  р.,  а  також  «Основними  напрямами 
зовнішньої політики України» все майно розташованих на 
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території України стратегічних  і тактичних ядерних сил, 
включаючи  їх  ядерні  боєзаряди,  є  державною власністю 
України. 

Так,  згідно  зі  ст.  114-1  Конституції  (Основного  За-
кону) України 1978 р.  з  відповідними  змінами, що діяла 
до  28  червня  1996  р.,  повноваження  Президента  Украї-
ни  визначаються  Конституцією  України.  Відповідно  до  
ст. 114-5 Президент України представляє Україну у між-
народних  відносинах  (п.  2);  веде  переговори  і  підписує 
міждержавні та міжнародні договори України, які набира-
ють чинності після ратифікації Верховною Радою України  
(п. 8); здійснює управління державним майном у ситуаці-
ях, передбачених законом (п. 4-2). Натомість згідно з ч. 2 
ст. 97 Конституції до виняткового відання Верховної Ради 
України належить здійснення законодавчого регулювання 
відносин власності (п. 13), ратифікація і денонсація між-
народних договорів України (25); здійснення контролю за 
укладенням угод про державні позики і кредити, одержу-
вані з іноземних джерел (п. 26).

Також  чинні  на  той  час  положення  Постанови  Вер-
ховної  Ради  України  «Про  Основні  напрями  зовнішньої 
політики України»  регламентували, що Україна  пов’язує 
скорочення  та  знищення  ядерної  зброї,  яка  розташована 
на її території, з наданням ядерними державами та світо-
вим  співтовариством  надійних  гарантій  її  національної 
безпеки.

З  огляду  на  вищенаведені  конституційні  положення 
дії Президента України із вивезення та знищення ядерної 
зброї потребують об’єктивної правової оцінки. 

Як зазначає Ю.І. Костенко, учасник тих подій і автор 
книги  про  історію  ядерного  роззброєння  [5],  «Верховна 
Рада не ухвалювала рішення про  знищення  всієї  страте-
гічної ядерної зброї, а лише частинами – 36% носіїв і 42% 
ядерних боєзарядів. Все інше Україна, за окремими дого-
ворами, повинна була ліквідовувати…» [6].

Після  порушення  територіальної  цілісності  України 
розуміння  запевнень  безпеки  за  Меморандумом  у  літе-
ратурі поділилося на три взаємовиключні точки зору: як 
юридично обов’язковий документ, як політична та дипло-
матична юридично необов’язкова заява або як проміжний 
документ до подальшого підписання міжнародного дого-
вору про гарантії. 

Після окупації частини території України такою ж нео-
днозначною була й реакція ядерних держав щодо тракту-
вання  змісту  положень  Меморандуму:  РФ  відмовилася 
проводити консультації та відмовилася від його виконан-
ня, оскільки він не ратифікований парламентом. Велико-

британія висловила позицію, що підписаний Меморандум 
містить лише запевнення безпеки і не створює зобов’язань 
для Британії, окрім проведення консультацій [7], НАТО ж 
заявила, що змінить тактику, перейшовши «від запевнень 
до стримування» [8], та ін. 

Не  здійснюючи  юридичної  оцінки  Меморандуму, 
оскільки це виходить за межі дослідження, звертаємо ува-
гу на необхідність його оцінки як міжнародного докумен-
та,  дипломатичного  документа, юридично  обов’язкового 
до виконання тощо, здійснення його аналізу як міжнарод-
ного договору згідно з чинним на той час Законом України 
«Про міжнародні договори» 1993 р.

Неоднозначний правовий статус Меморандуму зумов-
лює  потребу  у  здійсненні  комплексної  правової  оцінки 
отриманих Україною гарантій, оскільки окрім отриманих 
від ядерних держав запевнень безпеки він не відповідав, 
на нашу думку, напрямам законодавчого забезпечення на-
буття Україною без’ядерного статусу, а інколи суперечив 
чинному на той час законодавству України щодо надання 
гарантій національної безпеки. Індивідуальної оцінки по-
требує  також  з’ясування  причини  використання  в  тексті 
Меморандуму  терміну  «гарантії»,  оскільки,  як  свідчить 
проведений аналіз, термін «запевнення» відображає сенс 
внутрішнього змісту згаданого документу. 

Висновки. З огляду на вищенаведене доходимо висно-
вку про різночитання та суперечливе тлумачення терміну 
«гарантії безпеки» в контексті гарантій національної без-
пеки, які повинні була отримати Україна у зв’язку з ядер-
ним роззброєнням та відмовою від ядерного статусу.

Як  підкреслив  у  інтерв’ю  «Українській  правді»  
20 липня 2014 р. міністр закордонних справ України Павло 
Клімкін, «Будапештський меморандум – це всім нам пев-
на установка про те, яким чином необхідно і яким чином 
не потрібно забезпечувати національну безпеку», а також 
повідомив, що «сьогодні є ідея так званих перехресних га-
рантій безпеки, коли кілька ключових партнерів надають 
гарантії  безпеки  Україні.  На  відміну  від  Будапештсько-
го  меморандуму,  в  разі  порушення  угоди  з  перехресни-
ми  гарантіями  у  підписантів  виникають  опосередковані 
зобов’язання один щодо одного».

Перипетії, пов’язані зі специфікою трактування, пере-
кладу та суті змісту термінів, привели до того, що ядерні 
держави-підписанти Меморандуму розглядали ці гарантії 
лише у якості запевнень безпеки політичного характеру й 
відмовилися від конкретних дій  із забезпечення гарантій 
для України, а також обмежилися політичними заявами в 
бік Росії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Про додаткові заходи щодо забезпечення набуття Україною без’ядерного статусу: Верховна Рада України; Постанова від 

09.04.1992 р. № 2264-XII / Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/2264-12

2. Knopf Jeffrey. Security Assurances and Nuclear Nonproliferation / Jeffrey Knopf. – Stanford University Press. – 2012. – P. 1–13.
3. Security Assurances: Unilateral Security Assurances by Nuclear-Weapon States / Витяги з офіційних записів засідань Генеральної 

Асамблеї ООН в різні періоди, зокрема, односторонніх позитивних запевнень безпеки країн, що володіють ядерною зброєю: Китаю, 
Франції, СРСР/Росії (1978 р., 1982 р., 1995 р.), Об’єднаного Королівства та Сполучених Штатів (1978 р., 1995 р.) [Електронний ресурс] 
Режим доступу: http://www.exportlawblog.com/docs/security_assurances.pdf

4. Resolution 984 (1995), adopted by the Security Council at its 3514th meeting, on 11 April 1995: офіційний веб-портал Організації 
Об’єднаних Націй [Електронний ресурс] Режим доступу: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/106/06/PDF/N9510606.
pdf?OpenElement

5. Костенко Ю.І. Історія ядерного роззброєння України. – Київ: Ярославів Вал, 2015.
6. Екс-міністр з ядерної безпек : Будапештський меморандум не є гарантією безпеки України. Документ має зовсім інший статус – 

лише запевнення у гарантіях / [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.5.ua/polityka/eksministr-iadernoi-bezpeky-budapeshtskyi-
memorandum-ne-ie-harantiieiu-bezpeky-ukrainy-129509.html

7. Позиція посла Великобританії представлена в ЗМК: Посол Великої Британії: Будапештський меморандум є обмеженим в юридич-
ному плані. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zbruc.eu/node/59560

8. НАТО змінює тактику: що означає перехід «від запевнення до стримування» Росії, – експерти / Экономические известия: Офіцій-
ний веб-сайт [Електронний ресурс] Режим доступу: http://eizvestia.com/uk/print-ukr?printajax=4515871



51

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 342.565.2

АКТи КОНСТиТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНи ТА Їх ПРАВОТВОРЧиЙ хАРАКТЕР

CONSTITuTIONaL COurT Of uKraINE aCTS aNd ThEIr Law-MaKINg NaTurE

Кравчук К.Г.,
аспірант юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У роботі автором встановлено та проаналізовано доктринальні погляди щодо правового статусу актів Конституційного Суду України. 
Визначено особливості правового забезпечення діяльності Конституційного Суду України та регламентації правового статусу його актів. 
Підсумовано правотворче значення актів Конституційного Суду України, визначено їх вплив на правотворчу діяльність в Україні. 

Ключові слова: юридична практика, судова практика, роль судової практики, правотворчість, Конституційний Суд України, акти 
Конституційного Суду України.

 
В работе автором установлены и проанализированы доктринальные взгляды, касающиеся правового статуса актов Конституцион-

ного Суда Украины. Определены особенности правового обеспечения деятельности Конституционного Суда Украины и регламентации 
правового статуса его актов. Раскрыто правотворческое значение актов Конституционного Суда Украины, определено их влияние на 
правотворческую деятельность в Украине.

Ключевые слова: юридическая практика, судебная практика, роль судебной практики, правотворчество, Конституционный Суд 
Украины, акты Конституционного Суда Украины.

In this paper the author found and analyzed doctrinal views on the legal status of the Constitutional Court of Ukraine acts. The features of 
the legal maintenance of activity Constitutional Court of Ukraine and the regulation of the legal status of his acts. Are summed up important law-
making acts of the Constitutional Court of Ukraine determined their impact on the law-making activity in Ukraine.

Key words: legal practice, judicial practice, role of judicial practice, law-making, the Constitutional Court of Ukraine, Constitutional Court of 
Ukraine acts.

Постановка проблеми. Проблематика конституційно-
правового  статусу  актів  Конституційного  Суду  України 
займає  одне  з  центральних  місць  у  системі  юридичних 
наукових  досліджень,  що  зумовлено  їхньою  сутністю  і 
значенням як правового документу, який є цілісним і по-
вністю сформованим явищем. Кожна зі стадій діяльності 
Конституційного Суду України  характеризується  рисами 
процесуальності,  тобто  активною  діяльністю  суб’єктів 
щодо розгляду справи та прийняття відповідного рішен-
ня за наслідками такого розгляду. Відносно сталою кате-
горією в конституційному судочинстві є феномен самого 
акта Конституційного Суду України як особливої моделі 
(форми) втілення волевиявлення суб’єкта його прийняття. 
Актуальність  наукового  дослідження  проблематики  пра-
вотворчого характеру актів Конституційного Суду Украї-
ни виявляється в тому, що

1)  акт  Конституційного  Суду  України  являє  собою 
цілісний,  завершений,  сформований  документ,  який  є 
результатом  професійної,  послідовної,  творчої,  активної 
роботи  уповноваженого  суб’єкта,  що  відображає  в  собі 
сутність конституційного судочинства, характеризує міс-
це і роль Конституційного Суду України в системі органів 
державної  влади,  забезпечуючи  здійснення  правотворчої 
діяльності від імені держави;

2)  зміст кожного акта Конституційного Суду України 
є  індивідуальним  та  специфічним,  що  зумовлено  його 
предметною спрямованістю на розв’язання конкретної су-
дової справи, відображаючи в собі особливості конститу-
ційно-правового  статусу Конституційного Суду України. 
Отже, правотворче значення актів Конституційного Суду 
України  як  предмет  наукового  пізнання  є  невизначеним 
через  правову  неврегульованість  правотворчих  повнова-
жень Конституційного Суду України, що актуалізує науко-
ву  розробку  особливостей  правотворчого  значення  його  
актів; 

3)  акт  Конституційного  Суду  України  є  результатом 
цілеспрямованої діяльності суддів Конституційного Суду 
України,  зумовлений  їхнім  внутрішнім  переконанням, 
тобто відображає в собі уявлення суб’єктивного характеру 
та правові норми, на яких воно ґрунтується, що характе-
ризує  об’єктивний  складник  акта.  Дослідження  право-

творчих характеристик актів Конституційного Суду Укра-
їни  надасть  змогу  встановити  закономірності  поєднання 
об’єктивних  передумов  його  ухвалення  та  особливості 
впливу суб’єктивного складника на його зміст;

4)  практика  функціонування  Конституційного  Суду 
України свідчить про суттєвий вплив актів Конституцій-
ного  Суду України  на  вдосконалення  положень  чинного 
законодавства,  що  здійснюється  правотворчим  шляхом. 
Тому правотворча роль актів Конституційного Суду Украї-
ни в практичному плані є суттєвою, водночас у науковому 
плані залишається остаточно не визначеною та має потуж-
ний наукознавчий потенціал. 

Актуальність дослідження правотворчих  аспектів 
актів Конституційного Суду України  пояснюється  також 
і тим, що акт Конституційного Суду України є сталою ка-
тегорією,  кульмінаційним  результатом  процесу  розгляду 
судової  справи Конституційним Судом України. Певною 
мірою  вказана  позиція  характеризує  сенсуалістичний 
зміст вказаного процесу,  а отже,  за допомогою наукових 
досліджень ми маємо змогу сформулювати цілісне бачен-
ня  конституційно-правових  проблем  актів  Конституцій-
ного Суду України  крізь  призму  їх  результативності,  за-
вершеності  та  відображення  процесуальності  діяльності 
вказаного суб’єкта, в тому числі і в питанні їхнього пра-
вотворчого характеру. Тому мета цього дослідження – на 
основі аналізу положень чинного законодавства України, 
що  регламентує  діяльність Конституційного Суду Украї-
ни, встановити правотворчий характер актів Конституцій-
ного Суду України. 

Виклад основного матеріалу. У юридичній літерату-
рі є окремі погляди вчених щодо правотворчого значення 
актів Конституційного Суду України. М.В. Тесленко роз-
глядає практику діяльності Конституційного Суду України 
як таку, що може реалізовуватись і у правотворчій сфері. 
Аналізуючи  практику  діяльності  Конституційного  Суду 
України,  вчений  доходить  висновку, що Конституційний 
Суд України не наділений правом законодавчої ініціативи, 
а  отже, фактично може  (йому не  заборонено)  виступити 
із «законодавчим почином», який оформлюється у вигляді 
«послання». Таке послання безпосередньо має стосувати-
ся повноважень Конституційного Суду України, відповід-
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но до цього вчений виокремлює так звані вимоги: 1) для 
забезпечення ефективності функціонування конституцій-
ного ладу, механізму взаємодії державної влади, верховен-
ства права, захисту прав і свобод людини Конституційний 
Суд України може вказати на прогалину в законодавстві, 
на  необхідність  нормативного  врегулювання  суспільних 
відносин;  2)  з метою  врегулювання  деяких  питань  своєї 
діяльності, невирішеність яких заважає ефективному здій-
сненню  Конституційним  Судом  України  своїх  функцій  
[1, с. 131]. О. Кузьменко характеризує акти Конституцій-
ного Суду України як такі, що здійснюють безпосередній 
вплив  на  нормативно-правове  регулювання  суспільних 
відносин  у  формі  судового  прецеденту.  Вчений  наголо-
шує на тому, що законотворча діяльність ширша за зако-
нодавчу  хоч  би  тому, що  в  ній  беруть  участь  як  законо-
давчий орган, так і  інші державні органи, насамперед ті, 
що  за  Конституцією  наділені  законодавчою  ініціативою 
  [2,  c.  132].  За  допомогою  актів  Конституційного  Суду 
України  Суд  фактично  доповнює  та  збагачує  законодав-
чу функцію парламенту  своєю практикою як провідного 
учасника законотворчості передусім за допомогою преце-
денту і тлумачення [2, c. 133]. 

Вченими  також  звертається  увага  на  правотворчу 
сутність  і  зміст  актів  тлумачення  Конституційного  Суду 
України. Зазначається, що рішення Конституційного Суду 
України щодо офіційного тлумачення мають обов’язковий 
характер  для  всіх  фізичних  та юридичних  осіб,  а  також 
для державної влади та місцевого самоврядування на те-
риторії  України. Окрім  резолютивної  частини  такого  рі-
шення, норму тлумачення можна знайти у мотивувальній 
частині як цього рішення, так і рішення про відповідність 
Конституції  України  законів  та  інших  визначених  зако-
ном правових актів [3]. Саме обов’язковий статус рішень 
Конституційного Суду України береться за основу обґрун-
тування  правотворчого  значення  судової  практики,  тим 
самим обґрунтовується і правотворчий характер повнова-
жень Конституційного Суду України. Найбільш всебічно 
питання  правотворчого  значення  актів  Конституційного 
Суду України крізь призму правотворчої ролі його  судо-
вої практики розкрито в дисертаційному дослідження Т.В. 
Росік. На підставі  аналізу наукових підходів до розумін-
ня сутності і змісту актів Конституційного Суду України, 
ролі судової практики у правотворчості вчена проводить 
узагальнення  доктринального  розуміння  правотворчої 
ролі  актів Конституційного Суду України в межах таких 
положень, як:

1) розуміння правового статусу Конституційного Суду 
України  як  органу  правотворчості, що  наділений  право-
творчими функціями, його рішення мають характер судо-
вого  прецеденту,  є  загальнообов’язковими  та  становлять 
окремий  елемент  системи  джерел  права.  Такий  підхід 
фактично пов’язує роль судової практики Конституційно-
го Суду України із творенням права;

2)  характеристика  діяльності  Конституційного  Суду 
України  як  форми  моніторингу  якості  законодавства  на 
предмет вияву у ньому недоліків та обґрунтування пропо-
зицій щодо їх усунення. У такому контексті роль судової 
практики Конституційного Суду України зводиться до мо-
ніторингової  діяльності  на  предмет  установлення  якості 
законодавства та визначення шляхів її підвищення;

3) характер повноважень Конституційного Суду Укра-
їни,  що  здійснює  конституційний  контроль  за  відповід-
ністю актів вищих органів державної влади, міжнародних 
актів (договорів) положенням Конституції та можливістю 
їх  визнання неконституційними, що  тягне  за  собою  ска-
сування цих актів та поновлення правового регулювання, 
що існувало до прийняття акту, який повністю чи в окре-
мій частині визнано неконституційним. У цьому разі роль 
судової практики Конституційного Суду України матиме 
контрольний характер щодо здійснення контролю за кон-
ституційністю правових актів; 

4)  наслідки  діяльності  Конституційного  Суду  Украї-
ни щодо характеру розвитку законодавства, що стосуєть-
ся  впливу  результатів  діяльності  Конституційного  Суду 
України на розробку та затвердження концепцій розвитку 
законодавства. Таким чином, можемо  говорити про про-
гностичну роль практики Конституційного Суду України, 
оскільки розгляд  справ цим органом надає  змогу  вияви-
ти  потреби  у  розвитку  законодавства, що  в  подальшому 
впливає на визначення напрямів розвитку законодавства в 
цілому та окремих його галузей чи інститутів;

5)  зміст  діяльності  Конституційного  Суду  України, 
який  може  в  рамках  своїх  повноважень  звернутися  до 
суб’єктів  правотворчої  діяльності,  особливо  законотвор-
чості, із відповідними пропозиціями щодо вдосконалення 
їх правотворчих актів. У такому контексті можемо говори-
ти про ініціативну роль судової практики Конституційно-
го Суду України у правотворчості (законотворчості) тощо 
[4, с. 131–132].

Відповідно  до Конституції України  (ст.  147) Консти-
туційний Суд України  є  єдиним органом  конституційної 
юрисдикції в Україні. Він вирішує питання про відповід-
ність законів та інших правових актів Конституції України 
і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів 
України  [5]. Положеннями Конституції України безпосе-
редньо передбачено, що до повноважень Конституційного 
суду України входить «робота»  з нормативно-правовими 
актами на предмет оцінювання їх конституційності та на-
дання офіційного тлумачення (що стосується Конституції 
України та законів України). Такі повноваження Консти-
туційного Суду України свідчать про його діяльність, яка 
пов’язана із правотворчістю (в певній мірі впливає на неї 
та на результати правотворчої діяльності), проте безпосе-
редньо не  є правотворчістю. Водночас у  ст.  150 Консти-
туції України конкретизовано повноваження Конституцій-
ного Суду України, до яких віднесено: 

1)  вирішення  питань  про  відповідність  Конституції 
України (конституційність):

–  законів  та  інших  правових  актів  Верховної  Ради 
України, до яких належать акти Верховної Ради України, 
як нормативно-правові, так і індивідуально-правові; акти 
Верховної Ради України про обрання суддів на посади та 
про звільнення їх з посад за зверненнями суб’єктів права 
на  конституційне  подання щодо  перевірки  відповідності 
Конституції України (конституційності) цих правових ак-
тів за їх юридичним змістом та встановленій Конституці-
єю України процедурі їх розгляду, ухвалення чи набрання 
ними  чинності  (наявність  конституційних  повноважень, 
конституційність підстав обрання на посаду, звільнення з 
посади тощо);

–  актів  Президента  України,  до  яких  належать:  акти 
Президента  України,  до  яких  віднесені  як  нормативно-
правові,  так  і  індивідуально-правові  акти;  акти  Прези-
дента України про призначення  суддів на посади  та про 
звільнення  їх  з посад  за  зверненнями суб’єктів права на 
конституційне  подання  щодо  перевірки  відповідності 
Конституції України (конституційності) цих правових ак-
тів за їх юридичним змістом та встановленій Конституці-
єю України процедурі їх розгляду, ухвалення чи набрання 
ними  чинності  (наявність  конституційних  повноважень, 
конституційність  підстав  призначення  на  посаду,  звіль-
нення з посади тощо;

– актів Кабінету Міністрів України;
–  правових  актів  Верховної  Ради Автономної  Респу-

бліки Крим.
Аналізуючи зміст зазначеного положення Конституції 

України,  можемо  дійти  висновку  про  те,  що  Конститу-
ційний Суд України фактично здійснює свою діяльність, 
яка  безпосередньо  стосується  долі  правотворчих  актів  у 
цілому  або  окремих  їх  частин.  Фактично  Конституцій-
ний Суд України перевіряє акти Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України, правові 
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акти Верховної Ради АР Крим на предмет відповідності 
Конституції України. Таким чином, за результатами такої 
перевірки  Конституційний  Суд  України  визначає  їхню 
подальшу правову долю, впливаючи на дієвість та реалі-
зацію функції правотворчості – досягнення відповідного 
регулятивного або охоронного ефекту. За результатами та-
кої перевірки Конституційний Суд України приймає одне 
з двох можливих рішень: 

1)  визнає  акт  або його частину  таким, що відповідає 
Конституції України; 

2) визнає акт або його частину таким, що не відповідає 
Конституції України. 

Відповідно  до  ч.  2  ст.  152 Конституції України  зако-
ни,  інші  правові  акти  або  їх  окремі  положення,  що  ви-
знані  неконституційними,  втрачають  чинність  із  дня 
ухвалення  Конституційним  Судом  України  рішення  про 
їх неконституційність  [5]. Таким чином, результатом ви-
знання правових  актів  або  їх  частин неконституційними 
є  те, що  вони  втрачають  чинність. Фактично  за  змістом 
відбувається правотворча дія щодо його скасування і на-
стають відповідні правотворчі наслідки щодо припинення 
дії цього акту або його частини. Закони, інші правові акти  
або їх окремі положення, визнані рішенням Конституцій-
ного Суду України неконституційними, не підлягають за-
стосуванню як такі. Вони відповідно до ч. 2 ст. 152 Кон-
ституції  України  втрачають  чинність  із  дня  ухвалення 
Конституційним Судом України рішення про їх неконсти-
туційність [5].

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 150 Конституції Укра-
їни Конституційний Суд України здійснює офіційне тлу-
мачення Конституції України та законів України [5]. Тим 
самим Конституційний Суд України здійснює діяльність, 
яка  сприяє  належному  і  однозначному  розумінню  поло-
жень актів правотворчості, забезпечує реалізацію функції 
щодо поширення правотворчих рішень на  суб’єктів пра-
ва, досягнення бажаного правового ефекту. Також слід за-
уважити, що результати офіційного тлумачення Конститу-
ційного Суду України можуть надати необхідну правову 
інформацію щодо реального змісту положень Конституції 
і  законів  України,  що  в  подальшому  може  впливати  на 
усвідомлення суб’єктами правотворчості реального змісту 
положень зазначених актів та виявлення об’єктивної пра-
вотворчої потреби щодо удосконалення змісту, форми або 
структури тих актів або їх частин, які становили предмет 
офіційного тлумачення Конституційного Суду України.

Результатом офіційного тлумачення норм права є при-
йняття  інтерпретаційного акту. У літературних джерелах 
інтерпретаційний  акт  визначається  як  офіційний,  юри-
дично значущий документ, спрямований на встановлення 
дійсного змісту норми права [6, c. 450], або акт-документ, 
який  містить  конкретизуючі  нормативні  приписи,  що 
роз’яснюють правові норми [7, с. 313]. 

Більш розширене визначення надає О.Ф. Скакун, яка 
вважає, що акт офіційного тлумачення норм права (інтер-
претаційно-правовий акт) – це акт-документ, який містить 
роз’яснення змісту і порядку застосування правової нор-
ми, сформульоване компетентним органом в межах його 
компетенції, що має обов’язкову силу для всіх, хто засто-
совує роз’яснювані норми [8, c. 466]. На думку А.С. Шабу-
рова, інтерпретаційні акти – це «правові акти компетент-
них державних органів, що містять результат офіційного 
тлумачення” [9, c. 386].

У плані правотворчості  акт  тлумачення Конституцій-
ного Суду України відіграє важливу роль, оскільки у вка-
заних актах Конституційний Суд України реалізує:

– функцію конкретизації, уточнення нормативних при-
писів, що в подальшому може бути взято за основу право-
творчого удосконалення положень чинного законодавства; 

– функцію забезпечення єдності законності. Завжди іс-
нує небезпека того, що в різних регіонах країни, в різних 
державних  структурах  складатиметься  особлива  практи-

ка застосування законодавства, заснована на особистому, 
відмінному від інших, уявленні про істинне значення тих 
або  інших  нормативних  розпоряджень. Акти  офіційного 
тлумачення усувають подібні відмінності  і  забезпечують 
єдине розуміння  законів у масштабах всієї  країни, недо-
пущення негативного впливу правотворчих недоліків;

–  функцію  забезпечення  безперервності  правового 
регулювання. Інтерпретаційний акт, усуваючи незрозумі-
лість нормативних приписів, сприяє ефективному функці-
онуванню механізму правового регулювання,  тим самим 
реалізуючи мету правотворчого акту; 

– функцію виявлення недоліків у чинному законодав-
стві на предмет їх подальшого правотворчого усунення; 

–  функцію  підвищення  рівня  правової  культури  на-
селення,  що  в  подальшому  надасть  змогу  виявити 
об’єктивну необхідність зміни правового регулювання як 
основи правотворення.

Висновки. Підбиваючи  підсумки  проведеного  дослі-
дження, хотілося б відзначити, що акти Конституційного 
Суду України сьогодні відповідно до чинного законодав-
ства України не наділені правотворчим статусом. Водно-
час вони мають правотворчий характер, що виявляється в 
межах таких рівнів впливу, як: 

1) прямий правотворчий вплив актів Конституційного 
Суду України, змістом якого є спричинення ними право-
творчих  наслідків.  Такі  правотворчі  наслідки  настають 
після  визнання  правових  актів  у  цілому  або  окремих  їх 
частин такими, що не відповідають Конституції України 
(неконституційними), і вони, як наслідок, втрачають чин-
ність  з  моменту  прийняття  відповідного  правового  акту 
Конституційним Судом України. Це стосується актів Кон-
ституційного Суду України,  якими  вирішується  питання 
про  відповідність  Конституції  України  законів  та  інших 
правових актів Верховної Ради України, актів Президента 
України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Підставами 
для визнання їх або їхніх частин такими, що не відповіда-
ють Конституції України, є безпосередня невідповідність 
положенням  Конституції  України,  тобто  порушення  ви-
мог  законності  правотворення;  порушення  встановленої 
Конституцією України процедури  їх розгляду, ухвалення 
або набрання ними чинності, тобто системи вимог щодо 
правотворчого процесу; перевищення конституційних по-
вноважень під час  їх прийняття, тобто порушення прин-
ципу  законності  конституційної  правотворчості.  Окрім 
того,  Конституційний  Суд  України  також  дає  висновки 
про відповідність Конституції України чинних міжнарод-
них договорів України або тих міжнародних договорів, що 
вносяться до Верховної Ради України для надання згоди 
на  їх  обов’язковість.  Таким  чином,  Конституційний Суд 
України  відіграє  роль  контрольної  структури,  яка  здій-
снює  вплив  на  правотворчість,  пов’язану  із  розглядом 
Верховною  Радою  України  питання  про  обов’язковість 
міжнародних договорів. Фактично здійснює вплив на ра-
тифікаційну  правотворчість,  визначаючи  відповідність 
або  невідповідність  Конституції  України  чинних  між-
народних  договорів  або  тих  міжнародних  договорів, що 
вносяться  до  Верховної  Ради  України  з  питання  про  їх 
обов’язковість. У результаті Конституційний Суд України, 
вивчаючи питання конституційності міжнародних догово-
рів, фактично визначає подальшу долю міжнародних до-
говорів щодо їх подальшого внесення до Верховної Ради 
України  для  розгляду  можливості  їх  ратифікації;  визна-
ння неконституційними, що стосується тих міжнародних 
договорів,  які  були  ратифіковані  і  фактично  становлять 
частину законодавства України. Також можливо додати  і 
діяльність,  яка  стосується  надання  Конституційним  Су-
дом України висновків щодо відповідності проекту закону 
про внесення змін до Конституції України вимогам статей 
157  і 158 Конституції України та порушення Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим Конституції України 



54

№ 6 2016
♦

або законів України в частині прийняття ними правотвор-
чих актів;

2) непрямий правотворчий вплив актів Конституційно-
го Суду України, що не пов’язаний із прийняттям, зміною 
або скасуванням  (втратою чинності) правотворчих актів, 
проте впливає на правотворчу діяльність інших суб’єктів. 
Це  практика  Конституційного  Суду  України  в  частині 
здійснення офіційного тлумачення положень Конституції 
України  та  законів  України.  Результати  офіційного  тлу-

мачення  Конституційного  Суду  України  можуть  надати 
необхідну правову інформацію щодо реального змісту по-
ложень Конституції  і  законів України, що в подальшому 
може впливати на усвідомлення суб’єктами правотворчос-
ті реального змісту положень зазначених актів та виявлен-
ня об’єктивної правотворчої потреби удосконалити зміст, 
форму або структуру тих актів або їх частин, які станови-
ли предмет офіційного тлумачення Конституційного Суду 
України. 
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ЯКІСТь ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 
ЯК ОСНОВНиЙ ЧиННиК ЕФЕКТиВНОГО ПАРЛАМЕНТСьКОГО КОНТРОЛЮ

ThE QuaLITy Of ThE LEgISLaTIVE PrOCESS IN uKraINE 
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та порівняльного правознавства 
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Статтю присвячено дослідженню впливу якості законодавчого процесу на ефективність здійснення парламентського контролю  
в Україні у порівнянні з досвідом французького законотворення. У рамках викладеного матеріалу проаналізовано проблемні питання  
у сфері законотворчого процесу та запропоновано шляхи їх вирішення, спираючись на досвід європейських країн.

Ключові слова: парламентський контроль, парламент, закон, якість закону, законодавчий процес Франції, теорія розподілу влади, 
система «стримувань і противаг».

 
Статья посвящена исследованию влияния качества законодательного процесса на эффективность осуществления парламентского 

контроля в Украине в сравнении с опытом французского законодательного механизма. В рамках изложенного материала проанализиро-
ваны проблемные вопросы в сфере законотворческого процесса и предложены пути их решения, опираясь на опыт европейских стран. 

Ключевые слова: парламентский контроль, парламент, закон, качество закона, законодательный процесс Франції, теория разделе-
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This article is devoted to the study of the influence of the quality of legislative process on the effectiveness of parliamentary control in Ukraine 
in comparison with the experience of the French legislative mechanism.As part of the material analyzed the problematic issues in the legislative 
process and the ways of their solution, based on the experience of European countries
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Метою статті є  дослідження  впливу  якості  законот-
ворчого  процесу  на  ефективність  здійснення  парламент-
ського контролю в Україні у порівнянні з досвідом Фран-
цузької республіки, законодавчі акти в якій приймаються 
відповідно до двох головних принципів. Перший – це від-
повідність закону соціальнім реаліям, тобто його актуаль-
ність,  другий же  пов’язаний  з  якістю формулювання  за-
кону, його змістовного викладу. Адже, щоб контролювати 
виконання певних дій, треба чітко усвідомлювати той ре-
зультат, який мали на меті парламентарі під час прийняття 
того чи іншого законодавчого акта.

Актуальність  обраної  теми  обґрунтовується  насам-
перед тим, що під час здійснення законодавчої функції у 

Верховній  Раді  України  панує  нехтування  положеннями 
Конституції та нормами міжнародного права, недостатня 
прогнозованість дієвості та надто поспішне і невиважене 
прийняття  законопроектів,  що  зумовлює  їхню  невисоку 
якість. Всі ці недоліки свідчать про необхідність реформу-
вання  парламентських  процедур  з  метою  вдосконалення 
механізму парламентського контролю. 

На фоні сьогоднішньої нестабільної політично-еконо-
мічної ситуації у нашій країні постійно зростає інтерес до 
державно-політичних інститутів і механізмів державного 
управління  зарубіжних країн – до  їхніх особливостей та 
історії. Цей інтерес має характер не простої цікавості. Він 
пов’язаний ще із прагненням України визначити для себе 
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найбільш прийнятну форму правління, що відповідає за-
гальним вимогам нації, власним культурним, історичним 
і конституційним традиціям. При цьому використання до-
свіду,  накопиченого  зарубіжними  державами,  виключає 
можливість такої спрощеної операції, як сліпе копіювання, 
пряме запозичення, механічне відтворення на українській 
ниві. Воно містить у собі критичне ставлення, передбачає 
всебічне врахування специфіки історичних традицій і на-
ціональних  особливостей,  ретельний  відбір  досягнень  у 
державній сфері. Досвід Франції XIX – XX століть у цьо-
му сенсі може надати неоціненну послугу.

Оцінювати  можливості  парламентського  контролю  в 
Україні  доцільно  у  порівнянні  з  висновками,  здобутими 
у процесі аналізу успішного зарубіжного прикладу щодо 
його ефективності та впливовості на взаємовідносини між 
різними  гілками  влади,  наголошуючи  при  цьому  на  мо-
ральний аспект, який покликаний стримувати представни-
ків  законодавчої  та виконавчої влади від «перетягування 
ковдри» один на одного всупереч демократичним засадам 
суспільства.

Порівнюючи вітчизняне право,  відзначаємо, що воно 
має істотні відмінності за своєю ідеологією від права єв-
ропейських країн з усталеними демократичними традиці-
ями. Як справедливо зауважив науковець Н.М. Онищенко, 
«у країнах Європи воно спрямоване на забезпечення прав 
та інтересів людини, а у нас – на забезпечення потреб дер-
жави, державного управління, апарату держави і його чи-
новників» [1]. 

Оскільки Верховна  Рада України  є  законодавчим  ор-
ганом,  то  втілювачем  її  правових  настанов  є  виконавча 
влада, і ми можемо стверджувати, що наукова і практич-
на  визначеність  у  взаєминах  законодавчої  та  виконавчої 
влади в Україні вкрай необхідна. За таких умов особливої 
уваги потребує  створення  ефективної  системи контролю 
за  роботою  усього  державного  механізму.  Більшість  на-
уковців, таких як Ю. Барабаш, А. Георгіца, Г. Журавльова, 
І. Залюбовська, С. Ківалов, М. Костицький, Л. Кривенко, 
В. Ладиченко, О. Майданник, Н. Онищенко, В. Сіренко, 
М.  Солодаренко,  Л.  Силенко,  В.  Тертишник,  В. Фадєєв,  
Ю. Фрицький, Ю. Шемшученко  та  інші  сконцентрували 
свою увагу на дослідженні форм парламентського контр-
олю  або  на  теорії  розподілу  влади,  однак  недостатньо 
вивчали  саме  роль  парламентського  контролю  у  системі 
«стримувань  і противаг», його ефективності залежно від 
якості  законодавчого  процесу  в  порівняльному  аспекті  з 
досвідом, набутим країнами Західної Європи. 

Варто сказати, що цікаві напрацювання з дослідження 
парламентського контролю є у російських учених В. Чир-
кіна, М. Утяшева, А. Корнілаєвої. 

Також  заслуговують  на  увагу  праці  щодо  французь-
кого парламентаризму І. Процюка, Д. Бєлова, російських 
науковців  –  А.  Керімова,  Є.  Корвякової,  В.  Маклакова,  
А. Пилипенко та інших, зарубіжних науковців – Ф. Арда-
на, М. Дюверже. 

Постановка проблеми. Згідно  зі  статтею  6  Консти-
туції  державна  влада  в  Україні  здійснюється  на  засадах 
її поділу на законодавчу, виконавчу  і судову, що є одним 
із основних принципів правової держави [2]. Здійснення 
державної  влади  вирішальною мірою  залежить  від  того, 
як  законодавчо  розподіляється  державна  влада  між  дер-
жавними органами, які її здійснюють, – фактично єдинов-
ладно,  що  було  характерно  для  марксистсько-ленінської 
теорії поєднання влади і управління в організації і діяль-
ності  державних  органів  або  за  демократичним принци-
пом «розподілу влади». Основні закони України і багатьох 
зарубіжних  країн  закріплюють  принцип  поділу  влади  і 
повноваження органів державної влади, що забезпечують 
їхню  самостійність,  взаємодію  і  контроль  у  рамках  сис-
теми  «стримувань  і  противаг». Домінування  будь-якої  із 
гілок  влади  над  іншою  знецінює  принцип  її  розподілу, 
приводить до зневіри в його силі у справі захисту особис-

тості від свавілля держави і внаслідок цього підриває віру 
в справедливість. Класичний розподіл влади базується на 
відмінностях функцій держави, які визначаються  їхньою 
правовою природою: парламент створює закони, акти за-
гального значення; уряд у вигляді конкретних заходів за-
стосовує їх [3].

Поглянувши  на  початок  самостійного  шляху  нашої 
країни, побачимо, що на початку 90-х років був започатко-
ваний курс на побудову демократичної правової держави. 
Але, як випливає  з подій наступних років,  такий процес 
іде повільно,  з частими конфліктами, які виникають між 
державою  і  громадянським  суспільством.  О.Ф.  Скакун, 
висловлюючи  ідею формування  громадянського  суспіль-
ства – зворотної сторони правової держави, підкреслюва-
ла: «У балансі сил громадянського суспільства і держави, 
коли між ними встановлюється примирення, значна роль 
належить законодавцю» [4].

Після проголошення незалежності  у 1991 році Верхо-
вною Радою прийнято  безліч  законів. Але  чи можна  ска-
зати,  що  у  нас  з’явилася  розвинута  нормативна  база  для 
регулювання  на  належному  рівні  суспільних  відносин? 
Таким  питанням  задавався Ю.С. Шемшученко,  аналізую-
чи наукові засади формування правової держави всередині 
90-х років, і дійшов висновку, що воно (законодавство) не 
становить синхронної узгодженої системи, є суперечливим, 
нестабільним, недостатньо науково обґрунтованим [5].

У результаті підміни організаційної та контролюючої 
парламентської діяльності створенням нових нормативно-
правових актів і численних поправок до них відбувається 
перенавантаження законодавчого поля. Тому, як зауважу-
вав А.Георгіца, «законодавча влада має упорядкувати нор-
мотворчість і стримувати зайві намагання прийняття різ-
них аспектів, які іноді технічно не підготовлені, соціально 
та екологічно не обґрунтовані» [6]. 

Ця  теза  залишається  актуальною  і  сьогодні.  А  ми,  у 
свою чергу, можемо додати до цього вислову, що закони 
ще  бувають  змістовно  двозначними,  суперечливими,  а 
іноді виключають один одного. Звернімо увагу на те, що 
лише Конституція України вимагала 68 офіційних тлума-
чень Конституційного суду України – то чого ж тоді можна 
очікувати від змісту «рядового» нормативного акта?

Отже,  якісне удосконалення чинного  законодавства  є 
однією з важливих передумов побудови правової держави. 
Якість закону – це внутрішня притаманна його змісту та 
формі сукупність соціальних та юридичних властивостей, 
що відображають правовий зміст (сутність) закону, тобто 
соціальну  адекватність  його  установ,  досконалість  юри-
дичних форм і, як наслідок, у відповідних умовах забез-
печують правовий характер діяльності суб’єктів, здатність 
конструктивно досягати фактичних результатів, що виті-
кають із цілей законів [7]. 

Незважаючи на те, що українська правотворчість зро-
била  суттєвий  крок  вперед,  законодавча  практика  руха-
ється методом проб і помилок. У цьому ми згідні із твер-
дженням Ю.Г. Барабаша, який зазначав, що «реформи, що 
проводяться в Україні, свідчать про намагання впорядкува-
ти взаємовідносини між гілками державної влади на осно-
ві принципу поділу влад. Конституція України 1996 року  
проголосила Україну державою з республіканською фор-
мою  правління.  Механізм  стримувань  і  противаг,  що  є 
однією з гарантій існування республіки, як слід не спра-
цьовує. Це стосується також і парламентського контролю. 
Унаслідок цього виникають численні конфлікти та непоро-
зуміння між гілками державної влади» [8]. Це нам яскраво 
демонструють події в Україні часів її незалежності.

Відповідальність за прийняття законів повинен нести 
парламент, контролюючи їхню якість і виконання. 

Чому саме на парламент покладається таке право? На 
це питання дають відповідь науковці. Л. Кривенко зазна-
чає,  що  похідність  Верховної  Ради  України  від  народу 
в  поєднанні  з  домінантним  соціальним  призначенням  
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її  функцій  та  представницьким  характером  зумовлює 
важливість компетенції парламенту, що в сукупності ви-
значає провідне місце Верховної Ради в державному ме-
ханізмі [9].

В. Чиркин переконаний, що оскільки парламент є ви-
щим  органом  представництва,  що  уособлює  суверенну 
волю народу, то про нього можна говорити як про першу 
з гілок державної влади [10]. Його погляди підтримують 
М. Утяшев і А. Корнілаєва, вважаючи, що пріоритет пар-
ламенту пояснюється саме тим, що він є єдиним органом, 
який безпосередньо виражає волю народу як єдиного дже-
рела влади в її єдності та цілісності [11]. Важливими при 
цьому є правові стосунки між законодавчою і виконавчою 
гілками влади  і  їхнє спільне бачення суспільних потреб, 
що  сприяє  підвищенню  якості  ухвалених  законів. Отже, 
основним завданням є пошук розумного компромісу між 
різними гілками влади у їхніх взаєминах, розвиток і зміц-
нення системи стримувань і противаг. 

Система стримувань  і противаг – це сукупність зако-
нодавчо закріплених повноважень, засобів, форм, методів, 
процедур, призначених для забезпечення реалізації прин-
ципу розподілу єдиної державної влади, недопущення до-
мінування будь-якої гілки влади і досягнення динамічної 
стабільності між ними [12]. Інколи систему стримувань і 
противаг виділяють як засіб обмеження однієї гілки дер-
жавної влади іншою [13]. Тому діяльність виконавчої вла-
ди, забезпечення її самостійності у функціонуванні тріади 
влад має здійснюватись під контролем законодавчої  і су-
дової влади через беззастережне застосування механізму 
стримувань і противаг. З огляду на викладене надзвичайно 
важливе значення має здійснення Верховною Радою Укра-
їни парламентського контролю за діяльністю органів ви-
конавчої влади [14].

Доречно звернутись до думки Ю. Шемшученко про те, 
що принцип поділу  влади  для  правової  держави не  слід 
фетишизувати, що єдиним джерелом влади є народ, а дер-
жавні органи виконують певні функції зі  здійснення цієї 
влади, що  суть питання полягає не  тільки у науково об-
ґрунтованому розподілі цих функцій, а й у взаємодії всіх 
гілок влади [15]. 

Питання  правових  стосунків  між  гілками  влади  по-
рушувалось  також М.В.  Костицьким,  який  стверджував: 
«Ми продекларували розподіл  влади,  принцип балансу  і 
противаг, але не маємо механізму реорганізації цих прин-
ципів. Саме тому кожна галузка влади, бажаючи на себе 
перебрати  влади  побільше,  тлумачить  норми  закону  по-
своєму» [16]. 

Ми розуміємо, що законодавча діяльність як основна 
функція парламенту здійснюється у складних організацій-
них формах, часових рамках та в безкінечних суперечках 
між  її  учасниками.  Однак,  як  наголошує  В.  Ладиченко, 
«закон  може  бути  прийнятий  з  будь-якого  питання.  Але 
це має бути дійсно закон, а не такий акт, який підмінює 
управлінське рішення. Коли у формі закону намагаються 
вирішити  оперативні  питання  управління,  підмінити  ви-
дання  загальної  норми  індивідуально  визначеною,  яку 
можна  застосувати лише в  конкретній  ситуації,  то це на 
практиці  веде  до  вторгнення  в  компетенцію  виконавчої 
влади. Тим самим звужується сфера діяльності законодав-
чої влади. Відбувається перехід від вироблення загальних 
для усього суспільства норм до вузької та часто специфіч-
ної конкретики [17]. 

Із сказаного можемо дійти висновку, що наукова думка 
єдина у тому, що від законодавчої діяльності парламенту 
залежить динамізм, повнота та якість правового регулю-
вання  життєдіяльності  всіх  сфер  суспільства,  але,  вида-
ючи закони, які б гарантували права і свободи громадян, 
Рада повинна бути в курсі конкретної практики державних 
відомств, які або захищають, або нехтують правами і сво-
бодами народу, щоби бути в змозі вирішувати, чи потрібно 
вносити до законів корективи. 

Таким чином, збалансовувати правові стосунки між за-
конодавчою і виконавчою владою покликаний парламент-
ський контроль. Як це може виглядати, пересвідчимось на 
прикладі, описаному нижче.

 Пункт 5 статті 63 Закону України «Про освіту» міс-
тить норму  закону,  в  якій  говориться, що об’єкти освіти 
і науки, які фінансуються з бюджету, а також підрозділи, 
технологічно пов’язані з навчальним та науковим проце-
сом, не підлягають приватизації, перепрофілюванню або 
використанню не за призначенням [18]. 

На перший погляд вказане законодавче положення по-
вністю збігається з інтересами держави та громадян. Од-
нак, якщо звернутися до життєвих реалій, то стає очевид-
ним, що не завжди такий імператив виправданий. 

У  маленьких  містечках  та  селищах,  де  приміщення 
освітніх  закладів  фактично  пустують  і  не  використову-
ються у зв’язку з невеликою наповненістю класів, на від-
повідні бюджети все одно лягає  відповідальність  за  збе-
реження такого майна та недопущення втрати ним своїх 
властивостей.  Інколи,  щоб  знайти  кошти  на  утримання 
майна  таких  закладів,  органи місцевого  самоврядування 
та виконавчої влади укладають договори його оренди для 
здійснення діяльності,  не пов’язаної  із  навчально-вихов-
ним процесом. Варто сказати, що подібні правочини пря-
мо суперечать законодавству України і це стає підставою 
для визнання їх недійсними. Саме тому прокуратура звер-
нулася до Господарського суду Закарпатської області з по-
зовом в інтересах держави про визнання такого договору 
оренди нерухомого майна недійсним.

Відповідачі у справі були проти задоволення позовних 
вимог, оскільки діяльність орендаря має соціально важли-
ве значення для жителів села, і припинення його діяльнос-
ті на об’єкті оренди призведе до звільнення працівників, 
втрати навчальним закладом додаткових фінансових над-
ходжень  з  оренди,  які  використовуються  винятково  для 
потреб  навчального  закладу,  і  це  суперечить  інтересам 
громади села, яка отримує послуги високоякісного зв’язку 
та Інтернету, та просили взяти до уваги, що це приміщен-
ня має окремий вхід, було добудоване до навчального за-
кладу  громадою,  при  цьому  дирекцією школи  ніколи  не 
розглядалось питання використовувати приміщення, яке є 
предметом спору, для навчального процесу.

Однак,  враховуючи  те,  що  приміщення,  передане  в 
оренду,  належить  до  матеріально-технічної  бази  школи, 
укладення  оспорюваного  договору  суперечить  Закону 
України  «Про  освіту»,  державним  та  суспільним  інтер-
есам та підлягає визнанню недійсним, оскільки таким чи-
ном ці відносини закріплені законодавством України [19]. 

Така  ситуація  непоодинока  і  характерна  не  лише  у 
сфері  використання  комунального майна,  а  стосується  й 
інших положень нормативно-правових актів, які втратили 
свою актуальність, однак продовжують діяти. 

Аналізуючи досвід зарубіжних країн, варто зазначити, 
що в деяких із них впроваджено досконалий підхід до під-
готовки нормативних актів ще на  етапі  законодавчої  іні-
ціативи.

Прикладом можна обрати досвід Французької  респу-
бліки, погоджуючись із твердженням Д. Бєлова про те, що 
форма державного правління в Україні за всіма ознаками 
формувалася під впливом французької моделі [20]. 

Законодавчий процес у цій країні є більш досконалим 
та дає змогу попередити виникнення так званих «відумер-
лих» законодавчих норм завдяки постійному моніторингу 
суспільної ефективності нормативних актів.

Саме  з  цією  метою  14  червня  1996  року  парламент 
Франції  створив  спеціальний  орган  –  Парламентську 
службу  з  оцінювання  законодавства,  яка  уповноважена 
здійснювати  систематичний  інформаційний  збір  даних 
щодо відповідності законодавства конкретним соціально-
економічним відносинам, які воно регулює, а також вжи-
вати  заходів  для  його  спрощення.  До  складу  зазначеної 
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служби  входять  на  пропорційних  засадах  представники 
депутатських  фракцій  Національних  Зборів  та  Сенату, 
а  також по одному представнику від усіх комітетів обох 
палат парламенту. Скликати службу мають право коорди-
наційна рада обох палат, лідери парламентських фракцій 
в обох палатах, а також тимчасові та постійні парламент-
ські  комісії. У  процесі  своєї  діяльності  служба  наділена 
правом залучати зовнішніх експертів та здійснювати пере-
вірки органів виконавчої влади, які відповідають за впро-
вадження  законодавства,  а  також  професійних  груп  або 
відповідних  верств  населення,  на  які  розповсюджується 
дія такого законодавчого акту. Висновки, надані за наслід-
ками досліджень служби, оприлюднюються на засіданнях 
парламенту у формі доповідей [21].

Конституцією  України  також  передбачена  відпові-
дальність парламенту за  забезпечення того, щоб до його 
виборців  ставилися  справедливо.  Верховна  Рада  пови-
нна визначати, чи потребують законодавчі акти внесення 
змін. Але якщо у Франції ми бачимо своєчасне виконання 
державою своїх обов’язків зі вдосконалення законодавчої 
бази,  то  в  Україні  цей  процес  існує  тільки  теоретично, 
не маючи чіткого механізму дії. Чітко зорієнтувати зако-
нодавчу систему на відбиття у законах України реальної 
поваги  до  особистості,  її  інтересів,  до  захисту  як  прав 
людини, так і всього суспільства в цілому має парламент-
ський контроль. А у втіленні і призначенні принципу поді-
лу влади важлива роль відводиться можливості Верховної 
Ради України здійснювати контроль за діяльністю органів 
виконавчої влади з дотримання законодавства, а також від-
слідковувати ті законодавчі обмеження, які втратили свою 
актуальність і більше заважають нормальній життєдіяль-
ності суспільства, ніж приносять користь.

Водночас  ми  маємо  вберегти  законодавчу  діяльність 
парламенту від впливу суб’єктивного людського чинника, 
що,  на жаль,  панує  в  сучасному  українському  політику-
мі. На нашу думку, законодавча система має бути вільна 
від уподобань окремих політичних сил  і  діяти тільки на 
користь  громадянського  суспільства.  Слушно  зазначити, 
що «окремі політичні  сили» – це  громадяни українсько-
го суспільства,  і  їхні  інтереси теж мають бути враховані 
у формуванні нормативної бази держави, як і проголошує 
Конституція України. 

Як влучно зауважив А.Д. Керімов, хоча у Франції до-
сить  успішно  працює  міністерство  законодавства,  про-
фесійні  співробітники  якого  і  готують більшість  законо-
проектів, але ця модель зовсім не виключає того, що самі 
парламентарі можуть довести закон до абсурду. Характер-
ною  особливістю  парламенту  Французької  республіки  є 
те, що і законопроекти, і законодавчі пропозиції направля-
ються в спеціалізовану комісію (спеціальну або постійну), 
яка  за  підсумками  обговорення  виносить  свій  висновок 
щодо законопроекту або пропозиції, а також коригує по-
даний проект з урахуванням зауважень. Обговорення за-
конопроекту  або  пропозиції  до  конституційної  реформи 
2008 року проводилося по тексту, який надав Уряд, і вона 
мала право тиснути на Парламент (у разі необхідності) у 
вигляді  проведення  одного  голосування  в  цілому  по  за-
конопроекту, а також по тих поправках, які були внесені 
Урядом,  або  так  званій  процедурі  «блокованого  голосу-
вання» [22]. Обговорення законодавчих ініціатив Уряду та 
членів Парламенту відбувається на основі тексту, прийня-
того відповідною комісією, а вже у разі відсутності тексту 
комісії – на підставі поданого в палату первинного тексту, 
хоча  процедура  «блокованого  голосування»  у  частково 
зміненому  вигляді  залишилася  в  абзаці  3  статті  44 Кон-
ституції Франції [23]. Фактично ця процедура спрямована 
здебільшого на тих парламентарів із парламентської біль-
шості,  яким може  не  подобатися  такий  акт,  і  тому  вони 
не визначилися із голосуванням. У підсумку Уряд змушує 
Парламент прийняти законопроект в урядовому варіанті з 
поправками, також запропонованими Урядом. 

Як пише у своїй статті А.Н.Пилипенко, ці зміни в Кон-
ституцію Франції мають під собою конкретну спрямованість 
на прискорення часу на проходження законопроектів і змен-
шення тяганини обговорення з боку опозиції [24]. І все ж це 
ще раз показує особливу роль Уряду в законотворчому про-
цесі, хоча і вже частково усічену. Це зумовлено ще й тим, що 
ні Уряд, ні Парламент не зацікавлені в тому, щоб провести за-
конопроект або законопропозиції через спеціальну комісію, 
хоча в статті 43 Конституції Французької Республіки зазна-
чено таку умову, але тільки на вимогу [25]. Процедура до-
сить складна для ефективно-оперативної роботи з актами, а 
Уряд остерігається неупередженої оцінки та думки фахівців, 
які будуть працювати в цій комісії. Як стверджує Ф. Ардан, 
практично всі законопроекти і пропозиції обговорюються і 
узгоджуються в постійних комісіях [26]. 

Висновки.  З  усього  зазначеного  вище  випливає,  що 
парламентський контроль має чітко вивчати позитивність 
ініціатив щодо створення законів, незалежно від того, від 
якої політичної сили або гілки влади такий надійшов для 
розгляду. Бажано, щоб діяв закон, який визначає порядок 
прийняття  законів  [27].  Завдання  законодавця  полягає  в 
тому, щоб знайти «золоту середину», тобто створити таку 
систему  парламентського  контролю,  яка,  з  одного  боку, 
буде  надійною  гарантією  від  перевищення  урядом  своїх 
повноважень,  з  іншого  –  не  буде  надмірно  обмежувати 
його і тим самим дасть йому змогу належним чином про-
водити національну політику.

Вагомий статус парламентського контролю відповідає 
практиці  Міжнародної  організації  вищих  контрольних 
органів (ІНТОСАІ) (International organizations of Supreme 
Audit  Institutions), що об’єднує майже сто п’ятдесят дер-
жав; на IX Конгресі, який відбувся в Лімі в 1977 році, була 
прийнята «Лімська декларація керівних принципів контр-
олю», яка не втратила свого значення і тепер. У першій її 
статті  визначено: «Контроль – не самоціль,  а невід’ємна 
частина системи регулювання, метою якої є викриття від-
хилень від прийнятих стандартів та порушень принципів 
законності, ефективності й економії матеріальних ресур-
сів на можливо більш ранній стадії з тим, щоб мати мож-
ливість прийняти коригуючі заходи; залучити винних до 
відповідальності, отримати компенсацію за нанесену шко-
ду або здійснити заходи щодо запобігання чи скорочення 
таких порушень у майбутньому» [28]. 

Окрім  того, ми  згідні  із  пропозицією В. Тертишника 
про те, що в Україні давно назріла необхідність створення 
Державного законодавчого департаменту, де б готували й 
удосконалювали законопроекти, подані на розгляд Верхо-
вної Ради [29].

Допускаємо,  що  головною  практичною  метою  цього 
законодавчого  департаменту  мало  би  бути  впорядкуван-
ня системи нормативних правових актів в Україні, врегу-
лювання всього циклу нормативних правових актів – від 
їх  проектування  до  припинення  їхньої  дії.  Департамент 
мав би проводити роз’яснення, яким чином повинна бути 
сформована юридична техніка процесу законотворчої ді-
яльності  –  яким  чином  повинні  бути  складені  закони, 
включаючи  чіткий  предмет  регулювання,  термінологію, 
способи  публікації,  обговорення,  впровадження  і  зміни, 
щоб не виникало протиріч у їх тлумаченні, а також щоби 
підзаконні нормативні  акти  (укази, постанови),  якими ці 
прогалини будуть урегульовані, не суперечили суті і при-
значенню закону та не дублювали і не входили б один із 
одним у протиріччя. 

Тобто цей Департамент має виконувати функцію пар-
ламентського контролю над законодавчою діяльністю, що 
дасть йому змогу урівноважити повноваження виконавчої 
та законодавчої влади у системі «стримувань і противаг».

Передумовою  дієвого  здійснення  парламентського 
контролю  є  прийняття  якісного  законодавства,  і  ці  два 
функціональні  аспекти  парламенту  є  тісно  і  невід’ємно 
пов’язані між собою.
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Аналізуючи  діяльність  законодавчого  процесу Фран-
цузької  республіки, ми  усвідомлюємо, що  там  теж  існу-
ють  труднощі  у  відносинах  уряду  та  парламенту,  однак 
саме законодавство цієї країни може слугувати прикладом 
ефективного функціонування парламентського контролю 
в «системі стримувань і противаг».

Формуючи законодавство незалежної України, вітчиз-
няні  правники мають  випереджувати  суспільну  необхід-
ність у створенні і реформуванні законодавства, спираю-
чись на конкретні національні особливості, а вони досить 
часто сліпо копіюють нормативні акти передових західних 

партнерів, і з цього не завжди виходить щось корисне. Як 
наслідок,  у  суспільстві  з’явилося  часткове  розчарування 
у  принципі  незалежності  влади,  необхідності  демокра-
тичних реформ. Для пересічних громадян не обов’язково 
знати механізм,  який приводить до руху маховик життє-
діяльності суспільства, для простих людей важливий до-
стойний рівень життя, захист  їхніх  інтересів, що можете 
забезпечити лише держава. Про проблему сліпого запози-
чення іноземних правил писав ще великий поет і письмен-
ник,  духовний  наставник  українського  народу  Т.Г. Шев-
ченко: «І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь» [30]. 
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Стаття присвячена з’ясуванню питання існування протиріччя у праві та його основних різновидів, таких як конфлікт та колізія. Про-
аналізовано основні напрями та тенденції визначення категорій «конфлікт» та «колізія». Встановлено, що колізія та конфлікт перебува-
ють у тісному зв’язку, при цьому маючи свої власні специфічні ознаки. 

Ключові слова: протиріччя, конфлікт у праві, соціальний конфлікт, правова колізія.

Статья посвящена выяснению вопроса существования противоречия в праве и его основных разновидностей, таких как конфликт  
и коллизия. Проанализированы основные направления и тенденции определения категорий «конфликт» и «коллизия». Установлено, что 
коллизия и конфликт находятся в тесной связи, при этом имея свои собственные специфические признаки.

Ключевые слова: противоречие, конфликт в праве, социальный конфликт, правовая коллизия.

The article is devoted to clarifying the existence contradictions in the law and its main varieties such as conflict and conflict. The basic direc-
tions and tendencies determining the categories of conflict and conflict. Found that conflict and conflict are in close connection with having their 
own specific features.

Key words: conflict, conflict in law, social conflict, legal conflict.

Актуальність дослідження. Більшість учених нероз-
ривно  пов’язують  колізію  норм  та  індивідуально-право-
вих приписів і правовий конфлікт, але при цьому існують 
різноманітні,  часто діаметрально протилежні погляди на 
співвідношення цих категорій. Насамперед варто зупини-
тися на характеристиці правового конфлікту та тієї ролі, 
яку він відіграє у вітчизняній системі законодавства. Важ-
ливості  цьому  дослідженню  надає  модель  розуміння  за-
значених явищ за принципом співвідношення «загальне – 
особливе», де загальним є з’ясування конфлікту та колізії 
як  соціальних явищ, що мають  закономірні причини ви-
никнення та особливості, а особливим – визначення спе-
цифіки правового забарвлення конфлікту та колізії у про-
цесі життєдіяльності суспільства та становленні держави.

Правовий конфлікт та правове протиріччя були пред-
метом дослідження теоретиків права, галузевих правників 
та  науковців  інших  галузей  знань.  Специфічний  харак-
тер має  дослідження правового  конфлікту  та протиріччя 
у праві в діалектичній єдності  їхнього змісту і форми як 
паралельних, з одного боку, та взаємопов’язаних форм іс-
нування суспільства та його суб’єктів – з іншого.

Колізія у праві (або ж протиріччя у праві, як донедав-
на  називали  деякі  теоретики  цю  категорію)  перебуває  у 
тісному взаємозв’язку  із правовим конфліктом. На пози-
тивному чи негативному аспектах прояву такого варто де-
тальніше  зупинитися,  оскільки  дослідження  колізії,  кон-
флікту та низки пов’язаних із ними явищ є необхідним для 
комплексного вирішення поставленої проблеми. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. У юридичній 
науці питання правової колізії, конфлікту у праві, соціаль-
ного та правового протиріччя досліджувалися такими ві-
домими теоретиками права, як В.Н. Кудрявцев, О.Я. Баєв, 
Ю.А. Тихомиров, О.Ф. Скакун, С.В. Бобровник тощо.

Метою статті  є  спроба  проаналізувати  соціальне  та 
правове  протиріччя,  визначити  роль  та  місце  правового 
конфлікту  та  колізії  серед  багатоманітності  соціально-
правових явищ та з’ясувати їх співвідношення між собою.

Виклад основного матеріалу.  Весь  світовий  досвід 
людства, починаючи з первісно-общинного ладу, безпере-
чно свідчить про існування протиріч у суспільному житті.

Соціальні протиріччя, безумовно, мають загальні риси 
із  протиріччями  живої  та  неживої  природи,  однак  вони 
мають  і свою специфіку, зумовлену особливостями соці-
альної форми руху матерії. Соціальним протиріччям влас-

тивий  суб’єктивний  фактор,  котрий  починає  діяти,  коли 
об’єктивні  протиріччя  вимагають  від  людей  підходу  до 
них і такий стає можливим.

Соціальне протиріччя, на думку О.В. Майстренка, – це 
відношення  між  протилежностями  в  соціальних  проявах, 
що виникають у процесі розвитку сфери соціальних відно-
син, які відображають тенденції цього розвитку [5, с. 29].

Соціальні протиріччя у суспільстві відіграють двояку 
роль: з одного боку, вони є джерелом соціального розви-
тку, і в цьому полягає їх позитивна сторона. З іншого боку, 
вони породжують  соціальну напругу,  конфлікти,  кризові 
явища.

Слід  розмежовувати  поняття  соціального  протиріччя 
та конфлікту. Під визначенням поняття конфлікту найчас-
тіше ми  стикаємося  зі  спробою підвести його під більш 
широку категорію протиріччя. Проте такий спосіб тягне за 
собою ігнорування специфіки саме конфліктних відносин. 
Тому таке підведення окремого під загальне недостатнє, а 
деколи і хибне.

І протиріччя, і конфлікт дуже близькі між собою. Проти-
річчя виражає слабке місце у структурі соціальної системи. 
Але  протиріччя  не  завжди  обов’язково  тягнуть  за  собою 
конфлікти. Протиріччя можуть досить тривалий час  існу-
вати  в  суспільстві  та  не  викликати  конфлікту. Для  такого 
перетворення  потрібна  протилежність  інтересів  та  відпо-
відна  мотивація  поведінки.  Поки  така  протилежність  не 
усвідомлена, конфлікт не настає. З цієї позиції конфлікт є 
насамперед усвідомленим протиріччям, що полягає у про-
тилежності сторін, що готові вжити певних заходів та дій.

В українській науці досить довго наявність конфліктів 
не  сприймалася. Якщо  деякі  з  них  і  сприймалися,  то  як 
чужорідне тіло, котре не заслуговує зовсім ніякої уваги з 
боку науковців. Стверджувалося, що соціальні конфлікти 
характерні  для  антагоністичних  формацій  (рабовласни-
цтва,  феодалізму,  капіталізму)  та  є  неприйнятними  для 
сучасного суспільства. В 70-80-х рр. ХХ ст. у радянській 
науці більша увага почала приділятися питанням, що сто-
суються  дослідження  протиріч  у  праві.  Але  ефективне 
вирішення та попередження колізій у системі права, роз-
роблення комплексу правових заходів для уникнення пе-
реходу колізії у стадію конфлікту можливе тільки у разі їх 
дослідження у взаємозв’язку з іншими соціальними про-
тиріччями у праві. Правовий конфлікт – один із видів со-
ціального конфлікту. Правовим конфліктом варто вважати 
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той  конфлікт,  в  якому  спір  безпосередньо  пов’язаний  із 
правовідношенням сторін, і, як наслідок, суб’єкти, моти-
вація їхньої поведінки, а також об’єкт конфлікту наділені 
правовими ознаками.

Правовий конфлікт зі своїми ознаками фіксується пев-
ним чином у Конституції, це, наприклад, заборона пору-
шення конституційних принципів устрою, держави.

Правовий  конфлікт,  як  і  будь-який  соціальний  кон-
флікт,  проходить  свої  фази.  В.Н.  Кудрявцев  у  своїй  ро-
боті  відзначає, що в основі юридичного конфлікту може 
лежати різне тлумачення і розуміння (або недотримання, 
порушення) будь-якої норми права  (уповноважуючої,  за-
бороняючої,  зобов’язуючої)  [2,  с.  29].  Однак  не  варто 
ототожнювати соціальні конфлікти та конфлікти у праві. 
Останні відображають лише певні одинокі випадки заго-
стрення юридичних протиріч. 

Протиріччя,  протилежності,  відмінності  перетворю-
ються у конфлікт тоді, коли починають діяти сили, що є їх 
носіями. Варто зазначити, що крім конфлікту у структуру 
соціально-юридичних протиріч входить ціла низка інших 
соціальних явищ. 

Як справедливо відмічає О.Я. Баєв, конфлікт – тільки 
одна  із багатьох форм прояву та розвитку діалектичного 
протиріччя  поряд,  наприклад,  із  невідповідністю  тощо  
[2, с. 32]. 

Можна  констатувати,  що  правовий  конфлікт  завжди 
виражає  соціально-правове  протиріччя,  тобто юридичну 
колізію  загалом.  Але  помилковою  є  думка,  що  будь-яке 
юридичне протиріччя (колізія) є правовим конфліктом.

Так, відповідно до ст. 25 та ст. 37 Закону України «Про 
місцеве  самоврядування»  місцеві  ради  та  їх  виконавчі 
органи  можуть  вирішувати  питання  про  найменування 
(перейменування)  вулиць,  провулків,  проспектів,  площ, 
парків, скверів, мостів та інших споруд, що є на території 
відповідного населеного пункту [3]. Наразі у вищевказа-
ному законі не визначено, що ці питання можна прийма-
ти  тільки  після  схвалення  їх  територіальною  громадою. 
Отже,  законодавство  не  встановлює  обов’язок  органів 
місцевого  самоврядування  узгоджувати  назви  вулиць  із 
територіальною  громадою. Територіальна  громада  пови-
нна сама вирішувати, яким чином назвати чи переймену-
вати певну вулицю, залежно від культурної спадщини. Як 
правило,  думкою  населення  нехтують,  питання  вирішу-
ється в односторонньому порядку органами місцевого са-
моврядування. При цьому органи користуються необізна-
ністю населення та його небажанням здійснювати активні 
дії щодо відстоювання власної позиції. Результатом таких 
взаємовідносин може бути настання конфліктної ситуації. 

Варто погодитися з думкою, що як важливу передумову 
конфлікту доцільно виділити насамперед відмінності у пра-
ворозумінні як базові для формування правової свідомості. 
Оскільки визначення права викликає певні труднощі, жодне 
з відомих теоретичних визначень так  і не стало загально-
визнаним. Причиною цього є суперечки прихильників при-
родного права. Для одних право – не що інше, як сукупність 
норм, що застосовуються судами,  інші вбачають  ідеальну 
модель  поведінки  і  відмовляються  ототожнювати  право  з 
нормами, якими керуються приватні особи, органи та суди 
у своїй діяльності. Спір між розумінням права як виразника 
загальнолюдських цінностей та як «писаного» права, норм 
законів та інших актів набув практичної значущості. У цьо-
му контексті варто було би звернути увагу на можливість 
подолання колізії між писаними правовими нормами і де-
мократичними  правовими  принципами  шляхом  визнання 
актів дефектними, неконституційними, незаконними тощо.

У правовій науці широко розповсюдженим став підхід, 
відповідно до якого не вирішена своєчасно правова колі-

зія є причиною правового конфлікту. Найбільш повною є 
думка Ю.А. Тихомирова, котрий відзначає, що різниця у 
правових поглядах, які відображають неоднаковий рівень 
правосвідомості та правової культури, є першопричиною 
майбутніх  правових  конфліктів.  Правовий  нігілізм,  ви-
кривлення  змісту  норми,  довільний  вибір  різних  норм  – 
ось  межі  таких  думок  та  поглядів,  і  як  наслідок  –  «не-
дотримання»,  «порушення»,  «уникнення».  Формуються 
негативні правові мотиви, що проявляється у виданні ак-
тів із порушенням їх ієрархії, компетенції суб’єктів тощо 
[5,  с.  56]. У подальшому конфлікти переходять у  стадію 
юридичного спору, коли можна вирішити питання шляхом 
домовленостей і угод. Остаточне рішення при цьому може 
привести до відновлення попереднього юридичного стану 
або до формування нового.

Невирішена колізія може привести до конфліктної си-
туації. Проте цей зв’язок не варто розглядати в односто-
ронньому порядку, оскільки конфлікт може привести або 
бути причиною колізії у праві.

Але  попередження  та  уникнення  протиріч,  особливо 
правових, всередині правової системи, ненадання їм мож-
ливості розростатися та вжиття всіх заходів до врегулю-
вання є дуже важливим сьогодні, оскільки вплив конфлік-
тів значно зріс у сучасній правовій системі. Це зумовлено 
низкою  факторів.  Перше  місце  серед  них  займає  зміна 
економічної основи суспільства, закріплення різних форм 
власності, її перерозподіл і необхідність їх правового ре-
гулювання. Крім того досить важлива роль відведена со-
ціальним передумовам. Істотними є також і політичні фак-
тори, які полягають у необхідності формування правової 
держави, що діє в межах політичного плюралізму. Як по-
казав історичний досвід УРСР, політична одноманітність, 
що властива тоталітаризму та командно-адміністративній 
системі  управління  суспільством,  відсутність  опозиції 
веде  тільки  до  зовнішнього  «благополуччя».  У  виборах 
того часу до вищих органів влади по суті відсутньою була 
боротьба  за  місце  в  парламенті,  оскільки  до  виборчого 
бюлетеню  заносився  тільки  один  кандидат.  У  результаті 
політична  та  моральна  відповідальність  депутата  перед 
виборцями нівелювалася.

На відміну від цього багатопартійність, наявність опо-
зиції в системі демократичних інститутів легалізує наяв-
ність різних політичних інтересів неоднакових політичних 
сил. Звідси – невідворотність протиріч та конфліктів. Для 
конструктивного розвитку демократії важливим є своєчас-
не вирішення політичного конфлікту, а не його заборона.

Зіставляючи  категорії  «конфлікт»  та  «протиріччя», 
варто  погодитися  з  думкою  С.В.  Бобровник  про  те,  що 
протиріччя можуть здійснюватися в односторонньому по-
рядку, що неможливо для конфліктної ситуації, яка завжди 
передбачає взаємодію суб’єктів [1, с. 156].

Висновки. Отже, можна вказати на те, що протиріччя 
є  об’єктивною  передумовою  конфлікту.  Протиріччя  по-
роджують конфлікт, проте самі ним не являються. Проте 
конфлікт  не  варто  пов’язувати  тільки  із  протиріччям  як 
об’єктивним складником, оскільки він ґрунтується ще і на 
волі суб’єкта, його негативній поведінці. Отже, конфлікт, 
на  відміну  від  протиріччя,  має  суб’єктивно-об’єктивний 
характер,  а  останнє  –  тільки  об’єктивний.  Дослідження 
соціально-правових протиріч носить комплексний харак-
тер та є важливим для уникнення, виявлення, розв’язання 
колізій у праві. За відсутності поділу влади на законодавчу, 
виконавчу, судову конфлікти не мали місця. Зараз ситуація 
корінним  чином  змінилася.  Конституцією  легалізована 
можливість виникнення протиріч та спорів між незалеж-
ними гілками державної влади та між різними суб’єктами 
нашої держави. 
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ГЕНЕЗА ВІДОБРАЖЕННЯ ПРиНЦиПУ РІВНОСТІ 
В КОНСТиТУЦІЙНих АКТАх УКРАЇНи

gENESIS rEfLECTION Of ThE PrINCIPLE 
Of EQuaLITy IN CONSTITuTIONaL aCTS uKraINE

Фаловська І.М.,
суддя 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

У статті досліджуються питання розвитку та трансформації закріплення принципу рівності в конституційних актах, які діють на тери-
торії України з початку XX століття. Розкриваються особливості відображення принципу рівності в контексті відповідної історичної епохи 
та розвитку державницької думки. Відзначається, що положення чинної Конституції України свідчать про досягнення високого рівня у 
розробці і декларуванні принципу рівності. Безумовно, закріплення в Основному Законі вказаного принципу, який відображається у бага-
тьох нормах Конституції у різних варіаціях, є вагомим підґрунтям становлення України як демократичної, соціальної та правової держави.

Ключові слова: Конституція України, принцип рівності, конституційні акти, розвиток принципу рівності, рівність. 

В статье исследуются вопросы развития и трансформации закрепления принципа равенства в конституционных актах, которые 
действуют на территории Украины с начала XX века. Раскрываются особенности отражения принципа равенства в контексте соответ-
ствующей исторической эпохи и развития государственной мысли. Отмечается, что положения действующей Конституции Украины сви-
детельствуют о достижении высокого уровня в разработке и декларировании принципа равенства. Безусловно, закрепление в Основном 
Законе указанного принципа, который отображается во многих нормах Конституции в разных вариациях, является весомым основанием 
становления Украины как демократического, социального и правового государства.

Ключевые слова: Конституция Украины, принцип равенства, конституционные акты, развитие принципа равенства, равенство.

The author of the article examines the development and transformation consolidate the principle of equality in constitutional acts that oper-
ated in Ukraine since the beginning of the 20th century and today. Disclosed features reflect the principle of equality in the context of the historical 
era of statehood and opinions. It is noted that the provisions of the current Constitution of Ukraine indicate a high level of development and the 
declaration of the principle of equality. Of course, fixing the Basic Law this principle, which appears in many norms of Constitution in different 
variations, is an important basis for the formation of Ukraine as a democratic, social and legal state.

Key words: Constitution of Ukraine, principle of equality, constitutional acts, development of the principle of equality, equality.

Постановка проблеми. Ідеї побудови Української дер-
жави як демократичної, правової і соціальної неодноразо-
во знаходили свій прояв у працях українських мислителів 
та державних діячів на протязі багатьох століть. Розвиток 
політико-правової думки в цьому напрямі передбачав се-
ред іншого й закріплення принципу рівності як основопо-
ложної ідеї прогресивного розвитку суспільних відносин 
та відносин держави та особи.

З позицій моралі  як  одного  з  елементів права,  як  за-
гальної категорії та принципу верховенства права рівність 
людини, що розуміється сьогодні також і як складник кон-
цепції прав людини, випливає  з  гідності людини – влас-
тивості, яку вона отримує від народження  і яка є прита-
манною усім людям, тобто її цінності як такої, незалежно 
від  будь-яких  біологічних  чи  соціальних  властивостей. 
Рівність людини серед інших людей, таким чином, являє 
собою соціальний  ідеал, що проявляється протягом усієї 
історії людства і по-різному обґрунтовується, або як клю-
чова  цінність  демократичного  суспільства,  або  як  прин-
цип справедливості у політичних цінностях [4, с. 21]. 

Стан дослідження. Аналіз вітчизняної правової науки 
показує, що досі  не  визначено  та не  встановлено чітких 
граней розуміння принципу рівності,  його  відображення 
в  конституційних  документах  сучасної  епохи  розвитку 
України.  Це  використовується  ідеологами  противників 

ідеї української незалежності, соборності та сувереннос-
ті  з метою введення в оману щодо демократичних  засад 
українського  суспільства.  Звернемося  до  розгляду  цього 
поняття.

У науці проблеми розуміння правової рівності як кон-
ституційного принципу, а також історії його становлення 
у вітчизняній правовій думці вже досліджувались у пра-
цях таких вчених, як С.Б. Боднар, О. Васильченко, Г. Жу- 
равльова,  І.К.  Полховська,  С.П.  Рабінович,  М.  Савчин,  
О.Ф.  Скакун, Ю.М.  Тодика,  В.М. Шаповал, Ю.С. Шем-
шученко та ін. Однак складність озвученої проблеми по-
требує детального з’ясування, зважаючи на певні аспекти 
розвитку  політико-правової  думки  в  Україні  та  її  пере-
осмислення у наш час.

Виклад основного матеріалу. До революційних подій 
у  Російській  імперії  в  останній  були  специфічні  автори-
тарно-монархічні  засади  побудови  суспільних  відносин, 
що відповідно зміщувало акценти у питаннях пріоритету 
інтересів  держави  над  інтересами  особи.  Розпад  монар-
хічної імперії під тиском різноманітних політичних опози-
ційних сил привів до внесення в політичну риторику ідей 
формування української державності як у складі  імперії, 
так  і як самостійної держави. Поряд  із цим формуються 
та  закріплюються прогресивні  ідеї,  засновані на приматі 
принципів права  та пріоритеті прав  і  свобод кожної лю-
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дини над інтересами держави. Серед нових важливих по-
ложень, які знайшли свій вияв у різноманітних конститу-
ційних проектах, був і принцип рівності.

Таким чином, принцип рівності набув більш сучасно-
го виразу у Конституції Української Народної Республіки 
1918  р.  та  в  Основному  державному  законі  Української 
Народної  Республіки  1920  р.  (який  був  розроблений  у 
1920 р.  за доби Директорії УНР як проект Конституції  і 
так і не був затверджений урядом УНР). У цих актах про-
голошувались рівноправність громадян, їх рівність перед 
законом, заперечення привілеїв, рівний доступ до урядо-
вих посад та рівність прав чоловіка і жінки [7, с. 79, 97]. 

Так, у ст. 12 Конституції УНР 1918 р. закріплювалось: 
«Громадяни в УНР рівні у своїх громадянських і політич-
них правах. Уродження, віра, національність, освіта, май-
но, оподаткування не дають ніяких привілеїв у них. Ніякі 
титули в актах і діловодстві УНР вживатися не можуть».  
У ст. 65 йшлося про рівність усіх перед судом: «Суд для 
всіх громадян Республіки один і цей самий, не виключаю-
чи і членів Всенародних Зборів та членів Ради Народних 
Міністрів» [7, с. 83].

У Законах про тимчасовий Державний устрій України 
1918  р.  Гетьмана Павла Скоропадського  у  ст.  24  зазнача-
лося:  «Сила  закону обов’язкова для всіх українських під-
даних  і  чужинців,  в  українській  державі  перебуваючих»  
[7, с. 89], тобто закріплювалась рівність усіх перед законом.

На  теренах  Західноукраїнської  Народної  Республіки 
у  Відозві  Української  Національної  Ради  від  1  листопа-
да  1918  р.  також  проголошувався  принцип  рівноправ’я: 
«Всім горожанам української держави без ріжниці народ-
ності і віросповідання запоручається горожанську, націо-
нальну і віросповідну рівноправність» [1].

У  15  Артикулі  Основного  державного  закону  УНР 
(який, як зазначалося вище, був розроблений у 1920 р. за 
доби Директорії УНР як проект Конституції і так і не був 
затверджений урядом УНР) закріплювалась рівність усіх 
перед  законом  незалежно  від  віри,  народності  та  похо-
дження; скасовувались усі родові, станові, шляхоцькі при-
вілеї та всі родові й особисті шляхоцькі титули; рівність 
прав жінки нарівні з чоловіком [7, с. 97]. Варто зазначити, 
що ще 23 листопада 1917 р. Всеросійським Центральним 
Виконавчим Комітетом був затверджений Декрет про зни-
щення станів і цивільних чинів, у ст. 1 якого йшлося, що 
«всі існуючі до сих пір стани і становий поділ громадян, 
станові  привілеї  і  обмеження,  станові  організації  і  уста-
нови, а також і всі цивільні чини скасовуються» [6, с. 15].

Формування Української народної соціалістичної рес-
публіки  та  її  закріплення  на  території  сучасної  України 
дещо  змістило  акценти  з  людиноцентристських  ідей  до 
примату інтересів держави, партії, необхідності розбудо-
ви соціалістичної республіки. Незважаючи на формальне 
закріплення ідей правової рівності, реального правозасто-
сування не було. 

У часи СРСР в Україні було прийнято чотири Консти-
туції: 1919, 1929, 1937 та 1978 рр., у яких принцип рівно-
сті знайшов конституційне закріплення. Так, у ст. 32 Кон-
ституції УСРР 1919 р. йшлося: «У.С.Р.Р.,  визнаючи рівні 
права за працюючими, незалежно від раси і національнос-
ті,  оголошує  суперечним  основним  законам  Республіки 
встановлення  або  припущення  яких-небудь  привілеїв»  
[2, с. 76]. Формулювання принципу рівності в Основному 
Законі УСРР 1929 р. було майже ідентичним: «Українська 
соціалістична радянська республіка, визнаючи, що права 
громадян  не  залежать  від  расової  і  національної  належ-
ності, проголошує цілком несполучним з основними зако-
нами Республіки будь-який утиск національних меншос-
тей або обмеження рівноправності» [2, с. 87.].

Більш ґрунтовно принцип рівності був закріплений у 
Конституціях УРСР 1937 р.  і  1978 р. Так,  відповідно до  
ст. 121 Основного Закону УРСР 1937 р. жінкам надавались 
рівні  права  з  чоловіками  в  усіх  галузях  господарського, 

державного, культурного і громадсько-політичного життя. 
Можливість  здійснення  цих  прав  жінок  забезпечувалася 
наданням рівного з чоловіком права на працю, оплату пра-
ці, відпочинок, соціальне страхування і освіту, державною 
охороною матері  і дитини, наданням жінці під час вагіт-
ності відпусток зі збереженням утримання, широкою сіт-
кою родильних будинків, дитячих ясел і садків. А у ст. 122 
Конституції УРСР 1937 р. була закріплена рівноправність 
громадян УРСР незалежно від національності і раси.

Глава  5  Конституції  УРСР  1978  р.  була  присвячена 
рівноправності  громадян,  зокрема,  у  ст.  34  проголошу-
валося,  що  громадяни  Української  РСР  різних  рас  і  на-
ціональностей мають рівні  права. Стаття  32 Конституції 
закріплювала рівність громадян перед законом незалежно 
від походження, соціального і майнового стану, расової і 
національної належності, статі, освіти, мови та інших об-
ставин; а ст. 34 – рівноправність жінки і чоловіка.

Як бачимо, незважаючи на суттєві особливості, прита-
манні зазначеним конституціям, кожна з них зафіксувала у 
своєму тексті принцип рівності.

Після  розпаду  Радянського  Союзу  розпочався  новий 
етап в  історії  та державотворенні України. Вже у прого-
лошеній 16 липня 1990 р. Декларації про державний су-
веренітет України було закріплено принцип рівності усіх 
громадян перед законом незалежно від походження, соці-
ального  і майнового  стану,  расової  та  національної  при-
належності та інших обставин. Як зазначає Ю.М. Тодика, 
Декларація  про  державний  суверенітет  відіграла  значну 
роль у становленні в Україні конституційного ладу на де-
мократичних засадах, заклала цінності, які стали базови-
ми для Конституції України 1996 р., конституційного зако-
нодавства, визначила вектор розвитку державно-правових 
процесів [8, с. 32]. 

Належне місце принципові рівності відведено у при-
йнятій  Верховною  Радою  України  28  червня  1996  р. 
Конституції  України  [3].  Як  підкреслюється  у  науковій 
літературі, проголошення прав і свобод людини має сенс 
лише  в  тому  разі,  якщо  держава  гарантує  рівність  і  рів-
ноправність, тому в усіх конституціях розділи про права 
і свободи починаються із закріплення гарантій рівності  і 
рівноправності. У чинній Конституції України, на відміну 
від конституцій радянської доби, принцип рівності закрі-
плений не наприкінці її тексту, а у розділі другому «Права, 
свободи та обов’язки людини і громадянина». Зазначений 
факт означає формування нової концепції взаємовідносин 
людини і української держави з пріоритетом прав особи, 
що відповідає міжнародно-правовим стандартам та харак-
теризує українську державність як демократичну.

Як зазначено у ст. 21 Конституції України, «усі люди 
є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи 
людини є невідчужуваними та непорушними». Далі прин-
цип рівності конкретизується у ст. 24 Конституції України.

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи 
та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри,  політичних,  релігійних  та  інших переко-
нань,  статі,  етнічного  та  соціального  походження,  май-
нового стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням 
жінкам рівних із чоловіками можливостей у громадсько-по-
літичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і профе-
сійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними 
заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановлен-
ням пенсійних пільг;  створенням умов,  які  дають жінкам 
можливість  поєднувати  працю  з  материнством;  правовим 
захистом, матеріальною і моральною підтримкою материн-
ства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпус-
ток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Положення ст. 24 Конституції України були предметом 
дослідження  Конституційного  Суду  України,  результа-
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том чого є Рішення органу конституційної юрисдикції від  
12 квітня 2012 р. № 9-рп/2012 [5]. Зокрема, Конституцій-
ний  Суд  України  вказує,  що  рівність  та  недопустимість 
дискримінації  особи  є  не  тільки  конституційними прин-
ципами національної правової системи України, а й фун-
даментальними  цінностями  світового  співтовариства,  на 
чому наголошено у міжнародних правових актах із питань 
захисту  прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  зокрема  у 
Міжнародному пакті про  громадянські  і політичні права 
1966 р. (ст. ст. 14, 26), Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 р. (ст. 14), Протоколі № 12 
до Конвенції про захист прав людини  і основоположних 
свобод 1950 р.  (ст.  1),  ратифікованих Україною,  та  у  За-
гальній декларації прав людини 1948 р. (ст. ст. 1, 2, 7).

Гарантована Конституцією Українирівність усіх людей 
у правах і свободах означає необхідність забезпечення їм 
рівних правових можливостей як матеріального, так і про-
цесуального характеру для реалізації однакових за змістом 
та обсягом прав і свобод. 

До норм, у яких у Конституції України знайшов своє 
закріплення принцип рівності, можна віднести ст. ст. 13, 
21, 24, 26, ч. 2 ст. 38, ст. ст. 51-52, ч. 1 ст. 71, ст.ст. 80, 105, 
126, 129, 149.

Як констатував Конституційний Суд України, Консти-
туція України базується на відповідних положеннях низ-
ки міжнародно-правових документів, у яких закріплений 
принцип рівності. Наведемо основні з них. 

«Громадяни мають рівні конституційні права і свобо-
ди» (ч. 1 ст. 24 Конституції України), що означає необхід-
ність застосування однакових стандартів прав і свобод до 
всіх громадян. Про це йде мова у ч. 1 ст. 8 Декларації про 
право  на  розвиток,  затвердженої  Резолюцією  41/128  Ге-
неральної Асамблеї ООН від 4 грудня 1986 р.: «Держави 
повинні вживати на національному рівні всіх необхідних 
заходів  для  здійснення  права  на  розвиток  і  забезпечити, 
зокрема,  рівність  можливостей  для  всіх  у  тому, що  сто-
сується  доступу  до  основних  ресурсів,  освіти,  охорони 
здоров’я, харчування, житла, зайнятості та справедливого 
розподілу доходів. З метою ліквідації всіх соціальних не-
справедливостей  повинні  бути  проведені  відповідні  еко-
номічні і соціальні реформи».

«Громадяни є рівними перед законом» (ч. 1 ст. 24 Кон-
ституції України). «Всі люди рівні перед законом і мають 
право на рівний захист законом» – ідеться також у ст. 7 За-
гальної Декларації прав людини. Часто до цього додається 
принцип рівності людей перед судами і трибуналами. За-
галом такий аспект принципу рівності означає вимогу рів-
ного для всіх права, тобто рівного обов’язку дотримувати-
ся «букви» закону, виконувати та використовувати його на 
рівних підставах, а також нести рівну для всіх юридичну 
відповідальність.

Конституція України встановлює заборону будь-якого 
виду дискримінації. У ч. 2 ст. 26 Міжнародного пакту про 
громадянські  та політичні права  зазначається, що «будь-
яка  дискримінація має  бути  заборонена  законом,  і  закон 
повинен  гарантувати  всім  особам  рівний  та  ефективний 
захист  від  дискримінації  за  будь-якою  ознакою».  Відпо-
відно до ст. ст. 24, 52 Конституції України, а також міжна-
родних актів такими ознаками можуть бути можуть бути 
раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні чи  інші 
переконання, національне або соціальне походження, май-
новий стан чи інші обставини.

У  ст.  24  Конституції  закріплена  юридична  рівність 
громадян, яка є однаковістю юридичного положення, рів-
ністю суспільного становища людей за законом. Вона по-

лягає  у формальній  рівності юридичних прав  та  свобод. 
Рівноправність означає відсутність не передбачених зако-
нодавством обов’язків за ознакою походження, соціально-
го і майнового стану, расової та національної належності, 
статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру 
занять, місця проживання та інших обставин. У Деклара-
ції соціального прогресу і розвитку від 11 грудня 1969 р. 
наголошується,  що  нерівність  є  «перешкодою  на  шляху 
соціального  прогресу»  (преамбула),  а  тому  серед  умов 
соціального  прогресу  виділяють  «негайну  і  остаточну 
ліквідацію всіх форм нерівності», «визнання та ефектив-
не здійснення громадянських  і політичних прав, а також 
економічних, соціальних  і культурних прав без будь-якої 
дискримінації».

Рівність  прав  чоловіка  та  жінки,  яка  відповідно  до  
ч. 3 ст. 24 Конституції України забезпечується «наданням 
жінкам рівних із чоловіками можливостей у громадсько-
політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і про-
фесійній  підготовці,  у  праці  та  винагороді  за  неї;  спеці-
альними заходами щодо охорони праці  і  здоров’я жінок, 
встановленням  пенсійних  пільг;  створенням  умов,  які 
дають жінкам можливість  поєднувати  працю  з  материн-
ством;  правовим  захистом,  матеріальною  і  моральною 
підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 
оплачуваних відпусток та  інших пільг вагітним жінкам і 
матерям», а також положенням ст. 51 Конституції про рів-
ність прав і обов’язків у шлюбі і сім’ї кожного з подружжя.

У ст. 38 Конституції України гарантується «право кож-
ної людини на рівний доступ до державної служби в своїй 
країні», як  закріплене у ч. 2 ст. 21 Загальної Декларації. 
Тут  принцип  рівності  означає,  що  на  державну  службу 
може бути прийнятий кожен громадянин, який має певні 
знання, компетентний у відповідній галузі чи сфері управ-
ління. При цьому надання будь-яких пільг або створення 
обмежень щодо доступу до державної служби, які не пе-
редбачені законом, заборонені.

Рівне  виборче  право  відображене  у  ч.  1  ст.  71  Кон-
ституції України. У цьому разі принцип рівності означає 
участь у виборах громадян на рівних правах, коли кожен 
виборець має один голос. Тут також заборонене надання 
будь-яких  не  передбачених  законом  пільг  або  створення 
обмежень щодо виборчих прав.

Важливим  відображенням  принципу  рівності,  який 
стосується процесуальних гарантій особи  і  забезпечення 
належного захисту прав у здійсненні правосуддя, є перед-
бачений  ст.  129  Конституції  України  принцип  рівності 
всіх  учасників  судового  процесу  перед  законом  і  судом, 
який є першою засадою здійснення судочинства в Україні.

Висновки. Отже,  XX  ст.  виявилося щедрим  на  акти 
конституційного  характеру  для України,  які  приймалися 
за різних часів, у різних суспільно-політичних умовах, їм 
було властиве різне ідеологічне навантаження. Одні з них 
діяли десятиліттями, а інші фактично не діяли. Хоч не всі 
ці акти витримали перевірку часом, але вони становлять 
науковий інтерес і зараз [2, с. 7]. Важливо, що в кожному 
зазначеному  документі  знайшов  відображення  принцип 
рівності як неодмінна засада повноцінного функціонуван-
ня держави та суспільства. 

Конституція України, міжнародно-правові акти, доку-
менти,  ратифіковані  Україною,  свідчать  про  досягнення 
високого рівня у його розробці  і  декларуванні. Безумов-
но, закріплення в Основному Законі вказаного принципу, 
який відображається у багатьох нормах Конституції у різ-
них варіаціях, є вагомим підґрунтям становлення України 
як демократичної, соціальної та правової держави. 
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ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКи СТОРІН ЯК ЗМІСТ ПРОДЮСЕРСьКих ПОСЛУГ

rIghTS aNd OBLIgaTIONS aS ThE CONTENT PrOduCEr’S SErVICES

Аксютіна А.В.,
старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті розглянуто питання юридичних аспектів щодо визначення прав та обов’язків сторін як змісту надання продюсерських послуг. 
Досліджено, виходячи з теорії зобов’язального права, природу прав та обов’язків сторін. Визначено спеціальні обов’язки продюсера 
стосовно поставлених завдань, передбачених договором про надання продюсерських послуг. Конкретизовано права та обов’язки сторін.

Ключові слова: продюсер, договір, права та обов’язки, послуга, продюсерство, зобов’язання, суб’єктний склад.

В статье рассмотрены вопросы юридических аспектов в отношении определения прав и обязанностей сторон как содержания пре-
доставление продюсерских услуг. Исследована, исходя из теории обязательственного права, природа прав и обязанностей сторон. 
Определены специальные обязанности продюсера относительно поставленных задач, предусмотренных договором об оказании про-
дюсерских услуг. Конкретизированы права и обязанности сторон.

Ключевые слова: продюсер, договор, права и обязанности, услуга, продюсерство, обязательства, субъектный состав.

In the article the questions of legal aspects in relation to the determination of rights and obligations of the parties, the content providing pro-
ducer services are seen. Investigated based on the theory of the law of obligations the legal nature of the rights and obligations of the parties. 
Defines the specific responsibilities of a producer based on the tasks stipulated in the contract on the provision of producer services. Fleshed 
out the rights and obligations of the parties.

Key words: producer, contract, rights and obligations, service, producing commitments, subject composition.

РОЗДІЛ 3
ЦиВІЛьНЕ ПРАВО І ЦиВІЛьНиЙ ПРОЦЕС; 

СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРиВАТНЕ ПРАВО

Постановка проблеми.  Змістом  правовідносин  із 
надання  продюсерських  послуг  є  права  та  обов’язки  їх 
суб’єктів.  Саме  завдяки  їх  встановленню  та  виконанню 
можна  досягти  визначеної  мети.  Ці  елементи  правовід-
носин  конкретизують  норми  права  певних  їх  учасників  
[1, c. 217]. Під час здійснення конкретних дій суб’єктами 
правовідносин  абстрактна  модель  перетворюється  в  ре-
альний правовий зв’язок із певним змістом, що наповнює 
продиктовану законом форму. На нашу думку, досліджу-
ючи  зміст  правовідносин  із  надання  продюсерських  по-
слуг, варто абстрагуватись від полеміки щодо можливості 
існування  суб’єктивного  права  поза  правовідносинами, 
проте необхідно  виходити  з  його розуміння  як  елементу 
цих відносин і як забезпеченого законом засобу можливої 
поведінки правочинної особи. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що права 
та обов’язки становлять зміст кожного цивільно-правово-
го  договору. Предметом  нашого  розгляду  є,  насамперед, 
такий специфічний вид договору, як продюсерський.

Стан дослідження. Це питання вивчали такі науков-
ці, як Б. Антимонов, О. Дзера, Р. Динисов, О. Калмиков, 
Н. Кротова, Ю. Нерода, О. Підопригора, М. Поплавський, 
О.  Сергєєв,  К.  Флейшіц,  Я. Шевченко,  Г. Шершеневич,  
С. Юрченко.

Метою статті є  визначення  специфічних  прав  та 
обов’язків сторін продюсерського договору. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Послуга, 
як об’єкт зобов’язання та предмет правовідносин із надання 
продюсерських  послуг,  має  бути  надана  належним  чином. 
Для цього кредитор повинен учинити певні дії, що в зазна-
чених правовідносинах набувають форми договірних умов.

Права  та  обов’язки  сторін  у  двосторонніх  угодах  за-
вжди взаємопов’язані між собою, зустрічні: те, що для од-
нієї сторони є обов’язковим, складає зміст права вимоги 
другої сторони. Отже, поки одна сторона не виконає свій 
обов’язок, інша не зможе реалізувати своє право [2, с. 444]. 

Виходячи із суб’єктного складу продюсерських послуг, 
у  кожній  із  його  сторін  –  продюсера  та  автора  (творця) 

або  виконавця  (артиста),  залежно  від  об’єкту  надаваних 
послуг, зміст і обсяг прав та обов’язків, що виникають, є 
різним. 

За  винятком  окремих  норм,  чинне  законодавство  не 
містить визначення прав та обов’язків продюсера у чи-
стому  вигляді. Проте деякі  з  них усе ж  таки норматив-
но закріплені. Так, згідно зі ст. 25 Закону України «Про 
театр  та  театральну  справу»,  театральний  продюсер 
зобов’язаний, якщо інше не передбачено договором між 
ним  і  постановником,  поінформувати  останнього  про: 
необхідність здійснення змін у театральній постановці та 
про умови, на яких постановнику пропонується їх здій-
снити;  зумовлені  договором  термінові  зміни,  здійснені 
без участі постановника, та їх причини; про припинення 
публічного виконання театральної постановки до закін-
чення терміну або про скорочення кількості вистав, пе-
редбачених договором,  а  також у  разі,  якщо  граничний 
термін публічного виконання або кількість вистав не ви-
значені договором [3].

Таке обмежене коло зобов’язань продюсера за предме-
том та суб’єктним складом, закріплене в законі, не відпо-
відає їх дійсному змісту та обсягу.

Розгляд обов’язків продюсера з надання послуг варто, 
на  наш  погляд,  здійснити,  виходячи  з  особи  продюсера, 
видів об’єктів продюсерських послуг, а також того бажа-
ного ефекту, на який сподівається споживач даних послуг. 

Сутність  правовідносин  із  надання  продюсерських 
послуг  визначає,  що  основним  обов’язком  продюсера  є 
надання  замовнику  –  творцю  (автору)  або ж  виконавцю 
(артисту) певної продюсерської послуги, за його замовлен-
ням. Тому діяльність продюсера, у цілому, повинна підпо-
рядковуватись загальним правилам щодо надання послуг, 
а саме: воля на вчинення певної дії має бути похідною від 
бажання  клієнта;  діяльність  посередника  спрямовується 
на  досягнення  максимально  ефективного  результату;  дії 
посередника  повинні  будуватись  за  «правилом  розумної 
людини» [4, c. 118]. Діяльність продюсера, спрямована на 
забезпечення суб’єктивних прав  і  обов’язків  третіх осіб, 
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має відповідати принципам розумності та бути спрямова-
ною на максимально корисний ефект. 

Замовник  має  аналогічне  прагнення.  Варто  із  цьо-
го приводу  звернути увагу на думку К. Ливанцева,  який 
вважає, що замовник досить часто зацікавлений не тіль-
ки у вчиненні певних дій, а й у їх позитивному ефекті, з 
метою  отримання  якого  він  і  вступає  у  правовідношен-
ня  [5,  с.  43].  За  таких  умов  певний  корисний  результат 
є  невід’ємною  частиною  послуги  як  об’єкта  цивільних 
прав, що з’являється внаслідок її надання. 

Обов’язки  продюсера,  враховуючи  приписи  законо-
давства, можна поділити на загальні та спеціальні.

До  загальних  обов’язків  продюсера  з  надання  про-
дюсерських послуг належать обов’язки, що витікають  із 
приписів загальних положень про послуги, передбачених 
главою 63 ЦК України.

Так, одним із основних загальних обов’язків продюсе-
ра є надання на користь окремого споживача послуги, що 
використовується у процесі здійснення певної діяльності, 
згідно з погодженим сторонами завданням (проектом) і в 
погоджений термін.

Виходячи із приписів ст. 526 ЦК України, свої послуги 
продюсер зобов’язаний надати бездоганно, тобто згідно з 
якісними та кількісними характеристиками, узгодженими 
сторонами  або  передбаченими  чинним  законодавством.  
У  разі  виникнення  певних  недоліків  послуги,  продюсер 
повинен  усунути  їх  власними  силами  та  за  свої  кошти, 
якщо інше не встановлено у договорі.

За  загальним  правилом,  передбаченим  ч.  1  ст.  902 
ЦК України,  а  також виходячи  із  правової  природи про-
дюсерської  послуги  та  особи  продюсера  (креативність, 
підприємницькі якості тощо), він повинен надати цю по-
слугу особисто. Такий підхід, як уже зазначалось раніше, 
пов’язаний, по-перше, з існуванням нерозривному зв’язку 
нематеріальних послуг із особистістю, яка їх надає і, по-
друге,  з  характеристиками  особистої  діяльності,  на  які 
зважає  замовник  під  час  вибору  виконавцем  необхідної 
послуги [6, с. 287].

Для  споживача  продюсерської  послуги  беззапере-
чно  важливим  є  саме  особистість  особи,  яка  буде  на-
давати  продюсерську  послугу,  оскільки  дана  послуга  є 
невід’ємним  елементом  від  здійснення  певних  дій  або 
діяльності продюсера, а його особа має суттєве значення 
для творця  (автора)  та  /  або виконавця  (артиста). Якщо 
надавачем  продюсерської  послуги  є  юридична  особа, 
то її споживач може ставити питання щодо конкретного 
працівника, який здійснюватиме дії з надання даної по-
слуги.  Зацікавленість  споживача  продюсерської  послу-
ги у конкретному виконавцеві зумовлена в першу чергу 
висококваліфікованими знаннями в тій або іншій сфері, 
творчими рисами особи – надавача продюсерської послу-
ги, її діловою репутацією.

Кола  спеціальних  обов’язків  продюсера,  як  зазнача-
лось вище, безпосередньо залежать від багатьох факторів, 
зокрема: виду творчого проекту, на створення якого будуть 
спрямовані  зусилля  продюсера  та  творчого  колективу  – 
авторів (творців) і виконавців (артистів); сфери культури, 
мистецтва, до якої належить цей проект; творчої особис-
тості продюсера та його креативної спрямованості тощо.

Так,  наприклад,  створення  кінематографічного  твору 
передбачає  обов’язки  продюсера, що  в  цілому  співпада-
ють із його завданнями, визначеними у Довіднику кваліфі-
каційних характеристик професій працівників (Випуск 82 
«Виробництво та розповсюдження кіно– і відеофільмів», 
затвердженому наказом від 25. 10. 2004 р. № 729) [7]. 

Обов’язки театрального продюсера у театральній сфе-
рі, згідно зі ст.25 Закону України «Про театр та театральну 
справу»,  обмежуються  лише  обов’язками  між  ним  і  по-
становником щодо певного інформування про театральну 
постановку (зміни, здійснені в театральній постановці без 
участі постановника, причини цих змін, припинення пу-

блічного виконання театральної постановки до закінчення 
терміну або про скорочення кількості вистав). 

Обов’язки продюсера в інших сферах культури та мис-
тецтва взагалі не є врегульованими.

Проте, як уже зазначалось раніше, доцільним є допо-
внення  Довіднику  кваліфікаційних  характеристик  про-
фесій  працівників  (Випуск  84.  «Діяльність  у  галузі  дра-
матичного  мистецтва  та  інша  розважальна  діяльність», 
затверджений Наказом Міністерства культури і мистецтв 
України від 04.02.2000 р. № 32) [8] характеристиками теа-
трального продюсера, продюсера сфери розваг, узявши за 
основу якості продюсера у сфері кінематографії. Виходя-
чи  із  завдань, виконання яких покладається на театраль-
ного продюсера, варто визначити коло обов’язків, які він 
повинен виконувати.

Так,  до  спеціальних  обов’язків  продюсера  з  надання 
продюсерських  послуг можна  віднести  такі, що  пов’язані: 
по-перше,  із  забезпеченням  творчої  складової;  по-друге,  з 
вирішенням організаційно-кадрових питань; по-третє, з ор-
ганізаційно-фінансовим забезпеченням; по-четверте, із про-
суванням створеного твору та доведення його до споживачів.

Обов’язки продюсера з надання послуг, спрямованих 
на  забезпечення  організаційно-творчого  результату,  за-
вжди пов’язані зі сферою творчої діяльності та врегульо-
вані нормами права інтелектуальної власності. 

При цьому, дотримання прав інтелектуальної власнос-
ті, що виникають як наслідок будь-якої творчої діяльності, 
є  одним  із  найважливіших  обов’язків,  яких  повинен  до-
тримуватись  продюсер  під  час  надання  продюсерських 
послуг. 

Так,  якщо виконавець  сам не напише пісню  (вірші й 
музику), то для її створення необхідні поет і композитор, а 
результат їхньої творчої праці – об’єкт авторського права 
[9,  с.  116]. У цьому контексті  створення будь-якого про-
екту не можливо без ідеї, творчого задуму, що, як правило, 
оформлюються  у  вигляді  сценарію.  Як  уже  зазначалось 
раніше, сценарієм є літературний твір, що містить оригі-
нальну ідею, авторський задум, опис змісту творчого про-
екту, детально розроблений сюжетний розвиток, а також 
характеристики  персонажів,  місця  та  час  дій,  титри,  які 
надають конкретну уяву про твір та його сприйняття гля-
дачами (споживачами). У той же час, будь-який сценарій 
є наслідком творчої праці її автора або групи авторів (спі-
вавторство), у яких виникають певні особисті немайнові 
та  майнові  права щодо  створеного  ними  твору,  згідно  з 
приписами ст. 11, 14, 15 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права». 

Згідно зі ст. 427 ЦК України, майнові права інтелекту-
альної власності можуть бути передані автором повністю 
або частково іншій особі. Умови передання майнових прав 
інтелектуальної власності можуть бути визначені догово-
ром,  який  укладається  згідно  із  цим Кодексом  та  іншим 
законом. Детальніше передачу майнових прав  інтелекту-
альної власності описано в ст. 31–33 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права», відповідно до яких ав-
тор (чи інша особа, яка має авторське право) може пере-
дати свої майнові права,  зазначені у ст. 15 цього Закону, 
будь-якій  іншій  особі  повністю  чи  частково  у  власність 
або  використання, шляхом  оформлення  відповідного  ав-
торського договору.

Майнові права, що передаються за авторським догово-
ром, мають бути в ньому визначені. Права, не зазначені в 
авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, 
що не передані.

У  більшості  випадків  придбання  продюсером  автор-
ських прав на сценарії певних творчих проектів здійсню-
ється саме шляхом укладання з авторами договорів, умови 
яких передбачають і розміри та порядок виплати винаго-
роди авторам. 

Винятком із даного правила є службові твори, майно-
ве право на які, відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України 
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«Про  авторське  право  і  суміжні  права»,  належить  робо-
тодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором 
(контрактом)  та  (або)  цивільно-правовим договором між 
автором  і  роботодавцем.  Згадані  твори  авторського  та 
суміжних  прав  можуть  створюватися  автором  (виконав-
цем)  під  час  виконання  ним  службових  обов’язків,  що 
виникають  з  умов  трудового  договору  або  прямо  перед-
бачені службовими обов’язками. Такі твори, відповідно до  
ст. 1 Закону України «Про авторське право та суміжні пра-
ва», набувають правового режиму службових творів. Зга-
дані відносини мають місце, наприклад, під час праці  зі 
створення  аудіовізуальних кінематографічних  творів, що 
передбачає роботу великої кількості авторів (виконавців): 
сценаристів,  режисерів,  операторів,  художників,  хорео-
графів,  композиторів,  артистів  тощо.  У  таких  випадках 
виникає складна багатопланова проблема з розмежування 
авторського та трудового прав, авторських і трудових пра-
вовідносин, із права продюсера, організації і права автора 
на створений твір.

На думку Є. Гаврилова, авторське право взагалі не ре-
гулює відносини, пов’язані зі створенням творів, а стосу-
ється лише тих відносини, які виникають у зв’язку із ви-
користанням уже готового твору. І, навпаки, трудове право 
не  регулює відносини,  які можуть  вплинути на  обсяг  та 
зміст авторських прав з використання твору [10, с. 67].

Висновки. Обов’язки  суб’єктів  продюсерських  послуг 
(надавача – продюсера, та споживачів – авторів та / або вико-
навців), враховуючи приписи законодавства, можна поділити 

на загальні та спеціальні. До загальних обов’язків продюсера 
з надання продюсерських послуг належать обов’язки, що ви-
тікають із приписів загальних положень про послуги, перед-
бачених главою 63 ЦК України, а саме: надання певної по-
слуги, згідно з погодженим сторонами завданням (проектом) 
і у визначений строк, бездоганно, особисто.

До  кола  спеціальних  обов’язків  продюсера  належать 
обов’язки,  що  пов’язані:  із  забезпеченням  творчої  скла-
дової;  з  вирішенням  організаційно-кадрових  питань; що 
стосуються  організаційно-фінансового  забезпечення; 
пов’язані  з  просуванням  створеного  твору  та  доведення 
його до споживачів.

Обов’язкам  продюсера  кореспондуються  його  права, 
зокрема: щодо набуття майнових прав на творчі результа-
ти, що створені споживачами продюсерських послуг уна-
слідок  їх надання,  або  які  виникають  і  пов’язані  з  твор-
чим продуктом (торгову марку, комерційне найменування 
тощо);  залучати  до  створення  творчого  продукту  будь-
яких авторів та / або виконавців, у разі, якщо при цьому 
не  порушуватимуться  права  інтелектуальної  власності 
інших  осіб;  у  будь-який  час  розірвати  стосунки  з  будь-
яким членом творчого колективу з певних об’єктивних та 
суб’єктивних підстав; здійснення контролю виконання ро-
біт зі створення творчого продукту у встановлені планом 
терміни  і  в  межах  кошторисно-фінансових  асигнувань; 
вживати заходів щодо притягнення винних осіб до відпо-
відальності, зокрема, щодо відшкодування збитків; отри-
мання прибутків тощо.
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старший викладач кафедри судової медицини та медичного права 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

У статті визначено окремі аспекти викладення дисципліни «Фармацевтичне правознавство» в Національному медичному універси-
теті імені О.О. Богомольця. Обґрунтовано актуальність вивчення студентами медичного вузу цього курсу. З’ясовано важливі питання, на 
яких акцентується увага викладачами при навчанні «Фармацевтичного правознавства». 

Ключові слова: фармацевтичне правознавство, фармацевтичні правовідносини, правові дисципліни, медичне правознавство, право.

В статье определены отдельные аспекты изложения дисциплины «Фармацевтическое правоведение» в Национальном медицин-
ском университете имени А.А. Богомольца. Показана актуальность изучения студентами медицинского вуза этого курса. Выяснены 
актуальные вопросы, на которых акцентируется внимание преподавателями при обучении «Фармацевтического правоведения».

Ключевые слова: фармацевтическое правоведение, фармацевтические правоотношения, правовые дисциплины, медицинское 
правоведение, право.

The article presenting some aspects of teaching the discipline „Pharmaceutical Law” at the National Medical University of O.O. Bogomolets. 
Actuality of studing legal discipline by students of medical university is shown. Main issues, which are focused by teachers duering teaching 
„Pharmaceutical Law” to students, are found.

Key words: pharmaceutical law, legal pharmaceutical relationships, legal disciplines, medical law, law.

Постановка проблеми.  Розуміння  основ  функціо-
нування  державно-правових  механізмів,  а  також  знання 
базових нормативно-правових актів, якими повинен керу-
ватись фармацевт у своїй повсякденній професійній діяль-
ності, є необхідною умовою для того, щоб випускник ме-
дичного вузу міг виконувати свої професійні обов’язки на 
належному рівні. Тому для формування необхідних знань і 
навичок студентам Національного медичного університе-
ту ім. О.О. Богомольця пропонується до вивчення предмет 
«Фармацевтичне правознавство». 

У процесі його засвоєння студент отримує необхідний 
мінімум  знань про  теоретичні  основи держави  та права, 
формує понятійний апарат, набуває системних знань щодо 
історичних аспектів виникнення права, його основних за-
вдань та функцій, особливостей фармацевтичного право-
знавства (такої системи норм, яка покликана регулювати 
суспільні відносини у сфері фармацевтичної діяльності). 
Відобразити таку методику є необхідним, зважаючи на ті 
системні зміни, які сьогодні відбуваються в українському 
суспільстві.  Тому  обрана  тема  наукового  дослідження  є 
актуальною. 

Стан дослідження.  Проблематикою  медичного  та 
фармацевтичного  права  займаються  чимало  вітчизня-
них та  іноземних науковців. Серед них – Р.Ю. Гревцова,  
Р.А. Майданик, І.Я. Сенюта, Р.О. Стефанчук, С.Г. Стецен-
ко.  Важливим  видається  показати  методику  викладання 
тих  чи  інших  наукових  напрацювань  у  сфері  фармацев-
тичного  правознавства  студентам медичного  вищого  на-
вчального закладу. 

Мета статті  полягає  у  визначенні  особливостей  ви-
кладання  дисципліни  «Фармацевтичне  правознавство» 
в Національному медичному університеті  ім. О.О. Бого-
мольця  та  з’ясуванні,  яким  чином  ці  знання  можуть  за-
стосовуватись студентами під час подальшої професійної 
діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зазначе-
на  дисципліна  викладається  для  студентів  за  напрямами 
підготовки  1202  «Фармація»  (Спеціальність:  7.12020104 
Технологія  парфумерно-косметичних  засобів)  та  1102 
«Фармація» (Спеціальність: 7.12020101 Фармація) денної 
та заочної форм навчання. 

Правовим  орієнтиром  під  час  викладання  цієї  дис-
ципліни  є  низка  нормативно-правових  актів,  серед  яких 
наказ Міністерства освіти  і науки (далі – МОН) України 
№ 782 від 05. 07. 2016 «Про затвердження форм докумен-
тів  з  підготовки  фахівців  у  вищих  навчальних  закладах 
І –  ІV рівнів акредитації»  [6], наказ Міністерства охоро-
ни здоров’я (далі – МОЗ) України від 07. 12. 2009 № 930 
«Про затвердження та введення нового навчального пла-
ну  підготовки  фахівців  освітньо-кваліфікаційного  рівня 
«спеціаліст» кваліфікації «провізор» у вищих навчальних 
закладах  IV  рівня  акредитації  за  спеціальністю  «фарма-
ція»»  (зі  змінами,  внесеними  наказом МОЗ  України  від  
08. 07. 2010 № 542) [7]; Наказ МОЗ України від 07.12.2009 
№ 932 «Про затвердження та введення нового навчально-
го  плану  підготовки  фахівців  освітньо-кваліфікаційного 
рівня  «спеціаліст»  кваліфікації  «провізор-косметолог»  у 
вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеці-
альністю  «технологія  парфумерно-косметичних  засобів» 
[8]; наказ МОЗ України від 24. 03. 2004 № 152 «Про за-
твердження Рекомендацій щодо розроблення навчальних 
програм навчальних дисциплін» [9].

Програма  навчальної  дисципліни  «Фармацевтичне 
правознавство» складається з таких змістових модулів:

1)  Змістовний  модуль  1:  «Теоретичні  основи  права, 
система фармацевтичного  права  і  система фармацевтич-
ного законодавства. Правові основи діяльності фармацев-
тичних  підприємств.  Нормативно-правове  забезпечення 
розробки, виробництва та контролю якості лікарських за-
собів». До нього належать такі теми: 

1. Правознавство як наука. Загальна теорія держави та 
права. Джерела права. Галузі та інститути права.

2.  Фармацевтичне  право  і  фармацевтичне  законодав-
ство. Основні поняття та категорії.

3.  Гармонізація фармацевтичного  законодавства  з  єв-
ропейськими нормами.

4. Основи  господарської  діяльності  та  страхування  у 
сфері охорони здоров’я. Правова природа медичної допо-
моги та фармацевтичного забезпечення.

5. Механізм державної реєстрації та допуску нових лі-
карських засобів до використання в Україні. Інтелектуаль-
на власність у галузі охорони здоров’я.
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6. Дозвільна система у сфері господарської діяльності. 
Ліцензування фармацевтичної діяльності.

7.  Стандартизація  та  сертифікація  у  фармацевтичній 
діяльності. Створення  і  виробництво лікарських  засобів: 
правові аспекти.

8.  Система  забезпечення  якості  лікарських  засобів. 
Нормативно-правове  регулювання  забезпечення  якості  в 
закладах охорони здоров’я.

9.  Правові  аспекти  зовнішньоекономічної  діяльності 
та митного регулювання. Державний контроль  за якістю 
лікарських  засобів  та  виробів  медичного  призначення, 
ввезених на митну територію України.

2) Змістовий модуль 2: «Нормативно-правове регулю-
вання  обігу  лікарських  засобів  та  фармацевтичного  за-
безпечення у правовому полі України. Державний нагляд 
(контроль) у сфері виробництва та обігу лікарських засо-
бів.  Відповідальність  за  порушення  чинного  законодав-
ства». Даний модуль складається з таких тем:

1. Регуляторна система обігу лікарських засобів. Обіг 
номенклатурно-правових і класифікаційно-правових груп 
лікарських засобів в Україні.

2. Державне регулювання та контроль обігу наркотич-
них засобів, психотропних речовин, прекурсорів у закла-
дах охорони здоров’я.

3.  Нормативно-правове  забезпечення  пільгового  від-
пуску лікарських засобів. Критерії визначення пільгових 
категорій населення.

4. Законодавчі основи державного нагляду (контролю) 
у  сфері  обігу  лікарських  засобів  та  виробів  медичного 
призначення.

5. Відповідальність за порушення під час виробництва, 
зберігання,  транспортування,  реалізації  чи  використання 
лікарських засобів.

6. Податкове  законодавство у  сфері фармації. Дотри-
мання законодавства про ціни та ціноутворення на лікар-
ські засоби. Відповідальність за порушення у сфері опо-
даткування та ціноутворення щодо лікарських засобів.

7. Державний контроль за дотриманням законодавства 
з  питань  санітарно-епідеміологічного  благополуччя,  за-
хисту прав споживачів. Протипожежний нагляд. Відпові-
дальність за порушення чинного законодавства.

8. Правовідносини в системі юридичної опіки фахівців 
фармації.  Регулювання  трудових  взаємовідносин.  Соці-
ально-правова захищеність фармацевтичних працівників.

9. Порядок розгляду та вирішення спорів у судах різ-
них інстанцій.

10.  Законодавчі  основи  забезпечення  населення  ме-
дичними  імунобіологічними  препаратами  та  виробами 
медичного призначення.

Серед перерахованих  тем більшість  викладаються на 
лекціях та розглядаються на практичних заняттях, однак 
деякі  з  них  студенти  засвоюють  у  процесі  самостійної 
роботи.  Відповідно  до  робочих  навчальних  планів  під-
готовки фахівців  за  вказаними вище спеціальностями та 
типової робочої навчальної програми з дисципліни «Фар-
мацевтичне  правознавство»,  проведення  семінарських 
занять не передбачено. Самостійна робота студента здій-
снюється у вільний від аудиторних занять час. Її форми та 
зміст визначаються робочою програмою з навчальної дис-
ципліни, порядок її виконання регламентується методич-
ними вказівками. Самостійна робота спрямована на ово-
лодіння студентом навчальним матеріалом, практичними 
навичками,  передбачає  його  активну  пізнавальну  діяль-
ність, – отримання нових знань із підручників, посібників, 
монографій тощо, самостійне вирішення завдань, набуття 
навичок самоконтролю.

Методи навчання визначаються з урахуванням специ-
фіки  викладання  дисципліни.  Зокрема,  застосовуються 
такі з них: 

1) Словесні (лекції) – чіткий, системний виклад окре-
мої наукової проблеми або теми. Мета лекції полягає у до-

помозі студентам оволодіти методами самостійної роботи 
з  підручниками,  посібниками,  першоджерелами.  Осно-
вний  зміст  лекції  становлять  центральні  методологічні, 
теоретичні  і  практичні  проблеми.  Розкриваються  не  всі 
питання теми, а найважливіші, найсуттєвіші, що вимага-
ють наукового обґрунтування.

2)  Наочні  (ілюстрація,  демонстрація)  –  допоміжний 
метод при словесному. Засоби ілюстрації – таблиці, схеми 
тощо. 

3) Практичні методи: тести, задачі, вправи, самостійні, 
контрольні роботи тощо.

Ще одним методом контролю знань для студентів під 
час  вивчення  дисципліни  «Фармацевтичне  правознав-
ство»  є  індивідуальне  завдання  у  вигляді  письмової  ро-
боти – реферату, який є обов’язковим до виконання. Сту-
денти ж заочної форми навчання виконують обов’язкову 
контрольну роботу. 

Практика  викладання  курсу  показує,  що  найбільшу 
увагу  студентів  привертають  питання  саме  практичної 
спрямованості  –  реалізації  положень  Законів  України 
«Про лікарські  засоби»  [19],  «Про  захист прав  спожива-
чів» [18], «Про наркотичні засоби, психотропні речовини 
та  прекурсори»  [21],  Основ  законодавства  України  про 
охорону  здоров’я  [10],  положень  у  сфері  інтелектуаль-
ної власності, викладених у Цивільному кодексі України 
[22], основ здійснення господарської діяльності, що міс-
тяться в Законі України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності» [20] та Господарському кодексі 
України  [1].  Також  зацікавлення  викликають  положення 
Податкового  кодексу  України  [11],  Кодексу  законів  про 
працю України [4], Кодексу України про адміністративні 
правопорушення  [3], Кримінального кодексу України  [5] 
та низки інших нормативних актів. 

У процесі навчання викладачами звертається увага  і на 
підзаконні  нормативно-правові  акти  у  сфері  фармації:  на-
кази МОЗ України, а саме: «Про затвердження Переліку лі-
карських засобів, дозволених до застосування в Україні, які 
відпускаються без рецептів  із  аптек та  їх структурних під-
розділів»  від  18.  05.  2015 №  283  [13],  «Про  затвердження 
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов про-
вадження господарської діяльності з виробництва лікарських 
засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» 
від 31.10.2011 № 724 [14], «Про затвердження Порядку про-
ведення клінічних випробувань лікарських засобів та експер-
тизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення 
про комісії з питань етики» від 23. 09. 2009 № 690 [15], «Про 
затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контр-
олю  якості  лікарських  засобів  в  аптеках»  від  17.  10.  2012  
№ 812 [16] та деякі інші; постанов Кабінету Міністрів Укра-
їни, зокрема: «Деякі питання здійснення державного контр-
олю якості лікарських засобів» від 17. 03. 2010 № 275  [2], 
«Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних 
виробів» від 02. 10. 2013 № 753 [17] тощо. 

Завжди  велику  актуальність  серед  студентів  мають 
питання, дотичні до сфери юридичної відповідальності у 
сфері фармації: адміністративної, дисциплінарної, цивіль-
но-правової  та  кримінальної. Окрема  увага  викладачами 
звертається на випадки корупційних проявів у практичній 
діяльності  у  сфері  охорони  здоров’я,  зокрема,  на  зміст 
положень  відповідних  статей  КУпАПу,  Кримінального 
кодексу  України,  Закону  України  «Про  запобігання  ко-
рупції»  [12],  питання  фальсифікації  лікарських  засобів, 
обігу лікарських засобів, що містять наркотичні або силь-
нодіючі речовини, порушення встановленого порядку до-
клінічного  вивчення,  клінічних  випробувань  і  державної 
реєстрації лікарських засобів тощо. 

Окрім  зазначеного,  під  час  викладання  зазначеної 
вище дисципліни  акцент  здійснюється  і  на  питаннях  ін-
теграції України до Європейського союзу (далі – ЄС), на 
нормах права ЄС, якими регламентуються питання обігу 
лікарських  засобів  та  виробів  медичного  призначення  в 
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країнах ЄС,  особливостях  застосування Директив  та  Ре-
гламентів у сфері охорони здоров’я (зокрема, Директиви 
2001 / 83 [23] та Регламенту 726 / 2004 [24]), імплементації 
цих положень у вітчизняне законодавство, здійснення сер-
тифікації лікарських засобів та виробів медичного призна-
чення, дії належних практик (GMP, GDP, GPP, GLP) тощо. 

Висновки. Таким  чином,  викладення  дисципліни 
«Фармацевтичне правознавство» в Національному медич-
ному університеті імені 

О.О.  Богомольця  здійснюється  з  урахуванням  осно-
вних  напрямків  реформування  вітчизняного  законо-

давства  у  сфері  охорони  здоров’я  в  цілому  та  фармації 
зокрема,  а  також  шляхом  детального  аналізу  не  лише 
теоретичних питань, які дають змогу опанувати понятій-
ний апарат та засвоїти основи правознавства, а й, у пер-
шу чергу – розгляду практичних ситуацій, які виникають 
або можуть  виникати  в майбутньому  під  час  здійснення 
фармацевтичної діяльності.  Засвоєння  таких  знань дасть 
змогу майбутньому фахівцю у сфері фармації або особам, 
які на час навчання працюють у цій галузі, не допускати 
порушень норм закону,  адже  їх незнання не  звільняє від 
відповідальності. 
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У статті висвітлено окремі правові категорії страхування професійної відповідальності медичних працівників. Проаналізовано норма-
тивно-правові акти, що регулюють питання страхування та здійснення медичної діяльності. Розкриваються проблемні питання відшкоду-
вання збитків, завданих унаслідок медичного втручання, пропонуються удосконалення правового регулювання цього питання.
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В статье освещены отдельные правовые категории страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Про-
анализированы нормативно-правовые акты, определяющие вопросы страхования и осуществления медицинской деятельности. Рас-
крываются проблемные вопросы возмещения вреда причиненного в результате медицинского вмешательства, предлагаются усовер-
шенствования правового регулирования этого вопроса.

Ключевые слова: страхование; страхование профессиональной деятельности медицинских работников; возмещение вреда,  
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The article deals with some legal categories of insurance of professional liability of health workers. Analyzed the regulatory legal acts deter-
mining of insurance and implementation of medical activity. Disclosed problematic issues of compensation for harm suffered as a result of medical 
interventions and proposed improving the legal regulation of this issue.

Key words: insurance, insurance of professional liability of health workers, compensation for harm, compensation for harm caused  
as a result of medical intervention, medical error, medical risk.

Постановка проблеми. Норми  Конституції  України 
визначають  життя  та  здоров’я  людини  найвищою  соці-
ально  цінністю  та  гарантують  кожному  право  на  охоро-
ну здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. 
Згідно  з  Основами  законодавства  України  про  охорону 
здоров’я, кожний громадянин України має право на квалі-
фіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лі-
каря, методів лікування відповідно до його рекомендацій 
і закладу охорони здоров’я, що гарантується встановлен-
ням відповідальності за порушення прав і законних інтер-
есів громадян у цій сфері [1].

Розвиток  системи  страхування  професійної  відпові-
дальності медичних працівників та механізмів відшкоду-
вання  збитків,  завданих унаслідок медичного втручання, 
повинні стати гарантією захисту пацієнта, незалежно від 
наявності вини медичного працівника у заподіянні шкоди, 
а також стимулювати до підвищення рівня медичного об-
слуговування та медичної допомоги.

Стан дослідження.  Теоретичною  основою  нашого 
дослідження стали роботи таких відомих вітчизняних та 
зарубіжних науковців,  як С.В. Антонов, В.Д.  Базилевич,  
П.З.  Іванишин,  Р.А. Майданик, М.М. Матюха,  С.Г.  Сте-
ценко,  Я.М.  Шатковський.  Особливості  відшкодуван-
ня  збитків,  завданих  унаслідок  медичного  втручання  та 
страхування  професійної  відповідальності  медичних 
працівників,  досліджували  у  своїх  працях  такі  вчені,  як  
Р.Ю. Гревцова, О.В. Крилова, А.М. Морозов, І.Я. Сенюта, 
С.Г. Стеценко, О.А. Файєр.

Метою статті є дослідження окремих питань страху-
вання  професійної  відповідальності  медичних  працівни-
ків та відшкодування збитків, завданих унаслідок медич-
ного втручання.

Виклад основного матеріалу дослідження.  На  сьо-
годнішній  день  законодавство України, що  регулює  вза-
ємовідносини пацієнта та лікаря, базується на Конституції 
України,  Законі України  «Основи  законодавства України 
про охорону здоров’я» та Законі України «Про страхуван-
ня». Страхування  зобов’язань  являє  собою  систему пра-

вовідносин  із  надання медичної  допомоги щодо  захисту 
майнових  інтересів  фізичних  та  юридичних  осіб  у  разі 
настання  певної  події  (страхових  випадків),  визначених 
договором страхування або прямою вказівкою закону,  за 
рахунок грошових фондів, що формуються шляхом спла-
ти  страхових  внесків  [2,  с.  6]. Одним  із  видів  відносин, 
що входять до цієї системи, є правовідносини щодо стра-
хування  професійної  відповідальності  та  професійних 
ризиків у  сфері охорони  здоров’я,  які можуть носити як 
обов’язковий, так і добровільний характер. 

Одним із ключових чинників запровадження в Україні 
обов’язкового медичного страхування повинна стати стан-
дартизація.  Вона  дозволить  створити  медичні  стандарти, 
які  будуть  визначати правила  лікування  тих  чи  інших  за-
хворювань, необхідний рівень медичного оснащення, орга-
нізаційних заходів, кадрового потенціалу. Умови договору 
страхування  професійної  відповідальності  та  ризиків  у 
сфері охорони здоров’я повинні базуватись та бути підпо-
рядковані  медичним  стандартам  і  клінічним  протоколам. 
Сьогодні в Україні стандартів медичної допомоги всього 5, 
уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги – 12. 
Для порівняння, у Німеччині за допомогою стандартизації 
медичної допомоги щомісяця розробляються та подаються 
на  затвердження понад 100 медичних стандартів, у США 
діє понад 5000 медичних стандартів [3, с. 97]. Уніфіковані 
клінічні протоколи медичної допомоги та медичні стандар-
ти мають індикатори якості, за якими можна оцінити якість 
наданої  медичної  допомоги  за  певний  період,  у  певному 
закладі охорони здоров’я, регіоні, в системі МОЗ України. 
На даний момент 20 клінічних протоколів знаходяться в ак-
тивній розробці, 70 затверджено на засадах доказової меди-
цини, 4 уніфікованих клінічних протоколи знаходяться на 
затвердженні в МОЗ України [4].

Спираючись на проведені дослідження у сфері страху-
вання професійної відповідальності медичних працівників 
[2, с. 6–40; 3, с. 95–100; 5, с. 18, 66, 69] та виходячи з того, 
що відповідно до ЦК України, медичний працівник несе 
цивільну відповідальність не за лікарські помилки, а саме 
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за шкоду (майнову і моральну), заподіяну пацієнтові вна-
слідок лікарської помилки, досить передчасно вести мову 
про застосування у вітчизняному правовому та медично-
му  просторі  так  званої  «шведської  моделі  страхування»  
[2, с. 39]. Доцільніше зосередитись на вдосконаленні ме-
ханізмів, що будуть сприяти об’єктивному встановленню 
меж  та  підстав  відповідальності  медичних  працівників, 
використовуючи для цього міжнародний досвід.

На  сьогоднішньому  етапі  розвитку  українського  сус-
пільства та медико-правової науки на перший план щодо 
відповідальності  медичних  працівників  за  професійні 
правопорушення виходить цивільно-правова відповідаль-
ність.  У  юридичній  науці  таку  відповідальність  у  сфері 
медичної  діяльності  визначають  як  варіант  юридичної 
відповідальності,  що  виникає  внаслідок  порушення  у 
галузі  майнових  або  особистих  немайнових  благ  грома-
дян у  сфері охорони  здоров’я  і  яка полягає переважно в 
необхідності  відшкодування  збитків  [6].  Для  настання 
такої  відповідальності  необхідною  умовою  є  наявність 
таких  складових:  протиправної  поведінки,  тобто  дії  або 
бездіяльності  медичних  працівників,  заподіяної  шкоди, 
причинного  зв’язку  між  протиправною  поведінкою  та 
настанням шкідливих наслідків,  а  також  вини медичних 
працівників, щодо останньої, то її намагаються усунути із 
системи як умову відшкодування шкоди та досягти біль-
шої справедливості і зробити процес відшкодування шко-
ди максимально простим для пацієнта («шведська модель 
страхування»).

Шкода  визначається  як  матеріальні  збитки,  що  ви-
ражаються  у  зменшенні  майна  потерпілого  пацієнта  та 
його  нематеріальних  благ  ,таких  як  життя  і  здоров’я  
[7,  с.  269  –  270].  Виділяють майнову  (реальні  витрати, 
неотримані  доходи  тощо)  і  моральну  шкоду  (фізичний 
біль  та моральні  страждання пацієнта)  під  час надання 
медичної допомоги. Згідно з ч. 2 ст. 22 Цивільного кодек-
су України, збитками є: 

1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням 
або пошкодженням речі, а також витрати, які вона зроби-
ла або мусить зробити для відновлення свого порушеного 
права (реальні збитки); 

2) доходи, які особа могла б реально одержати за зви-
чайних обставин, якби її право не було порушене (упуще-
на  вигода)  [8].  Проте  у  відшкодуванні  збитків  здоров’ю 
пацієнта є свої особливості. Однією з основних є немож-
ливість повернути його в натурі, у попередній стан [9]. У 
такому випадку відшкодування збитків здійснюється шля-
хом  визначення  грошової  компенсації,  в  яку  входитиме 
втрачений  потерпілим  заробіток  унаслідок  ушкодження 
здоров’я,  додаткові  витрати,  наприклад,  на  харчування, 
догляд за пацієнтом, санаторне лікування тощо. 

Моральна шкода, відповідно до ч. 2 ст. 23 ЦК України, 
розкривається через ступінь фізичних та душевних страж-
дань фізичної особи, а також у приниженні її честі та гід-
ності  [8].  Згідно  з  Методичними  рекомендаціями  щодо 
відшкодування моральних збитків, затверджених Листом 
Міністерства  юстиції  України  від  13  травня  2004  року, 
розмір  грошового  відшкодування  моральних  збитків  ви-
значається  судом,  залежно  від  характеру  правопорушен-
ня, глибини фізичних та душевних страждань,погіршення 
здібностей потерпілого або позбавлення його можливості 
їх реалізації,  ступеня вини особи, яка завдала моральної 
шкоди,  якщо вина  є  підставою для  відшкодування,  а  та-
кож з урахуванням інших обставин, які мають істотне зна-
чення.  Зокрема,  враховується  стан  здоров’я потерпілого, 
тяжкість вимушених змін у його життєвих  і виробничих 
стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, 
час  та  зусилля,  необхідні  для  відновлення  попереднього 
стану. Моральну шкоду не можна відшкодувати в повно-
му  обсязі,  оскільки  немає  (і  не  може  бути)  точних  кри-
теріїв майнового виразу душевного болю, спокою, честі, 
гідності особи. Будь-яка компенсація моральної шкоди не 

може бути адекватною дійсним стражданням, тому її роз-
мір може бути суто умовним. У будь-якому випадку роз-
мір  відшкодування  повинен  бути  адекватним  нанесеній 
моральній шкоді [10].

Варто зазначити, що обов’язковою умовою відшкоду-
вання  збитків,  завданих унаслідок медичного втручання, 
є причинний зв’язок між протиправною поведінкою і за-
подіяною шкодою,  оскільки  якщо шкода  виникне  з  при-
чин, які не є наслідком протиправної поведінки медичного 
працівника – обов’язку відшкодування збитків не виник-
не. Такою підставою звільнення від відповідальності є ме-
дична помилка. 

У  літературі  медичного  права  існує  два  підходи  до 
тлумачення  поняття  «медичної  помилки».  У  широкому 
розумінні  лікарська  (медична)  помилка  –  це  дефект  на-
дання медичної  допомоги,  пов’язаний  із  неправильними 
діями  медичного  персоналу,  який  характеризується  до-
бросовісною  помилкою  за  відсутності  ознак  умисного 
або необережного злочину [7, с. 456]. Медична помилка у 
вузькому розумінні – це правомірні та обґрунтовані дії чи 
бездіяльність особи, яка надає медичні послуги (допомо-
гу),  несприятливий наслідок  яких пов’язаний  з  недоско-
налістю та обмеженістю методів  та  засобів  сучасної ме-
дичної науки, важкими об’єктивними умовами медичного 
втручання, атиповими будовою тіла або функціонуванням 
окремих  органів,  нестандартними  реакціями  організму 
пацієнта на застосування медичних препаратів чи проце-
дур  та  виник незалежно  від  уважності  та  професійності 
надавача медичних послуг, за відсутності в його діях (без-
діяльності) умислу чи інших ознак складу цивільного пра-
вопорушення [9]. У такому випадку помилка буде право-
мірною і не матиме ознак злочинної діяльності, отже, такі 
«казуальні помилки» виключатимуть застосування до ме-
дичних  працівників  цивільно-правової  відповідальності. 
Так, безвинною медична помилка буде тоді, коли настання 
негативних наслідків пов’язане з об’єктивними причина-
ми, які лікар не міг передбачити. До них належать:  ана-
томічні особливості  або аномалії  будови організму паці-
єнта;  індивідуальні  особливості  організму;  спричиненні 
медичними препаратами алергічні та токсичні реакції , які 
не могли бути виявленні під час попереднього медичного 
огляду. В  літературі  такі  причини  відносять  до  категорії 
«нещасного випадку» .

Термін  «лікарська  помилка»  і  «нещасний  випадок» 
можна  розглядати  як  схожі  поняття, що містять  правову 
оцінку лікування, на основі якої в доктрині відмежовують 
правомірне  діяння  і  правопорушення  медичного  праців-
ника за негативного результату лікування [11, с. 312] .

У медичній  літературі  під  «нещасним випадком» ро-
зуміють  невдалі  результати  лікування,  які  лікар,  діючи 
правомірно, відповідно до уніфікованих клінічних прото-
колів медичної допомоги і медичних стандартів, не міг пе-
редбачити, у зв’язку з об’єктивною неможливістю цього.  
У медичній літературі виділяють ще таке поняття, як «об-
ґрунтований медичний ризик», який варто відрізняти від 
медичної помилки. Під обґрунтованим медичним ризиком 
розуміють  професійні  дії  медичного  працівника,  прове-
дені  з  добровільної  інформованої  згоди  пацієнта, що  не 
відповідають  чинним  в  Україні  професійним  медичним 
стандартам і застосовуються у винятковому випадку – для 
порятунку життя і здоров’я пацієнта [11, с. 313].

Розрізняють «лікарський ризик, який вчиняється з ме-
тою попередження нанесення шкоди для здоров’я чи жит-
тя  людини»  та  «медичний  експеримент»  [12,  c.  81]. Об-
ґрунтований медичний  ризик  виключає  відповідальність 
медичних працівників, хоча за своєю суттю є небезпечним 
і непередбачуваним для життя і здоров’я пацієнта та засто-
совується лише у виняткових випадках, коли інші медичні 
заходи, передбачені професійними медичними стандарта-
ми, є недієвими. Головною умовою звільнення медичного 
працівника від відповідальності в такому випадку є згода 
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пацієнта на цей ризик. Проте, з метою запобігання судо-
вому  переслідуванню  за  несприятливого  кінця  хвороби, 
лікарі стали уникати ризику в своїй діяльності. Це явище 
отримало назву «захисної медицини» (defensive medicine), 
основними ознаками якої  є: призначення надмірного об-
сягу методів обстеження та засобів лікування; відмова від 
оперативного  втручання  у  пацієнтів  за  хронічного  пере-
бігу  захворювання  та  застосування  складних  інвазивних 
діагностичних методів; вибір найменш складних ортодок-
сальних  прийомів  втручання;  організація  необґрунтова-
них консультацій та консиліумів; необґрунтоване направ-
лення в інші лікувальні заклади тощо [13, с. 88-92].

Таким  чином,  з  метою  захисту  медичних  працівни-
ків та пацієнтів від так званої «захисної медицини» було 
б  доцільним  доповнити  Статтю  78  Основ  Професійні 
обов’язки медичних і фармацевтичних працівників Зако-
ну України «Основи  законодавства України про охорону 
здоров’я» пунктом «є», та викласти його у такій редакції: 

«є)  застрахувати  професійну  відповідальність  до  по-
чатку здійснення медичної практики».

Не  можна  залишитись  осторонь  судової  практики  у 
справах про відшкодування збитків унаслідок медичного 
втручання. Аналіз судових рішень свідчить про негативну 
практику  вирішення  спорів  на  користь  пацієнта. Напри-
клад,  Рішення  Приморського  районного  суду  м.  Одеси 
щодо справи за позовом до клініки «Інто – сана» про від-
шкодування  матеріальної  та  моральної  шкоди.  Фізична 
особа звернувся до Київського районного суду міста Оде-
си з позовом до клініки «Інто – Сана» про відшкодуван-
ня матеріальних  та моральних  збитків. Позивач просить 
зобов’язати клініку «Інто – Сана» сплатити йому витрати 
на лікування в сумі 46 035,5 гривень, стягнути з відповідача 
заподіяну моральну шкоду внаслідок лікарської помилки, 
в результаті якої вона припинила займатись адвокатською 

практикою, в розмірі 500 000 гривень (а. с. 1 – 2). Позивач 
мотивує вимоги тим, що він повністю втратив пам’ять, ро-
боту адвоката, вимушений постійно лікуватись та отримав 
інвалідність через медичну помилку під час операційного 
втручання в медичному центрі «Інто – Сана» 16. 04. 2010 
року, що і стало підставою для звернення до суду із цим 
позовом до відповідача про відшкодування матеріальних 
та моральних збитків. У судовому засіданні позивач під-
тримав заявлені вимоги за викладених підстав. Представ-
ник відповідача позов не визнав, надав суду заперечення 
проти  позову  (медичними  працівниками  клініки  не  до-
пускалась  медична  помилка  під  час  лікування  позивача, 
операційне втручання пройшло успішно та без будь яких 
ускладнень). Позивач безпідставно зазначає про отриман-
ня інвалідності саме через операцію в Медичному центрі 
«Інто – Сана», при цьому не надаючи до суду жодних до-
кументів щодо підстав для присвоєння групи інвалідності 
та які б підтверджували будь-який зв’язок виникнення ін-
валідності з діями відповідача [14].

Висновки. Законодавство у сфері відшкодування збит-
ків,  завданих  унаслідок  медичного  втручання,  містить 
прогалини, суперечності та неузгодженості. Так, лікарі, як 
і пацієнти залишаються досить часто незахищеними, тому 
з  метою  врегулювання  цього  питання  було  б  доцільним 
запровадити запропоновані нами зміни та доповнення до 
законодавства у сфері охорони здоров’я. Необхідно зосе-
редитись на вдосконаленні механізмів, що будуть сприяти 
об’єктивному встановленню меж та підстав відповідаль-
ності  медичних  працівників,  використовуючи  для  цього 
міжнародний досвід, та запровадити повноцінну систему 
професійної  відповідальності  медичних  працівників, що 
повинно стати одним із важливих елементів системи дер-
жавного медичного страхування в Україні.
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Стаття присвячена розгляду питань щодо виникнення господарських договірних відносин. Зокрема, проаналізовані позиції науковців 
з даного питання. Дослідження питань історії виникнення даної категорії починається з аналізу норм римського права й закінчується 
аналізом діючого законодавства України.

Ключові слова: контракт, торгівельна угода, договір, господарський договір, договірні правовідносини.

Статья посвящена рассмотрению вопросов возникновения хозяйственных договорных отношений. В частности, проанализированы 
позиции ученых по данному вопросу. Исследование вопросов истории возникновения данной категории начинается с анализа норм 
римского права и заканчивается анализом действующего законодательства Украины.

Ключевые слова: контракт, торговая сделка, договор, хозяйственный договор, договорные правоотношения.

The article is devoted to consideration of the emergence of a commercial contractual relationship. In particular, it analyses the positions of 
scholars on this issue. The research of the history of the studied categories begins with an analysis of the rules of Roman law and ends with the 
analysis of the current legislation of Ukraine.

Key words: contract, commercial (trade) agreement, economic agreement, contractual relations.

В  умовах  становлення  ринкової  економіки  важливо 
створити  ефективну  систему  господарського  законодав-
ства. Договірно-правова форма здатна забезпечити необ-
хідний баланс між попитом і пропозицією, наситити ринок 
тими товарами, яких потребує споживач. Договір служить 
ідеальною формою активності  учасників  господарського 
обороту,  він  є найбільш оперативним  і  гнучким  засобом 
зв’язку  між  виробництвом  і  споживанням,  вивчення  по-
треб  і негайного реагування на них з боку виробництва. 
Однак не можна розглядати жодний правовий інститут, не 
дослідивши історію його становлення й розвитку.

Питанням,  пов’язаним  із  категорією  господарського 
договору,  в  тому  числі,  його  виникненням  і  тлумачен-
ням,  були  присвячені  дослідження  таких  науковців,  як:  
О.А.  Беляневич,  Л.К.  Веретельник,  О.М.  Вінник,  
О.В. Дзери, А.В. Луць, О.П. Подцерковного, В.М. Череш-
нюк, В.С. Щербини та ін.

Як зазначав М. Оріу, договір був відомий ще єгипет-
сько-халдейській традиції, запозиченій пізніше грецьким 
правом, причому договори, аналогічні римським догово-
рам bona fides, передували формальним або абстрактним 
договорам  (таким,  як  stipulatio).  В  цій  традиції  договір 
зводився значною мірою до слова, яке давалося й сприй-
малося по відношенню до певного предмета й певної по-
слуги.  Спочатку  договір  застосовувався  до  об’єктів,  які 
безпосередньо не стосувалися торгового обміну (зокрема, 
з метою припинення міжусобних війн). [1, с. 87].

У цілому первісна форма, в якій відбувався обмін (міна 
або торгівля без слів), передбачала укладення будь-якого 
перемир’я в тому чи іншому вигляді. Аналогічний погляд 
був  висловлений  українським  правознавцем  В.Е.  Гра-
барем,  який  зазначав, що  перші  відомі  правові формули 
(оголошення війни й договір) стосуються саме міжнарод-
них відносин [2, с. 493, 506–507]. Відома також практика 
передачі в рамках договору виконання певних публічних 
функцій  приватним  особам.  На  договірні  засади  участі 
громадян у суспільному управлінні справами в царський 
період Риму вказує Т. Моммзен [3].

Необхідно зазначити, що договір  (contractus) як юри-
дична  категорія  розроблявся  й  в  давньоримському  пра-
ві.  Договору  передує  поняття  nexum  (зв’язок),  який  був 
пов’язаний із mancipatio (способом передачі власності) й 

становив процедуру підкорення однієї особи владі  іншої 
з тим, щоб гарантувати виплату боргу. Крім того, для по-
значення угод у ці часи нерідко використовувався вислів 
conventio.  Іншим  важливим  поняттям  давньоримсько-
го  права  було  поняття  pactum  (угода).  Римські  вислови 
contractus,  conventio,  pactum,  в  принципі,  є  самостійни-
ми поняттями; жодне з них не охоплювало всіх явищ, які 
мали договірну природу, і не виступало як родова катего-
рія [4; 5].

Для римських юристів класичного часу договір полягає 
в угоді або згоді сторін. У Кодексі Юстиніана договір ви-
значається як угода двох чи кількох сторін про виникнення, 
перенесення,  припинення,  збереження,  зміну  будь-якого 
права. Договір  використовується  в  усіх  галузях  права:  в 
праві приватному ‒ як речовий, зобов’язальний, сімейний 
договір чи договір про спадщину; в праві публічному ‒ як 
державний договір,  конкордат  та  ін.  Зобов’язання, поро-
джені  договором,  Гай  поділяє  на  чотири  види:  1)  ті, що 
виникають у зв’язку з передачею речі (реальні контракти); 
2) вимовою певних урочистих слів (вербальні контракти); 
3) записом у книгу (літеральні, або письмові контракти); 
4) досягненням взаємної згоди (консенсуальні контракти) 
[6, с. 287]. 

Важливе  значення  для  створення  вчення  про  договір 
мала діяльність середньовічних юристів-глосаторів (XI – 
XIII століття), які зосередили увагу на дослідженні рим-
ської  юридичної  спадщини.  Незважаючи  на  відсутність 
загального визначення пакту, глосатори розуміли його як 
згоду  сторін  (consensus),  що  досягається  за  допомогою 
обміну обіцянками передати майно або вчинити певні дії 
(dare velfacer) на взаємовигідній основі (invicem), що по-
роджує натуральне зобов’язання. Відповідно до доктрини 
глосаторів, контракт ‒ це пакт із власним найменуванням, 
здатний породжувати позови. Таким чином, вони повніс-
тю  усувають  різницю між  простою,  неформальною  уго-
дою й угодою, яка має певну форму, визнавши можливість 
породження ними обома відносин зобов’язального харак-
теру, що мають рівну юридичну силу [7, с. 83–84].

Необхідно зазначити, що до схожих висновків дійшли 
й каноністи, які поступово починають надавати своїм по-
глядам стосовно договору більш широке й  загальне  зна-
чення:  будь-яке  слово  зобов’язує  незалежно  від  того,  чи 
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є  воно  присяганням  або  простою  обіцянкою,  і  будь-яке 
порушення слова має розглядатися як гріховне [8, с. 508].

В юридичній літературі панує думка, що договір зна-
ходить  своє  розгорнуте  теоретичне  обґрунтування  в  ні-
мецькій юриспруденції XIX  ст. Наприклад, Ф.К. Савіньї 
розуміє договір як угоду кількох осіб, яка визначає їх юри-
дичні  відносини  у  формі  висловлення  спільної  волі  [9]. 
Г. Дернбург визначав договір як двосторонній правочин, 
тобто правочин, для укладення якого необхідне виявлен-
ня взаємної згоди двох сторін щодо встановлення, зміни, 
укріплення або припинення юридичних відносин. Ця кон-
цепція була сприйнята Німецьким цивільним уложенням 
1896 р. і в подальшому запозичена багатьма національни-
ми правовими системами.

У дорадянську добу прообразом сучасного  господар-
ського  договору  стала  торговельна  угода.  Після  прове-
дення  в ХІХ ст.  в  більшості  європейських країн  кодифі-
кації торговельного права (у Франції ‒ 1807 р., Бельгії ‒  
1807  р.,  Люксембурзі  ‒  1807  р.,  Іспанії  ‒  1829  р.,  пере-
роблено  в  1885  р.,  Португалії  ‒  1833  р.,  перероблено  в 
1888 р., Австрії ‒ 1862 р., Ліхтенштейні ‒ 1865 р., Німеч-
чині ‒ 1897 р. та ін.) нормативне визнання отримали два 
основних кваліфікаційних критерії торговельних угод. За 
об’єктивним  критерієм  низка  угод,  незалежно  від  того, 
хто їх здійснював (комерсант або особа, яка не займаєть-
ся торговельною діяльністю), визначалися торговельними 
(зазвичай  ними  визнавалися  вексельні  угоди,  купівля  з 
метою подальшого перепродажу тощо). Об’єктивним кри-
терієм оперувало законодавство Франції, Бельгії,  Іспанії, 
країн Латинської Америки та деяких інших країн, торго-
вельні кодекси яких чітко перерахували угоди, що визна-
валися торговельними [10].

У Російській імперії існувало багато торговельних за-
конів, серед яких: Торговий статут, Статут про промисло-
вість,  Статут  про  векселі,  Загальний  Статут  російських 
залізниць,  Статут  торговельного  судочинства  тощо.  Од-
нак незважаючи на це, російське дореволюційне  законо-
давство  не  мало  чіткої  системи  торговельних  угод,  що 
спонукало вчених-правознавців активно займатись дослі-
дженням специфіки саме торговельних угод і здійснювати 
спроби їх класифікації.

 Зокрема, наприкінці XIX ‒ на початку XX ст. найчасті-
ше виокремлювали такі кваліфікаційні ознаки торговель-
них договорів: 

– об’єктом договору завжди є товар; 
–  сфера  опосередкування  (безпосередній  обмін  між 

виробниками й  споживачами не  включали до  торговель-
ного обороту); 

– спекулятивна мета (перепродаж товару з метою отри-
мання прибутку); 

– повторюваність угод (така угода є частиною промислу).
 Отже,  всі  угоди,  яким  були  властиві  зазначені  озна-

ки, розглядали як складові торговельного обороту. До тор-
говельних оборотів правники того часу відносили: 1) всі 
роди  торгівлі  (оптову,  роздрібну,  вільну  для  всіх  станів, 
обмежену);  2)  торгівлю  фабричну,  заводську,  магазинну 
тощо;  3)  торговельну промисловість щодо побудови,  ку-
півлі, полагодження й наймання кораблів і купецьких су-
ден,  їх  відправлення;  4)  справи  за  купецькими наказами 
щодо  закупівлі,  продажу,  перевезення  й  постачання  то-
варів, а також так звані справи комісійні, експедиційні й 
маклерські;  5)  справи  вексельні  й  банкірські;  6)  справи, 
властиві торгівлі [10].

Деякі  вчені  наполягали  на  розмежуванні  категорій 
«торговельна угода» й «допоміжний договір» (іноді вико-
ристовувалася інша термінологія ‒ «договір щодо торгів-
лі», «угода за приростом»), яке обґрунтовували передусім 
існуючою в Торговельному  статуті  класифікацією самих 
торговельних дій (дії за торговими оборотами; дії з при-
воду торгових оборотів; договори й зобов’язання, властиві 
торгівлі). До категорії допоміжних торговельних угод, без 

яких ускладнювалася організація  торгівлі  у  вигляді про-
мислу, також відносили договори на постачання сировини 
для виготовлення товару; договори, які використовувалися 
для організації спільної торговельної діяльності  (догово-
ри товариства); договори з наймання прикажчиків; угоди 
з посередниками щодо виконання торговельних доручень; 
оренду купцем приміщення для магазину тощо [10].

Отже,  основними  торговельними  угодами  в  кінці  
XIX ‒ початку XX ст. були договори купівлі з метою по-
дальшого  продажу  (збуту);  угоди,  що  опосередковували 
грошову  й  фондову  торгівлю,  зокрема  банківські  й  бір-
жові  операції;  посередництво  в  обігу  праці  (фабрична  й 
заводська торгівля ‒ торгівля товарами, виготовленими на 
фабриках  і  заводах);  перевезення,  складське  зберігання 
тощо.

У правовій доктрині радянських часів наукові погляди 
на договір в господарському обороті формувалися в умо-
вах  яскраво вираженої політичної  ідеології,  спрямованої 
на усуспільнення засобів виробництва й засвоєння держа-
вою функцій колишніх приватних підприємств.

Так, в радянській цивілістичній юридичній літературі 
господарський  договір  визначався  як  організаційно-еко-
номічне явище, що відображає лише окремі засади й умо-
ви укладення й виконання відмінних за своєю правовою 
природою  договорів  у  сфері  економіки, що  іменувалися 
господарськими.  Однак  представники  такої  точки  зору 
говорили й про  інші особливості цієї категорії договорів 
щодо: 1) порядку укладення,  зміни й розірвання догово-
рів; 2) вимог до форми й змісту таких договорів; 3) спо-
собів  забезпечення  виконання  договірних  зобов’язань;  
4) порядку захисту прав і законних інтересів сторін у разі 
порушення договірних зобов’язань [11, с. 277–278].

Разом з тим, незважаючи на неодноразові спроби нада-
ти загальне визначення поняття «господарський договір», 
у радянську добу так і не було розроблено його загально-
визнаного  розуміння.  Господарський  договір  називали 
«особливою  юридичною  категорією»,  «узагальнюючим 
поняттям», «специфічним договірним типом» тощо. 

З  початком  незалежності  України  ринкова  економіка 
почала формуватись на уламках радянського соціалістич-
ного господарства, де вона була однією з основних скла-
дових частин радянської господарської системи. Перехід-
ний процес в Україні пов’язаний зі змінами в економічній 
структурі, насамперед ринковою переорієнтацією, та ство-
ренням власної економічної системи, що супроводжується 
формуванням  її  нової  господарсько-правової  надбудови. 
На початку 90-х рр. прийнято низку нормативних актів у 
сфері господарської, зокрема підприємницької діяльності, 
в тому числі: Закони України «Про підприємства в Укра-
їні» [12], «Про підприємництво» [13], «Про господарські 
товариства» [14], а в доктрині знов постає дискусія навко-
ло договорів, що опосередковують господарський оборот, 
яка набуває якісно нового забарвлення в контексті змін за-
гальних засад господарювання й самого змісту господар-
ської діяльності [15, с. 25].

Так, В.М. Черешнюк робить  висновок про  те, що  іс-
торичне  становлення  інституту  господарського  договору 
проходить  п’ять  етапів:  1)  з  моменту  перших  спроб  ви-
окремлення  господарського  договору  як  різновиду  ци-
вільного договору; 2) з початку 20-х рр. ХХ століття, коли 
господарський договір вперше почав розглядатися науков-
цями як інститут господарського права; 3) з 1938 р., коли 
відбулося  повернення  до  бачення  договору  як  єдиного 
цивільно-правового інституту; 4) з середини 50-х рр., для 
якого характерним було відновлення теорії про господар-
ський договір як інститут господарського права; 5) з кін-
ця 80-х рр. і до теперішнього часу, який характеризується 
визнанням законодавцем необхідності розгляду господар-
ського договору як інституту господарського права й реа-
лізацією цього бачення в сучасному законодавстві України 
[16, с. 8].
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Як  зазначається  в  літературі,  спочатку  термін  «гос-
подарський  договір»  отримав  нормативне  закріплення 
в  Арбітражному  процесуальному  кодексі  України  від  6 
листопада 1991 р. (нині це Господарський процесуальний 
кодекс України (далі ‒ ГПК України)) [17]. Згодом катего-
рія «господарський договір» з’явилась у Господарському 
кодексі України (далі ‒ ГК України), де він розглядається 
в окремій главі з однойменною назвою. Однак означений 
нормативний акт  також не дає визначення поняття «гос-
подарський договір»,  а містить  тільки окрему норму-де-
фініцію,  дає  лише  загальне  визначення  господарського 
зобов’язання  –  ним  визнається  зобов’язання,  що  вини-
кає  між  суб’єктом  господарювання  й  іншим  учасником 
(учасниками)  відносин  у  сфері  господарювання  з  під-
став, передбачених ГК України, в силу якого один суб’єкт 
(зобов’язана сторона, в тому числі боржник) зобов’язаний 
вчинити певну дію господарського чи управлінсько-госпо-
дарського характеру на користь іншого суб’єкта (виконати 
роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформа-
цію тощо) або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт 
(управнена сторона, в тому числі кредитор) має право ви-
магати  від  зобов’язаної  сторони  виконання  її  обов’язку 
[18].  Таким  чином,  у  правознавстві  категорія  господар-
ського договору є спірною.

Отже, поняття  господарського договору визначається 
за  допомогою  його  ознак,  що  дозволяють  відокремити 
його від інших видів договорів (у тому числі цивільних). 
До  таких  ознак  належать:  особливий  суб’єктний  склад, 
зміст договору, його предмет й  істотні умови;  спрямова-
ність на забезпечення господарської діяльності учасників 
договірних відносин; тісний зв’язок з плановим процесом, 
насамперед внутрішньофірмовим плануванням учасників 
господарських відносин, а також державним  і комуналь-
ним;  поєднання  в  господарському  договорі  майнових  й 
організаційних елементів; обмеження договірної свободи 
з метою захисту інтересів споживачів і загальногосподар-
ських інтересів.

Господарський  договір  завжди  укладається  з  госпо-
дарською  метою,  застосовуються  окремі  правила  щодо 
підстав його укладення і змісту. Особливостями господар-
ського  договору можна  вважати  те, що  спори,  які  вини-
кають при укладенні, виконанні й розірванні таких дого-
ворів, вирішуються як правило в порядку господарського 
судочинства, а не судами загальної юрисдикції, що харак-
терне для цивільних договорів.

Вказані  особливості  господарських  договорів  мають 
юридичний  характер,  віддзеркалюючи  юридичну  спіль-
ність таких договорів і в сучасних економічних умовах.
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У статті проведений порівняльний аналіз окремих положень актів законодавства України й зарубіжних держав стосовно елементів 
змісту інституту юридичної особи. Досліджені його окремі складові, зокрема: поняття; порядок створення й набуття правового статусу 
суб’єкта; організаційно-правові форми й організація діяльності. Зроблений висновок про те, що дослідження правового положення юри-
дичної особи в зарубіжному праві дозволяють усвідомити особливості статичного рівня об’єкта дослідження для оптимізації існуючих в 
Україні організаційно-правових форм цього учасника правовідносин. 

Ключові слова: організаційно-правова форма, юридична особа, форма реєстрації юридичної особи, правовий статус юридичної 
особи, учасники юридичної особи.

В статье проведен сравнительный анализ отдельных положений актов законодательства Украины и зарубежных государств относи-
тельно элементов содержания института юридического лица. Исследованы его отдельные составляющие, в частности: понятие; порядок 
создания и приобретения правового статуса субъекта; организационно-правовые формы и организации деятельности. Сделан вывод о 
том, что исследование правового положения юридического лица в зарубежном праве позволяет уяснить особенности статичного уровня 
объекта исследования для оптимизации существующих в Украине организационно-правовых форм этого участника правоотношений. 

Ключевые слова: организационно-правовая форма, юридическое лицо, форма регистрации юридического лица, правовой статус 
юридического лица, участники юридического лица.

The comparative analysis of Ukrainian and foreign laws, which are related with the issues of the concept and some structural components of 
legal entity is considered in this article. Such it’s components as meaning, procedure of creation, legal status, legal structure and organization of 
activity are investigated. Drawn the conclusion about the possible results of the research of foreign legal entity and it can improve the understand-
ing of possible optimization and theoretical issues that are related with legal entity in Ukraine.

Key words: legal structure of legal entity, legal entity, registration form, legal status of legal entity, members of legal entity.

Стан опрацювання. Вагомий  внесок  у  досліджен-
ня  інституту  юридичної  особи  зроблений  науковими 
працями  В.А.  Мусіна,  Ю.К.  Толстого,  О.А.  Пушкіна,  
Б.І.  Пугінського,  Я.М.  Шевченко,  Є.О.  Харитонова,  
Н.О.  Саніахметової,  В.К.  Мамутова,  В.К.  Андрєєва,  
В.В.  Галова,  С.А.  Зінченко,  І.О.  Гелецької,  О.В.  Дзери, 
І.М. Кучеренко й Н.С. Кузнєцової. Проте проблемні аспек-
ти застосування зарубіжного досвіду як можливість удо-
сконалення  існуючих  в  Україні  організаційно-правових 
форм юридичних осіб залишаються не розкритими. 

Метою статті є  порівняльний  аналіз  окремих  поло-
жень  актів  законодавства  України  й  зарубіжних  держав 
стосовно  правової  регламентації  інституту  юридичної 
особи на статичному рівні для визначення особливостей 
регламентації  організаційно-правових  форм  юридичної 
особи  як  учасника  відносин  у  сфері  приватноправового 
регулювання.

Постановка проблеми. Рівень сучасного економічно-
го розвитку держави багато в чому залежить від забезпе-
чення ведення успішної підприємницької діяльності, при 
цьому низка об’єктивних і суб’єктивних факторів, зокре-
ма конкуренція, потребує реформування  законодавства в 
даній сфері з метою більш стабільного й досконалого за-
кріплення статусу відповідних учасників правовідносин. 
Угода про асоціацію України й Європейського Союзу ви-
значила  європейський  вектор  розвитку  українського  за-
конодавства в найближчі десятиліття, й на даний момент 
Україна перебуває в процесі інтеграції до ЄС. Поставлені 
завдання  з  реформування  не можуть  оминути  сферу  ор-
ганізації  бізнесу  на  території  України,  оскільки  угодою 
передбачено забезпечення національного режиму для під-
приємницької діяльності. Виходячи із зазначеного визна-

чаються  напрямки  реформування  й  стають  очевидними 
проблеми відповідності визначених вимог  і умов для ді-
яльності юридичних осіб на території України, що потре-
бує дослідження сутності законодавчо закріплених органі-
заційно-правових форм для  ефективної  підприємницької 
діяльності в сфері оновленої економічної системи. 

Нормативне визначення організаційно-правових форм 
юридичних осіб, що забезпечують підприємницьку діяль-
ність в Україні (підприємницькі товариства), є вагомою пе-
редумовою подальшого розвитку держави, оскільки вони 
мають відповідати не тільки вимогам ЄС, але й викликам 
сучасної конкуренції. Законодавчими актами визначається 
внутрішній правовий механізм функціонування юридич-
ної  особи й можливість  її  вступу  в правові  зв’язки  з  ін-
шими учасниками правовідносин, що є вагомою переду-
мовою подальшого розвитку економіки будь-якої країни, 
тому, на думку А.В. Зеліско, проблема реформування до 
вимог ЄС підсилюється наявністю двох кодексів у регла-
ментації діяльності підприємницьких юридичних осіб. До 
того ж, надмірна оперативність у зміні законодавчих норм 
останнім часом призводила до вступу в антагонізм з док-
триною цивільного права  [1,  с.  102]. Оскільки  в Україні 
останніми роками було відсутнє єдине концептуальне ба-
чення подальшого системного розвитку даного інституту, 
досліджуючи дане питання, неможливо оминути процеси 
інтеграції,  що  спрямовані  на  розвиток  підприємницької 
діяльності  й  опосередковано, шляхом  системи  правових 
й економічних зв’язків, впливають на розвиток інституту 
юридичної особи. Втім за умов відсутності чітко сформо-
ваної моделі економічного реформування в національно-
му законодавстві вже відбулися зміни стосовно регламен-
тації порядку створення юридичної особи, тому увага до 
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статусного закріплення юридичної особи як учасника пра-
вовідносин визначається необхідністю змін до організації 
й діяльності даного суб’єкта.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом стала 
очевидною необхідність змін в організації господарських 
механізмів в державі, призначених підвищувати ефектив-
ність економіки, що забезпечується інноваційними шляха-
ми розвитку й інтеграцією в сучасні світові цивілізаційні 
процеси.  Сучасний  досвід  має  багато  свідчень  тому, що 
розбудова  власної  держави,  спрямована  на  досягнення 
сталих успіхів, повинна спиратись на специфіку власних 
економічних, правових  і політичних процесів, що не ви-
ключає  пошуку  орієнтирів,  спільного  й  специфічного, 
виявлення закономірностей і запобігання власним помил-
кам. Шлях країн з усталеним вектором розвитку – США, 
Великобританія,  Німеччина,  Франція  та  таких,  з  якими 
пов’язується «економічне диво», нових індустріальних гі-
гантів, яскравим представником яких є Сінгапур, обґрун-
товує  порівняльний  аналіз  відповідних  правових  інсти-
тутів, що визначають організацію господарських зв’язків 
і  логіку  економічних  перетворень  з  огляду  на  розбудову 
й  розвиток України,  оскільки  для  досягнення  справжніх 
результатів доречно вчасно під різним кутом зору – еко-
номічним,  правовим,  соціологічним  –  досліджувати 
суб’єктів відповідних процесів і перетворень в зазначених 
сферах. 

Постає питання: чи можливо запозичити й адаптувати 
до українських реалій  сучасні моделі  організаційно-пра-
вових форм юридичних осіб  інших держав  і  яких  саме? 
Згідно із щорічним звітом Doing Business, Україна в 2015р. 
посіла в рейтингу 83-є місце за легкістю ведення бізнесу, 
а от першу позицію в даному рейтингу зайняв Сінгапур. 
Не можна залишити поза увагою й Великобританію, якій 
притаманна  чітка  нормативна  регламентація  діяльності 
юридичної особи в комерційній сфері, а з Сінгапуром про-
сліджується історичний зв’язок, що також обумовив базу 
порівняльного дослідження [2]. Зміст законодавчих актів, 
що  регламентують  основні  «правила  гри»  для  суб’єктів 
підприємницької  діяльності  Сінгапуру,  підтверджує  їх 
функціональну  ефективність,  адже  саме  ця  держава  за-
ймає передові місця за показниками сприятливого  інвес-
тиційного клімату й економічної свободи.

Україна  належить  до  східноєвропейської  правової 
родини і має значні відмінності від Сінгапуру й Велико-
британії. Важливо, що Сінгапур  і Великобританія  також 
представляють різні правові родини, що ускладнює, але не 
позбавляє можливості виявити особливості розвитку пев-
них правових явищ й інститутів у порівняльному аспекті й 
націлює на відокремлення закономірного від випадкового. 

Чи можна  говорити  про  вже  сформоване  універсаль-
не  поняття  юридичної  особи  незалежно  від  належності 
правової  системи  держави  до  певної  правової  родини? 
Аналіз іноземних цивілістичних доктрин засвідчує, що в 
багатьох державах поняття юридичної особи є невизначе-
ним на  законодавчому рівні,  адже нормативні  акти біль-
шості західних країн не містять закріплення й тлумачення 
терміну «юридична особа». Прикладом такого підходу  є 
Цивільний  кодекс  Франції  1804  р.  (Кодекс  Наполеона), 
в положеннях якого до 1978 р.  був відсутній  сам термін 
«юридична  особа».  Тільки  з  4  січня  1978  року  Законом 
«Про товариства» було введено поняття юридичної особи, 
і зараз в Цивільному кодексі Франції застосовується тер-
мін  «моральна  особа»  (personne morale  або  personnaliter 
morale),  який позначає все те, що виходить  за рамки фі-
зичного, але сьогодні в літературі він практично не зустрі-
чається [3].

Таким  чином,  сучасній  цивілістичній  теорії  властива 
досить  велика  кількість  концепцій юридичної  особи,  на 
підставі яких формуються положення щодо поняття юри-
дичної  особи  як  такого  учасника  цивільного  (торгового) 
обороту, який є правовою формою об’єднання осіб і капі-

талів, що по-різному закріплюються в законодавстві окре-
мих  держав.  Дуалістична  система  приватного  права, що 
існує в багатьох зарубіжних країнах, обумовлює наявність 
поряд з нормами цивільного права самостійної галузі тор-
гового права, на підставі норм якої визначається правове 
положення осіб, що займаються підприємницькою діяль-
ністю – порядок організації, діяльності окремих органів, 
укладання угод тощо. Своєрідний «дуалізм» в Україні ха-
рактеризується тим, що, у відповідності до ст. 80 Цивіль-
ного кодексу України (далі – ЦК України), юридична осо-
ба визначається як організація, створена й зареєстрована у 
встановленому законом порядку, тобто регламентується її 
правовий статус, здійснення прав і виконання обов’язків, 
порядок укладання й зміст договорів, стороною яких вона 
виступає, однак основні засади господарювання й госпо-
дарські відносини між суб’єктами господарювання, якими 
виступає частина зазначених суб’єктів, визначається Гос-
подарським кодексом України (далі – ГК України). 

Законодавча  регламентація  цього  поняття  базується 
на доктринальному розумінні сутності особи як учасника 
правовідносин, але не охоплює всіх його правових ознак 
як  правового  інституту.  Незважаючи  на  відсутність  уні-
версального  визначення поняття юридичної  особи,  кате-
горія знаходить широке практичне застосування, тому по 
суті  її  можна  розглядати  як  правовий  засіб  формування 
суб’єктного  складу  правовідносин,  на  думку  В.С.  Яку-
шева, це спосіб фіксації такого соціального утворення як 
суб’єкт права, що є цивільно-правовим образом діяльності 
конкретного соціального утворення [4, с. 391].

В  Україні  правова  регламентація  організаційно-пра-
вових  форм  юридичної  особи  публічного  й  приватного 
права  нормами  національного  законодавства  характе-
ризується  наявністю  цілої  низки  правових  норм  різної 
галузевої  належності,  що  закріплюють  поняття,  види, 
порядок створення, функціонування й припинення діяль-
ності юридичної особи приватного права, що обумовлено 
низкою правових й економічних чинників. З цього приво-
ду  справедливо  зауважити, що  головною  проблемою  за-
лишаться полісистемність юридичних осіб,  яка проявля-
ється в трьох площинах: ЦК України, яким врегульована 
діяльність підприємницьких товариств; ГК України, яким 
не врегульовані конститутивні аспекти правового статусу 
корпоративних і приватних підприємств; спеціальні нор-
мативно-правові  акти,  якими  передбачені  організаційно-
правові форми, що випали з ЦК України й не врегульовані 
ГК України [1, с. 102].

Перелік організаційно-правових форм юридичної осо-
би, встановлений у ст. 83 ЦК України, дає підстави для по-
дальшого розподілу товариств, що здійснюють підприєм-
ницьку діяльність, на господарські товариства; акціонерні 
товариства;  товариства  з  обмеженою,  повною,  додатко-
вою відповідальністю; командитні товариства й виробни-
чі  кооперативи. Перелік  дозволяє  констатувати  суттєвий 
набір правових  засобів  закріплення  єдності  створювано-
го  суб’єкта  відносин,  однак  нормативна  неузгодженість 
потребує  додаткових  тлумачень  окремих  аспектів  його 
створення й функціонування, що в практичній діяльнос-
ті призводить до усвідомлення потреби подальшого вдо-
сконалення  регламентації  організаційно-правових  форм 
юридичних осіб приватного права. Юридичними форма-
ми  здійснення  підприємницької  діяльності  в  зарубіжних 
країнах  є  окремі юридичні  особи  або  їх  об’єднання  без 
створення юридичної особи. У першому випадку йдеться 
про повні,  командитні,  товариства  з обмеженою відпові-
дальністю й акціонерні товариства, статус яких регламен-
тований в США, Німеччині, Франції, Сінгапурі, Велико-
британії,  однак  акти  законодавства  кожної  із  зазначених 
країни містять відповідні особливості регламентації орга-
нізаційно-правових форми юридичної особи. 

У Сінгапурі система виглядає наступним чином: при-
ватний  підприємець  (Sole-Proprietorship),  товариство 
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(Partnership),  командитне  товариство  (Limited  Partnership 
(LP)),товариство з обмеженою відповідальністю (Limited 
Liability Partnership (LLP)) і компанія (Company) [5]. Для 
створення  будь-якої  юридичної  особи  необхідно  дотри-
муватись  встановлених  законодавством  вимог.  Так,  для 
створення  Sole-Proprietorship  необхідна  наявність  лише 
однієї  особи,  в  той  час  як  для  створення  Partnership, 
Limited  Partnership  та  Limited  Liability  Partnership  необ-
хідні  мінімум  дві  особи.  Вбачається,  що  максимальний 
ліміт учасників для них не встановлений, але для приват-
ної  компанії  максимальна  кількість  учасників  становить  
50 осіб, для офшорної компанії – 20 осіб. При цьому кож-
на з наведених організаційно-правових форм має свої осо-
бливі риси. Так, суттєвою особливістю Sole-Proprietorship, 
Partnership та Limited Partnership є  їх не відокремленість 
від учасників, в той час як для Company й Limited Liability 
Partnership притаманна майнова відокремленість. Матері-
альною основою функціонування юридичної особи є май-
нова самостійність, що базується на праві власності, але 
якщо  для Company  й Limited Liability  Partnership  вона  є 
відокремленою від учасників, то для Partnership й Limited 
Partnership все навпаки.

Для  реєстрації  юридичної  особи  в  Сінгапурі 
обов’язковою  умовою  є  досягнення  фізичною  особою  
18 років (громадянин Сінгапуру, резидент й іноземець, що 
отримав візу Entre Pass), якщо засновник не є резидентом 
Сінгапуру,  то  він  повинен  призначити  уповноваженого 
представника резидента. Подібні положення у визначених 
законом випадках розповсюджуються й на керівників або 
головних партнерів [2]. Кожна організаційно-правова фор-
ма характеризується певними особливостями, які роблять 
її придатною для реалізації відповідних цілей і можливос-
тей засновників. Тому юридичні особи всіх організаційно-
правових  форм  (крім  компанії)  характеризуються швид-
ким і нескладним процесом реєстрації, а строк існування 
таких юридичних осіб визначається за домовленістю або 
безстроково (доки особа не буде припинена).

Для  створення більш сприятливих умов ведення під-
приємницької діяльності в Україні нещодавно було запо-
чатковане відповідне реформування – прийнятий ряд захо-
дів для знищення корупційної складової й демонополізації 
даної сфери, внаслідок чого вдалося досягти більшої мо-
більності  завдяки  принципу  екстериторіальності.  Окрім 
цього,  запроваджено можливість подачі  електронних до-
кументів,  скорочено перелік документів для реєстрації й 
строки проведення всіх процедур, хоча аналогічні проце-
дури в інших державах регламентуються навіть законодав-
чими актами минулого століття,приміром у Сінгапурі це 
Закон 1967-го року (Companies Act 1967). Українським за-
конодавством передбачено, що державна реєстрація може 
здійснюватися  в  паперовій  або  електронній  формі  [6]. 
Відмінною рисою вимог законодавства Великобританії є 
встановлена можливість реєстрації з використанням сто-
роннього програмного забезпечення [7]. Для Сінгапуру й 
Великобританії характерними є майже однакові вимоги до 
відомостей, які мають бути надані при реєстрації юридич-
ної особи, а саме: найменування юридичної особи; чітко 
визначений  опис  діяльності  юридичної  особи  (коротко); 
відомості  про  директора,  секретаря  й  акціонерів;  адре-
са юридичної особи;  засновницький договір  і  статут  [7].  
В Україні для реєстрації необхідно надати документи, що 
визначені у ст. 17 Закону України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громад-
ських формувань» [6].

Згідно  зі  статистичними  даними  ACRA  (The 
Accountingand  Corporate  Regulatory  Authority),  однією  з 
найпоширеніших  організаційно-правових  форм юридич-
ної особи є компанія – Private Limited Company ( станом 
на липень 2016 рік в Сінгапурі зареєстровано 300324 ком-
панії)  [2],  аналогом  української  правової  дійсності  якої 
можна вважати акціонерне товариство, зокрема приватне 

акціонерне товариство. Порівнюючи поняття акціонерно-
го товариства в Україні й в інших державах, можна ствер-
джувати про відсутність значних відмінностей в розумін-
ні даного поняття. Так,  у Великобританії Private Limited 
Company (limited byshares) визначається як організація, в 
якій відповідальність акціонерів за зобов’язаннями компа-
нії настає тільки в межах належних їм акцій. В Сінгапурі 
Private Limited Company – це юридична особа з обмеже-
ною  відповідальністю  акціонерів  в  межах  належних  їм 
акцій. Відмінним є підхід до граничної кількості акціоне-
рів. Великобританія взагалі не встановлює максимального 
числа акціонерів, але для України й Сінгапуру дана кіль-
кість складає 100 й 50 відповідно. 

Для реєстрації юридичної особи в будь-якому випадку 
необхідна  наявність  встановленого  законодавством міні-
мального капіталу. У Сінгапурі й Великобританії сума мі-
німального капіталу встановлена в розмірі 1 $ та £1 відпо-
відно. В Україні мінімальний розмір статутного капіталу 
акціонерного товариства становить 1250 мінімальних за-
робітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної 
плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонер-
ного товариства  [8]. У всіх трьох країнах для акціонерів 
встановлена однакова відповідальність – в межах належ-
них їм акцій. Загальна схема управління юридичною осо-
бою також не має значних відмінностей, але існує різни-
ця в способах формування й функціонування. Так, у всіх 
трьох  організаційно-правових  формах  вищим  органом  є 
загальні  збори,  в  Україні  й  Сінгапурі  вони  скликаються 
один раз на рік. Виконавчий орган в акціонерному товари-
стві може бути колегіальним або одноосібним [8]. До його 
компетенції належить вирішення всіх питань, пов’язаних 
із  керівництвом  поточною  діяльністю  товариства,  крім 
питань, що належать до виключної компетенції загальних 
зборів і наглядової ради. 

У  Сінгапурі  управління  компанією  здійснює  дирек-
тор,  який  відповідає  таким  вимогам:  один  із  директорів 
обов’язково повинен бути резидентом Сінгапуру;  дирек-
тором може бути лише фізична особа з 18 років за умови 
відсутності передбачених законодавством підстав немож-
ливості зайняття даної посади (раніше судимий в кримі-
нальній  справі  тощо);  акціонери  можуть  займати  поса-
ду  директорів. До  того ж  законодавством  визначено, що 
кожна компанія повинна мати мінімум одного секретаря, 
який є резидентом Сінгапуру. Великобританія встановлює 
дещо інші вимоги до директора – ним може бути особа з 
16 років, а наявність секретаря в даній організаційно-пра-
вовій формі не є обов’язковою. 

Кожна  з  трьох  країн  встановила однаковий підхід до 
місця  знаходження юридичної  особи  (в межах країни) й 
її  власності,  аналогічно  ж  вирішене  питання  про  пред-
ставництво  інтересів  у  правовідносинах  (юридична  осо-
ба  виступає  в  зовнішніх  відносинах  від  власного  імені). 
На відміну від Великобританії й Сінгапуру, для України є 
характерним підхід, за яким існують лише два типи акцій 
(прості й привілейовані). У Великобританії  існують  такі 
види акцій: прості, привілейовані, акції з і без права голо-
су та інші. Для Сінгапуру акції різних типів є надзвичайно 
великою рідкістю, але для приватних компаній з обмеже-
ною  відповідальністю  існують  такі:  звичайні;  акції  без 
права голосу на зборах; акції, що будуть викуплені назад в 
майбутньому та інші. 

Висновки.
1.  Національним  законодавством  України  й  інших  за-

рубіжних  держав  встановлюється  внутрішній  правовий 
механізм,  що  забезпечує  порядок  створення,  організації 
й реалізації мети юридичної особи. При цьому в країнах з 
дуалістичною  системою  приватноправового  регулювання 
відносин  віддається  перевага  закріпленню  правових  форм 
здійснення  підприємницької  діяльності  нормами  торгового 
або комерційного права, в країнах з моністичною системою, 
до яких належить й Україна – виключно ЦК України й спеці-
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альним законам з врахуванням виокремлення господарських 
відносин між суб’єктами господарювання у відповідності до 
ГК України, якими також виступають юридичні особи. 

2. Виходячи  з  того, що поняття  організаційно-право-
вих форм юридичних  осіб  розкривається  в ЦК України, 
окремі елементи  інституту юридичної особи можуть до-

сліджуватись  у  порівнянні  з  відповідними  складовими 
інститутів права  іноземних держав, що дозволяє оптимі-
зувати процес законотворення, обираючи орієнтиром по-
ложення актів законодавства країн, які мають стабільний 
вектор успішного розвитку, випробуваний часом і реаль-
ними економічними досягненнями. 
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ІНТЕРНЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСьКОГО СОЮЗУ
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ON ThE INTErNET IN LEgISLaTION Of ThE EurOPEaN uNION
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У статті досліджуються деякі питання, що виникають під час здійснення діяльності у сфері електронної комерції. Акцентується увага 
на проблемах визначення юрисдикцій у мережі Інтернет у зв’язку із транскордонним та глобальним характером відносин. Висвітлені 
основні джерела регулювання юрисдикції в мережі Інтернет у законодавстві ЄС та умови встановлення юрисдикції та застосовного 
права.

Ключові слова: електронна комерція, юрисдикція, мережа Інтернет, колізійна норма, регламент.

В статье исследуются некоторые вопросы, которые возникают в сфере электронной коммерции. Акцентируется внимание на про-
блемах определения юрисдикций в сети Интернет в связи с трансграничным и глобальным характером отношений. Освещены основные 
источники регулирования юрисдикции в сети Интернет в законодательстве ЕС и условия установления юрисдикции и применимого 
права.

Ключевые слова: электронная коммерция, юрисдикция, сеть Интернет, коллизионная норма, регламент.

The article examines some issues arising from activities in the field of e-commerce. The emphasis has been placed on problems of determin-
ing of jurisdiction on the Internet taking into consideration transborder and global character of relations. This article highlights main sources of 
regulation of jurisdiction on the Internet in the legislation of the European Union and conditions of establishment of jurisdiction and applicable law.

Key words: e-commerce, jurisdiction, Internet, conflict rule, reglament.

Постановка проблеми.  Науково-технічний  прогрес, 
радикально  змінивши  системи  інформаційного  обміну 
та  спілкування  між  людьми,  значно  вплинув  на  основні 
сфери  життєдіяльності,  умови  існування  та  спосіб  жит-
тя  кожної  людини.  Розвиток  комунікаційних  технологій 
торкнувся  як  внутрішньодержавних,  так  і  міжнародних 
відносини, що стало передумовою та інструментом інте-

грації у світове співтовариство і створення глобальної ін-
формаційної економіки. 

У  зв’язку  з  тим, що  господарська  діяльність  із  вико-
ристанням  інформаційних  комп’ютерних  технологій має 
істотні  особливості,  її  стали  називати  спеціальним  тер-
міном – «електронна комерція». Незважаючи на серйозні 
технічні, організаційні, психологічні і юридичні перешко-
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ди,  електронна комерція перетворилась в один  із найпо-
ширеніших методів економічної активності. Сьогодні ме-
режа  Інтернет  являє  собою  транскордонний  віртуальний 
простір, сучасна архітектура якого не містить чітких на-
ціонально-правових механізмів визначення юрисдикції  в 
кіберпросторі.  Наслідком  цього  стала  та  обставина,  що 
Інтернет своєю еволюцією у своєрідний наднаціональний 
та  наддержавний  кіберпростір  змінив  ознаки  класичної 
юрисдикції. Так, за допомогою сучасних інтернет-техно-
логій  децентралізація  дає  змогу  здійснювати  управління 
сайтами компаній у юрисдикції, відмінній від національ-
ності  доменної  зони,  за  допомогою  провайдера,  що  має 
національність третьої країни. 

Таким прикладом може слугувати складність розмеж-
ування повноважень різних за національністю державних 
органів у електронній комерції. Так, укладання угод та ку-
півля споживчих товарів за допомогою інтернет-ресурсів 
має сьогодні повсякденний характер. Щомісячно кількість 
правочинів за участю іноземців та українських громадян 
на таких ресурсах, як www.ebay.com, www.aliexpress.com, 
www.gilt.com або www.gearbest.com сягає десятків тисяч. 
Інтернет-банкінг,  платіжні  системи,  вихід  на  зовнішні 
ринки  українських  підприємців  за  допомогою  електро-
нної торгівлі та багато інших реалій вимагають нових під-
ходів до встановлення юрисдикції в мережі Інтернет. 

Стан дослідження. Через недостатній рівень розроб-
ки відповідної правової бази Інтернет як об’єкт правового 
регулювання наразі досліджують досить активно. Аналіз 
інформаційного  права  та  деякі  питання  електронної  ко-
мерції, електронного документообігу і проблеми розвитку 
онлайнового електронного бізнесу досліджувались таки-
ми вченими, як О. Радкевич [1], О. Баранов [2], Г. Єрохін 
[3],  С. Ємельянчик  [4],  І. Жилінкова  [5;  6],  Г. Почепцов 
[7], О. Пастухов [8], В. Брижко, А. Новицький, В. Цимба-
люк, М. Швець [9], О. Кононенко [10], А. Чучковська [11],  
К. Шахбазян  [12]  та  ін.,  проте ця проблема  залишається 
актуальною з огляду на  її системний та комплексний ха-
рактер.

Мета статті  полягає  у  висвітленні юридичних  засад 
регулювання електронної комерції в законодавстві ЄС та 
у розгляді особливостей встановлення юрисдикції і засто-
совного права.

Виклад основного матеріалу. Що ж стосується електро-
нної комерції, то вона неможлива без формування правової 
бази та створення ефективного дієвого правового механізму. 
Така робота в Європейському співтоваристві була започатко-
вана в 1996 р. та завершилась у 2000 р. прийняттям Дирек-
тиви 2000/31/ЄС «Про деякі правові аспекти інформаційних 
послуг, зокрема електронної комерції, на внутрішньому рин-
ку» [13] («Директива про електронну комерцію» від 8 червня 
2000 р.). Директива про електронну комерцію спрямована на 
забезпечення розвитку внутрішнього ринку ЄС щодо послуг 
інформаційного суспільства, під якими розуміються «послу-
ги, що надаються за винагороду, дистанційно, за допомогою 
електронного зв’язку та на підставі індивідуального запиту 
клієнта. Дія Директиви про електронну комерцію поширю-
ється на послуги, які надаються постачальниками з терито-
рії Європейського союзу, та не застосовується до послуг, що 
надходять із території третіх країн.

Крім того, зазначена сфера регулюється на основі та-
ких  уніфікованих  правових  інструментів,  як  Регламент 
Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 593/2008 від 
17 червня 2008 р. «Про право, що застосовується до до-
говірних зобов’язань (далі – Регламент Рим І)» [14], Регла-
мент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 864/2007 
«Щодо права, яке підлягає застосуванню до позадоговір-
них  зобов’язань»  («Рим  II»)»  (далі  –  Регламент  Рим  ІІ) 
[15] та Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 
№44/2001 «Про юрисдикцію та визнання і виконання су-
дових  рішень  у  цивільних  та  комерційних  справах»  від  
16 січня 2001 р. (далі – Регламент Брюссель І) [16].

Регламент Рим І має універсальний характер застосу-
вання та був прийнятий на заміну Римської конвенції «Про 
право, що застосовується до договірних зобов’язань» від 
19  червня  1980  р.  (Римська  конвенція  1980  р.).  Цей  до-
кумент не лише змінив статус відповідного акту з міжна-
родного договору на регламент ЄС, але й доповнив його 
з урахуванням практики застосування Римської конвенції 
та останніх досягнень доктрини міжнародного приватного 
права. Регламент стосується лише визначення договірного 
статуту в країнах ЄС (межі автономії волі в питанні вибо-
ру застосовного права, а також порядок визначення засто-
совного права під час відсутності угоди сторін). Основний 
принцип, на якому  заснований Регламент Рим  І, полягає 
у свободі вибору сторонами права, що застосовується до 
їхніх  договірних  відносин,  який  конкретизується  диспо-
зитивними  нормами  у  разі  відсутності  такого  вибору,  а 
також  імперативними нормами, спрямованими на  захист 
прав споживачів. 

Так,  відповідно  до  ст.  3  Регламенту  Рим  І  право, що 
застосовується  до  договірних  відносин,  може  явно  ви-
пливати  з  угоди  сторін  або  з  обставин  справи.  Сторони 
мають право  згодом  змінити  обране право  за  умови, що 
така зміна не приводить до недійсності договору і не пору-
шує прав третіх осіб. Дійсність обраного сторонами права 
контролюється положеннями ст. ст. 10, 11 і 13 Регламенту 
Рим І.

У разі,  якщо сторони прямо не визначили в договорі 
застосовне право і наявність такого вибору прямо не ви-
пливає з обставин справи, суд визначає застосовне право, 
керуючись правилами, зазначеними в ст. 4 Регламенту Рим 
І. Порядок дій полягає у тому, що на першому етапі суд 
повинен визначити виконання, характерне для цього виду 
договору,  під  яким  розуміється  зобов’язання,  від  якого 
належить  «назва  договору»  і  «за  яке  належить  оплата». 
Перелік презумпцій, для яких характерне таке виконання, 
визначено у ст. 4(1) Регламенту. Так, для договору купів-
лі-продажу характерним є зобов’язання з передачі речі у 
власність,  а  тому застосовним правом буде право країни 
місцезнаходження  продавця;  для  договорів  надання  по-
слуг – право країни місцезнаходження сторони, що надає 
послугу. 

У  разі,  коли  укладений  договір  не  охоплюється  ч.  1 
чи його елементи не підпадають ні під один із зазначених 
типів,  або  коли  договір  має  змішаний  характер,  суд  сам 
на підставі доктрини характерного виконання застосовує 
право країни місця проживання сторони, яка здійснює ви-
конання такого зобов’язання, .

На другому етапі суд перевіряє, чи дійсно право, яке 
обране на першому етапі, є найбільш тісно пов’язаним із 
цією країною. Якщо з усіх обставин справи стане очевид-
ним, що договір є більш тісно пов’язаний з  іншою краї-
ною, ніж та, яка була визначена на попередньому етапі, то 
право цієї іншої країни і підлягає застосуванню.

У разі,  якщо неможливо  визначити  застосовне право 
на  підставі  тесту  характерного  виконання  (наприклад,  у 
договорі  міни  рівноцінних  об’єктів),  то  договір  регулю-
ється правом країни, з якою він має найтісніший зв’язок 
(ст. 4 (4) Регламенту Рим І). Доктрина характерного вико-
нання знайшла своє відображення в Законі України» Про 
міжнародне приватне право» (ст. 44 Закону) [18].

Регламент Рим І містить положення, що спрямовані на 
уникнення зловживань, які пов’язані з обходом імператив-
них приписів певного правопорядку. Так, якщо, виходячи 
з обставин справи, буде встановлено, що договір реально 
пов’язаний лише з однієї країною, то вибір сторонами в 
якості застосовного права іншої країни не повинен зашко-
джувати застосуванню імперативних положень права кра-
їни, з якою цей договір має більш тісний зв’язок (ст. 3 (3) 
Регламенту Рим І). Крім того, застосування сторонами до 
договору права третьої країни (не члена ЄС) не повинно 
порушувати  приписів  загальноєвропейського  законодав-
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ства (ст. 3 (4) Регламенту Рим І). Положення застосовно-
го права також не можуть протирічити надімперативним 
нормами (ст. 9) та публічному порядку (ст. 21) законодав-
ства країни суду.

Імперативні  правила  ст.  6  Регламенту  Рим  І  мають 
особливе  значення  в  контексті  проблематики  юрисдик-
ції  і застосовного права в мережі Інтернет. Їхньою осно-
вною метою є захист споживача як більш слабкої сторони 
в стандартних умовах договору, який свідомо буде більш 
вигідним для підприємців. Так, Регламент під споживачем 
розуміє фізичну особу, яка укладає договір  із метою, що 
не  пов’язана  з  його  професійною  або  підприємницькою 
діяльністю. Таким чином, для застосування захисних по-
ложень  Регламенту  Рим  І  необхідно,  щоб  контрагентом 
споживача був підприємець-професіонал. 

Основне  правило  визначення  застосовного  права  в 
договорах зі споживачем полягає в тому, що до таких до-
говорів  застосовується  право  країни проживання  спожи-
вача  (а не право найбільш тісного  зв’язку)  за умови, що 
підприємець здійснює свою діяльність на території такої 
країни  або  будь-яким  іншим  способом  спрямовую  свою 
діяльність на її територію.

Критерій  спрямованості  подібно  до  положень  Регла-
менту Брюссель  І  було  введено  спеціально  для  електро-
нної комерції, яка здійснюється за допомогою веб-сайтів. 
Враховуючи єдину мету відповідних положень, у літера-
турі під час визначення критеріїв спрямованості для цілей 
визначення  застосовного права пропонується використо-
вувати ті ж критерії, які були визначені Європейським су-
дом у справі Hotel Alpenhoff щодо положень ст. 15 (1) (с) 
Регламенту Брюссель І про встановлення юрисдикції.

Загальне правило Регламенту Рим І про застосування 
до  споживчих  договорів  права  країни  проживання  спо-
живача  не  означає  в  принципі  неможливості  внесення 
у  споживчі договори угод про вибір права. Але  застосу-
вання права, обраного відповідно до такої угоди, не може 
позбавляти споживача тих гарантій, які він мав би за від-
сутності такої угоди (тобто наданих йому «рідним» зако-
нодавством про захист прав споживачів).

Необхідно зазначити, що досить жорстке та послідов-
не європейське законодавство в галузі  захисту прав спо-
живачів все-таки має свої прогалини. Так, відповідно до 
ст. 6 (4) (а) Регламенту Рим І вищенаведені «захисні» по-
ложення про право, що застосовується до договорів зі спо-
живачами, не поширюються на ті, за якими послуги нада-
ються в країні  іншій, ніж країна проживання споживача. 
Така ситуація може стосуватись замовлення туристичних 
послуг через мережу Інтернет або в режимі офлайн. 

Цей  виняток  Регламенту  Рим  І  не  узгодиться  із  по-
ложеннями ст. 15 Регламенту Брюссель  І,  який допускає 
встановлення  спеціальної  юрисдикції  в  судах  за  місцем 
виконання договору без будь-яких винятків щодо характе-
ру такого договору. 

Тобто якщо споживач придбав туристичної путівки на 
закордонний  маршрут  через  інтернет-магазин,  він  може 
звернутись із позовом до суду за місцем свого проживан-
ня,  але при цьому  застосовне право буде  визначатися  за 
іншими  принципами  (або  відповідно  до  умов  договору, 
або  відповідно  до  доктрини  характерного  виконання  чи 
тісного зв’язку).

Основні  положення,  що  стосуються  порядку  ви-
значення  права,  яке  застосовується  до  позадоговірних 
зобов’язань (деліктів, безпідставного збагачення, вчинен-
ня дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення 
та ін.), містяться в Регламенті Рим ІІ. Основним принци-
пом визначення права є lex locі delіctі commіssі, відповідно 
до якого  застосовується право країни, де настала шкода, 
незалежно від того, де була дія, на підставі якої виникла 
шкода, або де настали непрямі наслідки дії (ст. 4 (1) Регла-
менту Рим ІІ). Такий підхід зумовлений тим, що основним 
завданням  визначального  права  є  адекватна  компенсація 

потерпілому,  а  не  покарання  деліквента  (правопорушни-
ка). Подібна норма передбачена  і в Законі України «Про 
міжнародне приватне право» (ст. 49). 

Навряд чи правило lex locі delіctі буде застосовуватись 
до деліктів,  які можуть мати місце  із  застосуванням ме-
режі  Інтернет  (дифамація, порушення права на приватне 
життя,  порушення  виняткових  прав).  Справа  в  тому, що 
деякі  з них  (дифамація та порушення права на приватне 
життя) під впливом сильного лобі з боку медіабізнесу ви-
йшли з-під дії Регламенту Рим ІІ (ст. 1 (2) (g)).

Що ж стосується колізійного питання у порушенні ви-
няткових прав, то у сфері відносин інтелектуальної влас-
ності з іноземним елементом існують два провідних під-
ходи – застосовується або право країни, де було створено 
об’єкт  авторського  права,  вперше  здійснено  виконання, 
вироблена фонограма, отримано охоронний документ на 
об’єкт промислової власності; або право країни, де вима-
гається захист прав (мало місце порушення прав). 

По  суті  lex  protectіonіs  (закон  країни,  де  вимагається 
захист) є  іншою назвою відомої прив’язки lex locі delіctі 
(закон  місця  скоєння  правопорушення),  яка  спеціально 
призначена для застосування у сфері відносин інтелекту-
альної власності з іноземним елементом.

Якщо ж мова йде про порушення виняткових прав, які 
визнаються  та  захищаються  Європейським  співтовари-
ством (товарний знак, селекційні досягнення, найменуван-
ня місця походження товару), то застосовується принцип 
lex locі delіctі – право країни, де мало місце порушення.

Що ж  стосується  положень  які  містяться  в Директи-
ві  ЄС  «Про  електронну  комерцію»,  то  вона  передбачає 
застосування  такого  принципу,  як  «країна  походження» 
(country of  origin principle). Сутність цього критерію по-
лягає в тому, що як тільки інтернет-послуга відповідає ви-
могам законодавства держави – члена ЄС, звідки вона «ви-
ходить», така послуга може вільно надаватись на території 
інших держав – членів ЄС. У європейській доктрині три-
вають дискусії про природу принципу «країни походжен-
ня», і багато авторитетних вчених визнають за ним значен-
ня норми, що регламентує застосовне право (право країни, 
де заснований (зареєстрований) провайдер послуги).

Але  з  цією  позицією  погоджуються  не  всі.  Так,  на 
думку багатьох фахівців,  таке правило носить публічно-
правовий  характер  і  фактично  розподіляє  законодавчу 
юрисдикцію між різними державами – членами ЄС. Його 
основна мета пов’язана із забезпеченням вільного перемі-
щення послуг у рамках загального ринку та запобіганню 
його  фрагментації  внаслідок  різного  правового  регулю-
вання. Країни, які приймають послугу (host states), можуть 
передбачити додаткові вимоги та регулювання лише з ме-
тою захисту публічного порядку (публічна влада, охорона 
здоров’я, безпека, захист прав споживачів та ін.).

Ця позиція розділяється Європейським судом, на дум-
ку якого принцип країни походження не належить до кола 
колізійних,  а  означає  неприпустимість  підпорядкування 
провайдера інформаційних послуг більш строгому право-
вому режиму в порівнянні з тим, який існує в країні його 
заснування,  за  винятком  ситуацій,  прямо  зазначених  у 
Директиві. При цьому Європейський суд також зазначив, 
що Директива не встановлює додаткових правил, що сто-
суються  юрисдикції  судів  або  міжнародного  приватного 
права.

Загальний  принцип  визначення  юрисдикції,  який  за-
кріплено  в  Регламенті  Брюссель  І,  полягає  в  тому,  що 
позов  пред’являється  до  суду  за місцем доміцілія  відпо-
відача в державі – члені ЄС (доміцілій для фізичних осіб 
визначається згідно з національним законодавством ст. 59 
Регламенту  Брюссель  І);  якщо  відповідач  є  юридичною 
особою,  то  постійне  місцезнаходження  визначається  за 
критерієм  інкорпорації,  осілості  або центру експлуатації 
(ст. 60 Регламенту Брюссель І). Таким чином, до юридич-
ної  особи може бути  застосовано декілька критеріїв,  ко-
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жен з яких буде підставою для встановлення юрисдикції 
суду. Головне, щоб хоча б один із них визначав перебуван-
ня на території держави – члена ЄС, і в такому разі ці нор-
ми матимуть пріоритет над національним законодавством. 

Суд за місцем доміцілія відповідача має загальну юрис-
дикцію і вправі розглядати будь-які справи, у тому числі 
ті,  які  безпосередньо  не  пов’язані  з  територією,  де  роз-
глядається  спір.  Регламент  передбачає  винятковий  пере-
лік ситуацій, коли позов може бути пред’явлений в іншій 
країні, ніж місце доміцілія відповідача. Такі винятки сто-
суються як договірних, так і позадоговірних зобов’язань.

У  договірних  зобов’язаннях  до  винятків  відноситься 
можливість звернення з позовом до суду місця виконання 
зобов’язання (ст. 5 Регламенту Брюссель I). Так, для купів-
лі-продажу таким місцем буде країна, куди товари постав-
лені чи повинні бути поставлені; у разі надання послуг – 
місце на території держави – члена ЄС, де послуги були 
або повинні бути надані (ст. 5 (1) Регламенту Брюссель I). 
Так, якщо організація розташована в Австрії і купує товар 
за допомогою мережі Інтернет у компанії, що розташована 
в Греції, з постачанням до Австрії, то вона має можливість 
звернутись із позовом до суду як у Греції, так і в Австрії.

У договорах, які пов’язанні з електронною комерцією, 
неминуче виникає питання про те, як визначити місце ви-
конання договору, оскільки в ньому не завжди передбача-
ється фізична доставка товару або надання послуги. 

У такому разі необхідно враховувати кваліфікацію до-
говірного зобов’язання, визначення застосовного права до 
такого зобов’язання (відповідно до Регламенту Рим І) та 
визначення  місця  виконання  зобов’язання  відповідно  до 
застосовного права. 

Крім того, встановлення юрисдикції можливе на під-
ставі  пророгаційної  угоди  (угоди  про  підсудність),  мож-
ливість  укладання  якої  передбачена  ст.  23  Регламенту 
Брюссель I. Угода про підсудність повинна укладатись у 
письмовій формі або у формі, яка є сталою для сторін, чи 
відповідно до міжнародних звичаїв. При цьому ст. 23 (2) 
спеціально обмовляє можливість існування такої угоди в 
електронній формі, якщо вона забезпечує надійну фікса-
цію досягнутих домовленостей.

Важливо відзначити, що під дію Регламенту підпадають 
не всі споживчі договори, а лише договори, які укладені у 
процесі здійснення спрямованої підприємницької або іншої 
професійної діяльності на території держави, де доміцілі-
йований споживач (ст. 15 (1) (с) Регламенту Брюссель І).

Відповідно  до  роз’яснень Європейської  комісії  «кри-
терій спрямованої діяльності введений для того, щоб було 
очевидним, що юрисдикція може бути встановлена у разі 
укладення  споживачем  договору  з  використанням  інтер-
активного веб-сайту, доступного на території країни його 
проживання. Але наявність лише факту того, що споживач 
мав знання про товар або послугу, які ним отримані з па-
сивного  веб-сайту,  доступного  в місці  його проживання, 
не  є  достатнім  для  встановлення  захисної  юрисдикції». 
Таким  чином,  у  разі  відсутності  укладеного  на  підставі 
такої інформації контракту або комунікацій між спожива-
чем і підприємцем за допомогою веб-сайту говорити про 
наявність спрямованої діяльності підприємця на території 
держави, де споживачі мають доступ до його сайту, за за-
гальним правилом неможливо. 

Критерії спрямованої діяльності, пов’язаної з викорис-
танням веб-сайту на території певної країни, були визна-
чені Європейським судом у рішенні від 7 грудня 2010 р.  

у  спільній  справі  Peter  Pammer  v  Reederei  Karl  Schlüter 
GmbH & Co KG (C-585/08), and Hotel Alpenhof GesmbH v 
Oliver Heller (C-144/09)[19]:

– потенційно міжнародний характер діяльності (у цій 
справі– готельний бізнес);

– опис маршруту до місця знаходження підприємця з 
території інших країн;

– можливість розміщення замовлення на іншій мові  і 
(або) в  іншій валюті, ніж та,  яка  застосовується в країні 
підприємця;

– розміщення на сайті телефонів з міжнародними ко-
дами;

–  наявність  витрат  на  розвиток  та  просування  сайту, 
що робить його більш помітним для іноземних клієнтів;

– використання нейтрального доменного імені («.com», 
«.eu»), а не географічного, прив’язаного до країни, де зна-
ходиться компанія підприємця ( «.de»);

– наявність посилань на позитивні відгуки від клієнтів 
із різних країн.

Критерії  спрямованої  діяльності  [20]  підприємця  як 
підстава  для  встановлення  юрисдикції  судом  за  місцем 
проживання споживача прийшов на  зміну старим крите-
ріям, які містились у ст. 13(3)(b) Брюссельської конвенції 
та передбачали в договорі або у процедурі його укладення 
додаткові  територіальні  зв’язки  з  правопорядком  спожи-
вача. 

Зокрема,  до  них  належать  ситуації,  коли  укладенню 
договору передувала оферта або реклама в державі грома-
дянства споживача, і він здійснив усе необхідне для укла-
дення  там  договору.  Така  ж  конструкція  передбачена  в 
ст. 45 Закону України «Про міжнародне приватне право». 

Ці положення не повністю відповідають новітнім тен-
денціям у галузі торгівлі, а саме в електронній торгівлі по-
слугами через Інтернет, оскільки вони не дають відповіді 
про  встановлення  компетентного  права,  яке  підлягає  за-
стосуванню у разі укладення договору споживання з вико-
ристанням технічних можливостей мережі Інтернет. Крім 
того, проблематично кваліфікувати як оферту або рекламу 
інформацію, що розміщена на веб-сайті, який буде доступ-
ний у країні проживання споживача. У зв’язку із цим кри-
терій спрямованої діяльності дає змогу гнучко підійти до 
питань юрисдикції в епоху електронної комерції.

Реалізація цього критерію стосується не лише Брюс-
сельської  конвенції.  Так,  про  необхідність  застосування 
критерію спрямованості діяльності в контексті локалізації 
персональних даних проінформував Мінкомзв’язок РФ у 
своєму  роз’ясненні  про  застосування  Федерального  За-
кону № 242-ФЗ від 21 липня 2014 р. «Про внесення змін 
в окремі законодавчі акти Російської Федерації в частині 
уточнення порядку обробки персональних даних в інфор-
маційно-телекомунікаційних мережах» [20].

Висновки. Підсумовуючи  вищезазначене,  можна  ді-
йти  висновку, що  електронна  комерція  буде  безперспек-
тивною  без  належного  регулювання  захисту  прав  та  за-
конних  інтересів  її  учасників. А  застосування  принципу 
«країни  походження»  або  «критерію  спрямованої  діяль-
ності» може стати одним із можливих підходів у регулю-
ванні відносин в електронній комерції. Договірні засоби є 
найбільш ефективним методом вирішення колізійних про-
блем. А тому договори, які укладаються в мережі Інтернет, 
повинні мати не лише положення про застосовну правову 
систему, а й передбачати пророгаційну угоду або третей-
ський запис.
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У статті розглянуто проблеми застосування терміну «підприємство» в чинному законодавстві України. На основі аналізу доктрини 
цивільного права автором зроблено висновок про обґрунтованість концепції вживання терміну «підприємство» в якості об’єкта цивільних 
правовідносин. Автором підтримано наукову позицію щодо відсутності в законодавстві цивільно-правової моделі приватних підприємств. 
Як результат установлено, що вирішення проблеми збереження приватного підприємства в системі підприємницьких юридичних осіб 
приватного права вимагає розробки їх цивільно-правового статусу. 

Ключові слова: юридична особа, підприємство, підприємницька юридична особа приватного права, товариство, правовий статус. 

В статье рассмотрены проблемы применения термина «предприятие» в действующем законодательстве Украины. На основе анали-
за доктрины гражданского права автором сделан вывод об обоснованности концепции употребления термина «предприятие» в качестве 
объекта гражданских правоотношений. Автором поддержана научная позиция относительно отсутствия в законодательстве гражданско-
правовой модели частных предприятий. Как результат установлено, что решение проблемы сохранения частного предприятия в системе 
предпринимательских юридических лиц частного права требует разработки их гражданско-правового статуса.

Ключевые слова: юридическое лицо, предприятие, предпринимательское юридическое лицо частного права, общество, правовой 
статус.

Problems of application of term «enterprise» in the current legislation of Ukraine are considered in the article. An author drew conclusion 
about validity of conception of the use of term «enterprise» as an object of civil legal relationships. An author supports scientific position in rela-
tion to absence in the legislation of civil legal model of private enterprises. It is established that the decision of problem of maintenance of private 
enterprise in the system of entrepreneurial legal entities of Private Law requires development of their civil legal status.

Key words: legal entity, enterprise, entrepreneurial legal entities of Private Law, company, legal status.
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Постановка проблеми. Одним із первинних факторів, 
які  визначають  відсутність  послідовності  регулювання 
системи  підприємницьких  юридичних  осіб  приватного 
права в Україні, однозначно є його дуалізм, зумовлений іс-
нуванням Цивільного й Господарського кодексів України 
(далі – ЦК України й ГК України). Проблеми застосування 
положень  означених  кодифікованих  актів  знаходяться  в 
руслі відмінності систем юридичних осіб, які ними вста-
новлюються. У  першу  чергу  йдеться  про  те, що  означе-
ні кодифіковані акти використовують одні й ті ж терміни 
в абсолютно різних  значеннях. В цьому розрізі одним  із 
найбільш наболілих дискусійних питань є подвійне трак-
тування поняття «підприємство». 

Стан опрацювання проблеми. Питаннями  дослі-
дження  приватних  підприємств  займалися  провідні  вче-
ні  в  галузі  цивільного  й  господарського  права.  Зокрема 
Ю.Ю. Акіменко, Ю.Б. Бек, О.А. Беляневич, В.І. Борисо-
ва, В.А. Васильєва, О.М. Вінник, А.А. Герц, М.Г.  Ісаков,  
В.М.  Коссак,  В.М.  Кравчук,  С.В.  Кривобок,  І.М.  Куче-
ренко,  І.В. Спасибо-Фатєєва, В.С. Щербина, В.І. Цікало, 
Ю.М. Юркевич й ін. Однак проблеми правового регулю-
вання  цих юридичних  осіб  на  разі  не  є  остаточно  вирі-
шеними, і їх наявність спричиняє прийняття на практиці 
доволі неоднозначних рішень, аналіз яких примушує нас 
знову й знову звертатися до окреслених питань. 

Метою  даного  дослідження  є  спроба  комплексного 
розгляду  існуючої  полісемії  застосування  терміну  «під-
приємство»  в  теорії  й  практиці  для формування  пріори-
тетних концептуальних положень щодо її усунення.

Виклад основного матеріалу. Починаючи розглядати 
дискусійні аспекти доктринального визначення приватних 
підприємств, в першу чергу слід звернути увагу на пробле-
му, яка вже набула дещо риторичного характеру. Йдеться 
про різні концепції застосування поняття «підприємство» 
в законодавстві. Усім відомою є тривала в науці дискусія, 
спричинена тим, що ЦК України визначив підприємство в 
якості цілісного майнового комплексу як об’єкт цивільних 
правовідносин, так як, згідно  із ст. 191, «підприємство є 
єдиним майновим комплексом, що використовується для 
здійснення підприємницької діяльності. Підприємство як 
єдиний майновий комплекс є нерухомістю. Підприємство 
або його частина можуть бути об’єктом купівлі-продажу, 
застави,  оренди  й  інших  правочинів».  У  той  же  час  ГК 
України визначає підприємство як суб’єкт правовідносин, 
оскільки в ст. 62 міститься визначення його як самостій-
ного суб’єкта господарювання, створеного компетентним 
органом  державної  влади,  або  органом  місцевого  само-
врядування,  або  іншими  суб’єктами  для  задоволення 
суспільних  й  особистих  потреб  шляхом  систематичного 
здійснення  виробничої,  науково-дослідної,  торговельної, 
іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому 
ГК України й  іншими законами. Аналіз  змісту ст. 55 ГК 
України  дозволяє  стверджувати, що  законодавець  визна-
чає підприємства як юридичні особи, створені відповідно 
до норм цього кодексу. 

Концепція  ЦК  України  стосовно  визначення  підпри-
ємства  як  об’єкта  правовідносин  також не  відзначається 
абсолютною послідовністю. Як підкреслює В.А. Другова, 
включення до складу підприємства прав вимоги, боргів і 
низки виключних прав дає підстави вважати, що в ст. 191 
ЦК України по суті міститься визначення підприємства як 
суб’єкта цивільних прав, оскільки  і права вимоги,  і бор-
ги,  і  виключні  права  можуть  належати  тільки  суб’єктам 
права.  Таким  чином,  наголошує  автор,  чітка  межа  між 
підприємством  як  об’єктом  права  й  суб’єктом  права  не 
завжди може бути проведена [1, с. 138]. Однозначно, що 
висловлене твердження не позбавлене дискусійних поло-
жень. Цілісний майновий комплекс є складним об’єктом і, 
безперечно, включення до його складу майнових прав (так 
званого «безтілесного майна») не викривлює його правову 
природу як об’єкта прав. Однак автор, безперечно, вірно 

наголошує  на  неможливості  стовідсоткового  відкидання 
одного із двох підходів щодо розуміння правової природи 
поняття «підприємство». 

Як зазначає В.І. Борисова, «намагаючись знайти точки 
дотику з ГК України, ЦК України відносить до юридичних 
осіб  публічного  права  державні  й  комунальні  підприєм-
ства, основою виникнення яких є публічно-правові акти, 
які  водночас  визначають  і  внутрішню  сторону  відносин 
цих юридичних  осіб.  У  випадках,  коли юридичні  особи 
публічного права стають учасниками цивільних відносин, 
на  них,  якщо  інше  не  буде  встановлено  законом,  поши-
рюються правила ЦК України. Однак публічні юридичні 
особи як учасники цивільних відносин мають спеціальну 
правоздатність, що відповідає меті їх створення. Тому ста-
тус цих організацій як учасників цивільного обороту буде 
в значній мірі формальним» [2, с. 12]. Викладене засвідчує 
той факт, що ЦК України, задекларувавши відмову від ви-
користання терміну «підприємство» в якості суб’єкта пра-
вовідносин,  не  до  кінця  витримав  запланований  підхід, 
що, безумовно, лише поглибило проблематику подвійнос-
ті застосування означеного терміну в законодавстві. 

У літературі  зверталась увага на полісемію, пов’язану 
із використанням терміна «підприємство». Протягом бага-
тьох десятиліть  закон  і доктрина визначали підприємство 
як  суб’єкт  права,  тобто  юридичну  особу,  яка  виступає  в 
цивільному обороті, має права й обов’язки, несе цивільну 
відповідальність. Визнання підприємства як цілісного май-
нового  комплексу,  тобто  об’єктом права,  ввело полісемію 
терміна «підприємство», оскільки виникла ситуація подвій-
ного його значення. Можна погодитися з тим, що терміно-
логічну схожість об’єкта й суб’єкта права треба розглядати 
як законодавчу ваду, яка служить перепоною для розуміння 
фундаментальної ідеї законодавця [3, с. 114].

Існування підприємства водночас в якості суб’єкта пра-
ва, який, реалізуючи правоздатність, набуває суб’єктивні 
права  й  обов’язки,  несе  юридичну  відповідальність,  і  в 
якості об’єкта права,  тобто майнових  і немайнових благ, 
щодо  яких  суб’єкти  права  вступають  у  правовідносини, 
можна пояснити, на думку В.І. Борисової, лише виходячи із 
того, що підприємство – це економічна категорія [2, с. 13].  
В  одному  руслі  із  В.І.  Борисовою  формується  позиція 
В.М. Махінчука  про  те, що  підґрунтя  різного  розуміння 
сутності  поняття  «підприємство»  знаходиться  в  різних 
підходах цих кодифікованих актів, оскільки «ГК України 
має на меті врегулювати суспільні відносини, виходячи із 
кінцевої мети – створення певного матеріального блага. За 
такої умови підприємство дійсно є достатнім утворенням 
для здійснення певних господарських завдань. Натомість 
ЦК України не має на меті регулювання відносин з виго-
товлення певного блага, якщо ці відносини не стосують-
ся двох правосуб’єктних осіб. Тому із позиції цивільного 
права підприємство не є суб’єктом правовідносин. Навпа-
ки, суб’єкти – фізичні й юридичні особи – можуть воло-
діти  кількома  підприємствами,  які  здійснюють  різну  ви-
робничу діяльність, проте у правовідносинах від їхнього 
імені  виступає  саме  власник  цих  майнових  комплексів»  
[4,  с.  52–53].  Саме  визначення  підприємства  в  якості 
об’єкта  цивільних  правовідносин  є  пріоритетним  в  док-
трині цивільного права, зазначають учені  (А.А. Герц [5], 
В.М. Махінчук  [6,  с.  103]). Вказане підтверджується  та-
кож  вченими  в  галузі  господарського  права.  Зокрема,  
Ю.М. Юркевич наголошує на тому, що «на сьогоднішній 
день господарське законодавство майже всіх розвинених 
європейських  держав  відносить  майнові  комплекси  під-
приємства до об’єктів права. Аргументація цього висно-
вку полягає в  тому, що носіями, які утворювали підпри-
ємство  майнових  прав  і  обов’язків,  являється юридична 
особа, в першу чергу як однойменний суб’єкт. Комерційна 
організація будь-якої організаційно-правової форми може 
мати  один  або  декілька  майнових  комплексів  (підпри-
ємств)» [7, с. 130].
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Пріоритетність викладеної вище позиції щодо тракту-
вання підприємства в якості об’єкта правовідносин визна-
чає  наявність  в  доктрині  пропозицій  щодо  необхідності 
вилучення  із законодавства положення про приватні під-
приємства  як  організаційно-правову  форму  юридичних 
осіб й узгодження всіх актів цивільного законодавства  із 
положеннями ЦК України,  згідно  з  якими  підприємство 
є об’єктом прав, а не суб’єктом правовідносин. Означена 
концепція,  зокрема,  обґрунтовується  за результатами на-
укового дослідження М.В. Оприско у сфері проблематики 
регулювання  договірних  корпоративних  правовідносин 
[8, с. 5]. Погоджуючись із викладеними концепціями, вар-
то зазначити, що вилученню підприємств в якості орга-
нізаційно-правових форм юридичних осіб має передувати 
моніторинг їх правового статусу із метою виявлення 
співвідношення системи підприємств із системою органі-
заційно-правових форм юридичних осіб приватного права, 
передбачених ЦК України. Вирішення завдання про то-
тожність окремих із них, а також про наявність окремих 
видів приватних підприємств, якісно відмінних від вста-
новлених в ЦК України, дозволить сформувати обґрунто-
ваний висновок про збереження останніх в законодавстві 
шляхом «вписання» їх в уніфіковану легальну систему під-
приємницьких юридичних осіб приватного права чи про 
відмову від таких організаційно-правових форм.

Потрібно наголосити на  тому, що подвійність  тлума-
чення  досліджуваного  нами  поняття  полягає  не  лише  в 
різних  підходах  до  цих  кодифікованих  актів  до  кінцевої 
мети  регулювання  суспільних  відносин,  а  й  у  відмінних 
схемах  побудови  системи  суб’єктів  правовідносин,  адже 
ЦК України, будучи класичним приватноправовим актом, 
використовує  родове  поняття  «юридична  особа»  і  саме 
на ньому вибудовує доктрину  інституту юридичних осіб 
приватного права. На відміну від ЦК України, ГК України 
не  містить  приватноправових  засад  регулювання  інсти-
туту юридичних осіб, оскільки, на нашу думку, виходить 
із  економічних основ, пов’язаних  із публічно-правовими 
підходами  до  функціонування  суб’єктів  підприємництва 
в Україні.  І.В. Спасибо-Фатєєва  влучно  підкреслює, що, 
відповідно  до  аналізу  норм  ГК  України,  вибудовується 
певний  ланцюжок  понять  від  родового  до  видових,  що 
включаються до нього: суб’єкт господарювання – підпри-
ємство  –  юридична  особа.  Наявна  очевидна  відмінність 
від позицій ЦК України: крім того, що ГК України підпри-
ємство взагалі відносить до суб’єктів, а не до об’єктів пра-
ва (ст. 191), важливо й те, що юридична особа є родовим, 
а не підвидовим поняттям [9, с. 29]. Отже, має місце пору-
шення принципів юридичної техніки щодо вибудови сис-
теми юридичних  осіб  приватного  права  в  законодавстві. 
Звичайно що такий висновок спонукає до твердження про 
потребу ґрунтовної трансформації підходів ГК України до 
регулювання суб’єктів підприємницької діяльності, осно-
вою яких є фізичні особи-підприємці й юридичні особи, 
спрямовані  на  отримання  прибутку  з  метою  розподілу 
його  між  учасниками,  або  про  потребу  переосмислення 
взагалі системи приватного права України. Грандіозність 
таких тверджень на сьогодні має дещо декларативний ха-
рактер,  оскільки відсутня однозначна доктринальна кон-
цепція  визначення  правового  статусу  приватних  підпри-
ємств,  а  також не досягнуто наукового  консенсусу щодо 
подальшої  їх  долі. В  таких  умовах  потрібно  справді  ви-
рішити  спочатку  значно  «дрібніші»  завдання,  пов’язані 
із  комплексним  формуванням  цивільно-правової  моделі 
приватних підприємств, що й дозволить в подальшому ви-
значити їх потрібність чи атавістичність.

Чи можемо ми на сьогодні вести мову про наявну ци-
вільно-правову  модель  приватних  підприємств  у  законо-
давстві чи доктрині? Вочевидь що ні. Оскільки ГК України, 
відповідно до наведених вище тверджень І.В. Спасибо-Фа-
тєєвої, порушуючи принципи системності суб’єктів право-
відносин, відносить поняття юридичної особи не до родо-

вих понять, а до видових, то й норми його оминають цілий 
спектр питань, пов’язаних із регулюванням правового ста-
тусу приватних підприємств: правосуб’єктність, правовий 
статус засновника (учасника), специфіку створення й при-
пинення  діяльності,  правовий  режим  майна  тощо.  Неви-
значеність цих питань спостерігається й у вітчизняній док-
трині. Як наслідок виникають труднощі із відокремленням 
цієї  організаційно-правової  форми  юридичних  осіб  при-
ватного права від  інших. В цьому контексті  знову ж таки 
доречно  звернутися  до  праць  І.В.  Спасибо-Фатєєвої,  яка 
ставить питання про те, чи є приватні підприємства окре-
мою  організаційно-правовою  формою  юридичної  особи, 
що не підпадає під поняття товариства? Адже не всі класи-
фікації, запропоновані в ГК України, надають можливість 
стверджувати про існування інших організаційно-правових 
форм юридичних осіб. Немає жодних підстав вважати, що 
такою формою буде унітарне й корпоративне підприємство, 
або  орендне,  або  іноземне  підприємство,  підприємство  з 
іноземними  інвестиціями й деякі  інші. Всі вони  за своєю 
правовою природою можуть бути віднесені до однієї з двох 
видів організаційно-правових форм юридичних осіб згідно 
зі ст. 83 ЦК України [10, с. 66].

Наявність  таких  тверджень  у  вітчизняній  доктрині 
спричинене безсистемністю норм ГК України щодо кла-
сифікації підприємств, адже очевидним є те, що в її основі 
знаходяться не цивілістичні правові категорії, а економіч-
ні. Саме  тому фактично  неможливо  логічно  співставити 
систему підприємств у ГК України й систему організацій-
но-правових форм юридичних осіб у ЦК України. 

Серед  критеріїв,  які  знаходяться  в  основі  класифі-
кації  організаційних  форм  підприємств,  передбаченої  
ст. 63 ГК України, на нашу думку, лише один має правовий 
характер –  спосіб  утворення  (заснування) й формування 
статутного капіталу в Україні. На основі цього критерію 
підприємства  поділяються  на  унітарні  й  корпоративні. 
Не  зважаючи  на  термінологічну  відмінність,  із  корпора-
тивними  підприємствами  на  практиці  не  виникає  ґрун-
товних  проблем щодо  правової  регламентації  їх  статусу, 
адже, згідно із ч. 5 ст. 63 ГК України, корпоративне під-
приємство  утворюється,  як  правило,  двома  або  більше 
засновниками  за  їх  спільним  рішенням  (договором),  діє 
на  основі  об’єднання  майна  та/або  підприємницької  чи 
трудової  діяльності  засновників  (учасників),  їх  спільно-
го  управління  справами,  на  основі  корпоративних  прав, 
у тому числі через органи, що ними створюються, участі 
засновників (учасників) у розподілі доходів і ризиків під-
приємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, 
підприємства,  що  створюються  у  формі  господарського 
товариства,  а  також  інші  підприємства,  в  тому  числі  за-
сновані на приватній власності двох або більше осіб [11]. 
Таким  чином,  корпоративні  підприємства  «вписуються» 
за своєю правовою природою в систему юридичних осіб 
приватного права, передбачену ЦК України. Навіть коли 
йдеться  про  «інші  підприємства,  в  тому  числі  засновані 
на  приватній  власності  двох  або  більше  осіб»,  можемо 
стверджувати про належність до них досліджуваних рані-
ше фермерських господарств чи то наукових парків, вра-
ховуючи  констатований  нами  за  результатами  наукових 
розвідок їх класичний корпоративний характер. Однак си-
туація кардинально змінюється, коли йдеться про унітарні 
підприємства.  Згідно  із  ч.  4  ст.  63 ГК України,  унітарне 
підприємство  створюється  одним  засновником,  який  ви-
діляє  необхідне  для  того  майно,  формує  відповідно  до 
закону  статутний  капітал,  не  поділений  на  частки  (паї), 
затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або 
через  керівника,  який  призначається  (обирається)  засно-
вником (наглядовою радою такого підприємства в разі  її 
утворення), керує підприємством і формує його трудовий 
колектив  на  засадах  трудового  найму,  вирішує  питання 
реорганізації й ліквідації підприємства. Унітарними є під-
приємства державні, комунальні, підприємства, засновані 
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на власності  об’єднання  громадян,  релігійної  організації 
або  на  приватній  власності  засновника  [11].  Яка  органі-
заційно-правова  форма  унітарного  підприємства,  засно-
ваного  на  приватній  власності  засновника?  Очевидно, 
що  воно  може  створюватися  у  вигляді  підприємницької 
юридичної особи приватного права. Однак стверджувати 
однозначно, що воно належать до якоїсь із загальновідо-
мих  її  організаційно-правових форм,  достатньо  складно. 
Жодних правових параметрів статусу такого підприємства 
ГК України не передбачає, вводячи таким чином теорети-
ків  і практиків у  стан  глибоких роздумів. Ч.  6  ст.  63 ГК 
України  передбачає,  що  особливості  правового  статусу 
унітарних  і корпоративних підприємств встановлюються 
цим Кодексом,  іншими законодавчими актами. Стосовно 
унітарних  приватних  підприємств  ці  «інші  законодавчі 
акти» відсутні. 

На  недоліки  визначень  унітарних  і  корпоративних 
підприємств  вказує  у  своїх  працях  І.В.  Спасибо-Фатєє-
ва.  Констатуючи  в  якості  легального  критерію  розмеж-
ування цих підприємств спосіб створення й формування 
статутного  капіталу,  вчений  підкреслює, що  унітарними 
при цьому є підприємства, що створюються одним засно-
вником, який формує статутний капітал, не розподілений 
на частки, а корпоративними – підприємства, створювані, 
як правило  , двома або більше засновниками на підставі 
об’єднання майна та/або  їх підприємницької чи трудової 
діяльності,  спільного  управління  справами  шляхом  кор-
поративних  прав.  Недоліком  таких  визначень,  на  думку 
вченого, є той факт, що в основу розмежування досліджу-
ваних  понять  покладено  не  лише  заявлений,  але  й  інші 
критерії. Не дивлячись на таку неузгодженість, зрозуміло, 
що в унітарному підприємстві немає корпоративних прав, 
а в корпоративному вони є. При цьому невирішеним за-
лишається питання про товариства однієї особи, адже по-
ділу  статутного  капіталу  немає,  а  корпоративні  права  є  
[12, с. 262]. Викладені зауваги спонукають до подальших 
розвідок у сфері притаманності корпоративних правовід-
носин унітарним підприємствам в тому вигляді,  в якому 
вони сформувалися в чинному законодавстві. 

Саме обставина, пов’язана із відсутністю розробленої 
правової  моделі  унітарних  підприємств,  стала  одним  із 
факторів, які спричинили у свій час відмову ЦК України 
від  вказаної  організаційно-правової форми. Хоча  ця  від-
мова  має  доволі  опосередкований  характер,  враховуючи 
наявність у нормах ЦК України посилань на державні й 
комунальні підприємства в якості юридичних осіб приват-
ного права (ч. 2 ст. 167 ЦК України передбачає можливість 
держави створювати юридичні особи публічного права – 
державні  підприємства,  ч.  2  ст.  169  ЦК  України  перед-
бачає  можливість  держави  створювати  юридичні  особи 
публічного права – комунальні підприємства). Не зважа-
ючи на викладені опосередковані положення, як зазначала  
І.М. Кучеренко, ЦК України не допускає існування унітар-
них підприємницьких юридичних осіб приватного права, 
таких  як  приватні,  дочірні  підприємства,  підприємства 
громадських організацій тощо. З однієї сторони, зазначала 
науковець, обмеження кола підприємницьких юридичних 
осіб можна оцінити як позитивне явище, оскільки законо-
давчі  акти України не встановлювали правових  засад  іс-
нування таких підприємств. У зв’язку із цим на практиці 
виникало дуже багато спорів. Але  головне питання було 

пов’язане не тільки  з відсутністю нормативного регулю-
вання  цих  підприємств,  але  й  відсутністю  єдиної  теоре-
тичної  концепції  щодо  визнання  об’єктом  чи  суб’єктом 
права власності підприємства. Тому розробники ЦК Укра-
їни вирішили це питання таким чином: немає унітарних 
підприємств – немає проблеми [13, с. 17].

Але  проблема  збереглася.  І  про  її  наявність  свідчить 
сучасна  практика.  Невизначеність  специфіки  правового 
статусу приватних підприємств спричиняє на практиці за-
стосування доволі неоднозначних механізмів його врегу-
лювання. Яскравим підтвердженням цього є прийняте Кон-
ституційним Судом України рішення від 19.09.2012 року  
№ 17-рп/2012 у справі за конституційним зверненням ПП 
«ІКІО» щодо офіційного тлумачення ч. 1 ст. 61 СК Украї-
ни, згідно із якою об’єктом права спільної сумісної влас-
ності  подружжя може  бути  будь-яке майно,  за  винятком 
виключеного  з  цивільного  обороту, щодо  вирішення  пи-
тання про те, чи є статутний капітал і майно приватного 
підприємства об’єктом права спільної сумісної власності 
подружжя  [14]. Конституційний Суд України дійшов ви-
сновку, що статутний капітал і майно приватного підпри-
ємства,  сформовані  за рахунок  спільного майна подруж-
жя,  є  об’єктом  їх  спільної  сумісної  власності. Прийняте 
рішення,  на  нашу  думку,  викривлює  принцип  самостій-
ності й майнової відокремленості юридичної особи [15, с. 
61]. Очевидним є те, що майно приватного підприємства 
й майно фізичної особи – засновника не є тотожними за 
змістом, оскільки підприємство й фізична особа – засно-
вник є різними суб’єктами правовідносин. 

Усі наведені фактори в сукупності перетворили приват-
не підприємство на, так би мовити, «чемодан без ручки» – і 
нести  важко,  і  викинути шкода. Прихильники моністичної 
класифікаційної системи юридичних осіб приватного права, 
спрямованих на отримання прибутку для розподілу його між 
учасниками, на основі виключно використання конструкцій 
товариства й установи наголошують на потребі трансформа-
ції приватного підприємства в товариство однієї особи. Як 
зазначає В.М. Махінчук, що стосується організаційно-право-
вої форми юридичної особи всіх форм і видів підприємств, 
як і суб’єктів інших форм господарювання, інших організа-
ційних форм приватного підприємства, то тут вона повністю 
повинна лягати у прокрустове ложе організаційно-правових 
форм юридичних осіб,  передбачених ЦК України  (тобто  – 
вписуватися в конструкції товариства чи то установи. В да-
ному випадку – товариства) [6, с. 114]. М.В. Оприско також 
в унісон із вказаним вченим обґрунтовує необхідність вилу-
чення  із  законодавства  положення  про  приватні  підприєм-
ства як організаційно-правову форму юридичних осіб й узго-
дження всіх актів цивільного законодавства з положеннями 
ЦК України, згідно з якими підприємство є об’єктом прав, а 
не суб’єктом правовідносин [8, с. 5].

Висновки. Підсумовуючи викладену вище проблема-
тику полісемії застосування в законодавстві поняття «під-
приємство», варто зазначити, що на позитивне сприйняття 
заслуговує  уніфікація  досліджуваного  терміну  в  якості 
об’єкта  правовідносин,  адже  в  основі  останньої  концеп-
ції  знаходяться приватноправові положення. Стосовно ж 
збереження  конструкції  підприємств  у  системі  підпри-
ємницьких юридичних осіб приватного права, вирішення 
цього питання має знаходитися в площині розгляду їх ци-
вільно-правової моделі. 
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ДО ПиТАННЯ ПРО ОБСЯГ ЦиВІЛьНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ (ПІДПРиЄМНиЦьКих) 
ЮРиДиЧНих ОСІБ ПРиВАТНОГО ПРАВА: 

ПОРІВНЯЛьНиЙ ДОСВІД ЗАКОНОДАВСТВА ІНОЗЕМНих ДЕРЖАВ

TO ThE PrOBLEM aBOuT ThE VOLuME 
Of CIVIL CaPaCITy Of (ENTErPrISE) LEgaL ENTITIES Of PrIVaTE Law: 
COMParaTIVE ExPErIENCE Of LEgISLaTION Of ThE fOrEIgN STaTES

Іванов С.О.,
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри цивільного права та процесу 
Університету державної фіскальної служби України

На основі аналізу змісту чинного вітчизняного й закордонного законодавства щодо специфіки статусу окремих організаційно-право-
вих форм організацій формується висновок про актуальність питання окреслення обсягу цивільної правоздатності організацій, обмежен-
ня її обсягу статутною метою їх діяльності. Актуальним постає питання вчинення юридичною особою правочинів за межами її статутних 
завдань (про суть так званих «позастатутних правочинів») і наслідків вчинення таких правочинів. Виходячи зі стану чинного цивільного 
законодавства України щодо юридичних осіб приватного права, актуальним є питання про наслідки «правочинів, які вчиненні з пере-
вищенням органом юридичної особи своїх повноважень і суперечать інтересам юридичної особи». На виконання цього пропонується 
доповнити цивільне законодавство України нормою про оспорюваність вчинених органами юридичних осіб із перевищенням ними своїх 
повноважень правочинів в ситуації, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про 
такі обмеження.

Ключові слова: юридичні особи, цивільна правоздатність, позастатутні правочини, органи юридичних осіб.

На основе анализа содержания действующего отечественного и зарубежного законодательства относительно специфики статуса от-
дельных организационно-правовых форм организаций формируется вывод об актуальности вопроса определения объема гражданской 
правоспособности организаций, ограничения ее объема уставной целью их деятельности. Актуальным становится вопрос совершения 
юридическим лицом правовых сделок за пределами его уставных заданий (о сути так называемых «внеуставных правовых сделок»)  
и последствий совершения таких правовых сделок.Исходя из состояния действующего гражданского законодательства Украины относи-
тельно юридических лиц частного права, актуальным является вопрос о последствиях «сделок, совершенных с превышением органом 
юридического лица своих полномочий и противоречащих интересам юридического лица». На выполнение этого предлагается дополнить 
гражданское законодательство Украины нормой об относительной недействительности совершенных органами юридических лиц с пре-
вышением ими своих полномочий правовых сделок в ситуации, когда юридическое лицо докажет, что третье лицо знало или по всем 
обстоятельствам не могло не знать о таких ограничениях.

Ключевые слова: юридические лица, гражданская правоспособность, внеуставные сделки, органы юридических лиц.
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On the basis of analysis of the contents of current domestic and foreign legislation in relation to the specificity of status of separate legal 
forms of organizations is drawn a conclusion about actuality of question of lineation of volume of civil legal capacity of organizations, question 
of limitation of her volume by the regulation aim of their activity has been formed. There is an urgent question of committing by the legal entity 
transactions outside its statutory objectives (about the essence of the so-called «nonstatutory transactions») and the consequences of committing 
such transactions. Taking into account the state of current civil legislation of Ukraine in relation to the legal entities of private law, there is an actual 
question not about unreality of «unregulatory agreements», but about the consequences of legal «transactions, that feasance with exceeding by 
the legal entity of the plenary powers and that conflict with interests of legal entity». For its implementation it is suggested to complement the civil 
legislation of Ukraine with a norm about the dispute by the organs of legal entities with exceeding by them the plenary powers of legal transac-
tions in a situation, when a legal entity will prove that the third person knew or on all circumstances could not but know about such limitations.

Key words: legal entities, civil legal capacity, nonstatutory agreements, organs of legal entities.

Постановка проблеми. Зважаючи на наявну різно-
манітність  у  підходах  щодо  суті  такого  учасника  ци-
вільних відносин, як юридична особа, в науці й право-
застосовній  сфері  постійно  постають  актуальними  до 
розгляду  питання  екзистенції  цього  інституту  права. 
Йдеться,  зокрема,  про  питання  окреслення  обсягу  ци-
вільної  правоздатності  організацій:  чи  обмежується  її 
обсяг,  зважаючи  на  значну  розмаїтість  видів  юридич-
них осіб і специфіку статусу окремих їх організаційно-
правових  форм,  статутною  метою  (ціллю)  діяльності? 
Окреслення  й  вирішення  цього  питання  має  не  лише 
суто  теоретичний  характер  прихильників  «загальної» 
або  «спеціальної»  цивільної  правоздатності  організа-
цій,  але  й  практичне  значення  у  вигляді  можливості 
застосування  цивільно-правових  наслідків  перевищен-
ня  юридичною  особою  своєї  так  званої  «спеціальної» 
цивільної  правоздатності  або,  навпаки,  у  відсутності 
таких негативних наслідків. 

Проводячи  аналіз  змісту  іншого  (нецивільного)  зако-
нодавства,  зокрема  господарського,  відкритими  є  питан-
ня  вчинення юридичною  особою  правочинів  за  межами 
її статутних завдань (про суть так званих «позастатутних 
правочинів»  або  «вчинених  органами  юридичної  осо-
би правочинів  з  перевищенням ними  своїх повноважень 
і всупереч  інтересам юридичної особи»)  і наслідків вчи-
нення таких правочинів: чи слід визнавати такі правочини 
недійсними в умовах проголошення в Цивільному кодексі 
України (далі – ЦК України) [1] загальної правоздатності 
юридичних осіб? 

Актуальним також постає питання можливості цивіль-
ної відповідальності органів юридичної особи за наслід-
ками  вчинення  ними  «позастатутних  правочинів»  перед 
юридичною особою в разі спричинення їй шкоди. 

Наведені  питання  слід  розкрити  на  підставі  аналізу 
положень чинного цивільного законодавства щодо обсягу 
цивільної  правоздатності  юридичних  осіб  й  окреслення 
суті цивільної дієздатності організацій, а також норматив-
них підходів про недійсність правочинів. При цьому слід 
зважати на положення не лише ЦК України з цих питань, 
але й на положення норм спеціального закону (про окремі 
види організацій), в тому числі – на положення Господар-
ського кодексу України (далі – ГК України) [2]. 

Стан дослідження.  Теоретичною основою цього  до-
слідження є праці українських вчених, присвячені суті ін-
ституту юридичної особи, таких як: В. Борисова, В. Крав-
чук, З. Ромовська, Є. Харитонов, а також праці російських 
вчених:  М.  Кулагіна,  Ю.  Толстого,  підходи  польських 
вчених:  А.  Кідиби,  В.  Катнера  й  інших,  на  основі  яких 
робиться порівняльна характеристика й пропозиції щодо 
вдосконалення чинного законодавства України. 

Метою наукової статті є порівняння наявних в доктри-
ні  права  України  підходів  вищезазначених  вітчизняних 
науковців щодо змісту цивільної правоздатності юридич-
них осіб із нормативними підходами щодо цього питання 
в  законодавстві  іноземних  держав  колишнього  СРСР  та 
ЄС з тим, щоб на основі цього відбулося узгодження норм 
чинного законодавства (в тому числі спеціального законо-
давства про окремі види юридичних осіб) щодо підходів 
до визначення суті юридичних осіб загалом і порядку  їх 
участі в цивільних відносинах й обсягу їх цивільної пра-
воздатності зокрема.

Виклад основного матеріалу. Проводячи аналіз док-
трини права й законодавчих підходів з питань окреслен-
ня обсягу цивільної правоздатності юридичних осіб, слід 
зважати на конкуренцію двох антагоністичних концепцій 
з цього питання. Згідно першої визнається загальний (уні-
версальний)  обсяг  цивільної  правоздатності  організацій, 
який не обмежений метою їх створення й діяльності. Дру-
гий підхід пропонує закріплювати спеціальний обсяг ци-
вільної правоздатності організацій, що залежить від суті 
встановленої законом  і  (або) прийнятими на його основі 
установчими  документами  мети  діяльності  юридичної 
особи.

Проводячи  аналіз  чинного  цивільного  законодавства 
України  з  питань  окреслення  суті  правоздатності  юри-
дичних  осіб,  слід  підкреслити,  що  в  положеннях  ст.  91 
ЦК України закріплена названа доктриною права загальна 
правоздатність юридичних осіб [3, с. 108], тобто коли юри-
дична особа здатна мати такі ж цивільні права й обов’язки 
(цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які 
за своєю природою можуть належати лише людині. 

При  цьому  в  науці  цивільного  права  України  при-
хильники закріплення загальної цивільної правоздатності 
юридичних  осіб  наводять  цілий  ряд  аргументів  на  свою 
підтримку.  Зокрема,  на  їх  думку,  спеціальна  правоздат-
ність організацій суперечить принципу рівності учасників 
цивільних відносин, а тому не може бути застосована до 
юридичних  осіб  приватного  права  як  до  характерних  їх 
учасників. Значення питання суті цивільної правоздатнос-
ті грає роль в момент перевищення її так званого спеціаль-
ного обсягу. І тут виникає питання доцільності визнання 
недійсними правочинів, укладених за межами спеціальної 
правоздатності юридичної особи: чи повинен контрагент 
вивчати мету створення юридичної особи й узгоджувати 
свої  дії  з  нею? Мета  створення юридичної  особи,  якщо 
вона  не  несе  публічного  характеру,  має  вузьке  значення 
саме щодо самої юридичної особи із відповідними наслід-
ками, і ніяка спеціальна правоздатність не повинна її ста-
вити в більш привілейоване становище [4, с. 121].

Є пропозиція вчених про те, що потрібно встановлюва-
ти спеціальну правоздатність юридичних осіб не в цивіль-
них  відносинах,  а  в  господарських  (підприємницьких), 
тобто  обмежити  право  на  здійснення  підприємницької 
діяльності. Відтак слід вести мову не про спеціальну ци-
вільну, а про спеціальну господарську правоздатність (чи 
господарську  (підприємницьку)  правосуб’єктність)  юри-
дичних осіб [5, с. 217].

Зрештою  наведені  аргументи  в  підтримку  загальної 
(універсальної) цивільної правоздатності юридичних осіб 
мають своє продовження й закріплення в положеннях за-
кону  ряду  іноземних  держав.  Так,  в  законодавчій  сфері 
держав  ЄС  у  світлі  сучасних  умов  здійснення  процесу 
товарообігу прослідковується тенденція відходу від «спе-
ціальної правоздатності» юридичних осіб, яка домінувала 
тривалий  час,  до  легалізації  «загальної  правоздатності» 
цих осіб. Зокрема, на встановлення  загальної правоздат-
ності  акціонерних товариств у міжнародному праві була 
направлена  директива  Ради  Міністрів  Європейського 
союзу  за № 68/151/CEE  [6],  яка передбачає  відповідаль-
ність  компаній  (акціонерних  товариств  і  товариств  з  об-
меженою відповідальністю) перед третіми особами за дії 
органів компанії, які виходять за межі статутних завдань 
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(ці товариства пов’язуються зобов’язаннями, що виникли 
за укладеним договором, навіть якщо вони були укладе-
ні всупереч меті  їх діяльност,і зважаючи на загальну ци-
вільну  правоздатність  цих  компаній).  Виключенням  є  ті 
ситуації, коли контрагент знав або повинен був знати, що 
укладена ним угода з товариством є позастатутною. 

Закріплення  загальної  (не спеціальної) правоздатнос-
ті для всіх учасників цивільних відносин, в тому числі й 
щодо юридичних осіб, відбулося й у цивільному законо-
давстві Польщі. Польське право відмовилося від концеп-
ції спеціальної правоздатності, внісши відповідні зміни в 
Цивільний кодекс Республіки Польщі [7, с. 115]. Пропози-
ція щодо обмеження правоздатності юридичної особи за-
коном і прийнятим на його основі статутом, а також суттю 
завдань цієї юридичної особи в ст. 36 Цивільного кодексу 
Республіки Польщі не була підтримана [8, с. 54].

Друга  концепція  окреслення  обсягу  цивільної  право-
здатності  організацій  базується  на  їх  спеціальній  (об-
меженій  суттю  мети  створення  юридичної  особи)  ци-
вільній правоздатності  [9,  с.  145]. Прояв  такої  концепції 
донедавна  був  зафіксований  в  українському  цивільному 
законодавстві, коли в ст. 26 Цивільного кодексу УРСР [10] 
закріплювалося, що юридична особа має цивільну право-
здатність відповідно до встановлених цілей її діяльності.

Наукові тези про встановлення спеціальної правоздат-
ності (за окремими видами) юридичних осіб поширені й 
в нинішні часи. При цьому в процесі вирішення питання 
обсягу цивільної правоздатності юридичних осіб і можли-
вості збереження нині за ними спеціальної правоздатності 
вчені пропонують зважати на закріплену в законодавстві 
класифікацію юридичних осіб і специфіку правового ста-
тусу  окремих  їх  різновидів  (зокрема  специфіка  обсягу 
правоздатності юридичних осіб публічного права потре-
бує свого окремого дослідження [11, с. 303–310]).

Щодо обсягу цивільної правоздатності підприємниць-
ких юридичних осіб приватного права, то поширені кри-
тичні  висловлювання  вчених щодо  можливості  встанов-
лення в положеннях ЦК України загальної (універсальної) 
правоздатності  для  всіх  організаційно-правових  форм 
юридичних  осіб,  в  тому  числі  й щодо  підприємницьких 
організацій.  Так,  на  думку  З.  Ромовської,  в  законодав-
стві не створені передумови для загальної правоздатнос-
ті юридичної особи приватного права, адже є ціла низка 
заборон  і  обмежень  (ліцензування,  отримання  дозволів 
тощо), в тому числі в самому Цивільному кодексі, які не 
дають підстав для загального висновку, наче немає тепер 
юридичних осіб із спеціальною правоздатністю. Загальна 
правоздатність  нині  є  скоріше  винятком,  ніж  правилом 
[12, с. 136]. 

Науковець  В.  Борисова,  погоджуючись  із  тим,  що  в 
ринкових умовах застосування принципу спеціальної пра-
воздатності не відповідає умовам підприємництва, запере-
чує поширення універсальної правоздатності на всі форми 
юридичних осіб приватного права [13, с. 129–130]. Свою 
позицію вона обґрунтовує тим, що універсалізм цивільної 
правоздатності юридичної особи не підтверджується пра-
вовими  конструкціями  деяких  з  них,  де  законодавець  їх 
обмежує. Це стосується комерційних банків, вищих закла-
дів освіти, страхових компаній, які наділені спеціальною 
правоздатністю, адже в них є окресленість мети діяльнос-
ті в законі й обов’язок щодо її реалізації. 

У продовження цього ряд авторів зазначають, що до-
цільно встановлювати різні правові наслідки позастатут-
них  правочинів  в  залежності  від  характеру  порушення. 
Якщо угода суперечить цілям, визначеним в законі, вона 
є  протизаконною,  оскільки  порушення  встановлених 
цілей  є  порушенням  закону.  Такі  угоди  є  нікчемними. 
Якщо ж угода  суперечить цілям,  визначеним установчи-
ми документами, то вона може бути визнана недійсною,  
якщо інша сторона знала або повинна була знати про це 
[14, с. 11].

На  користь  конструкції  спеціальності  правоздатності 
юридичних осіб вчені наводять суть створення інституту 
юридичної  особи.  Зокрема,  хоча  обидва  суб’єкти  права 
(фізичні й юридичні особи) – продукт об’єктивного пра-
ва, але мета їх діяльності різна. Фізичні особи потребують 
надання їм широкої правоздатності, оскільки в процесі їх 
життєдіяльності людина своєю волею може ставити різні 
цілі й переходити від однієї до іншої. Юридична особа є 
продуктом волі кількох осіб, що при створенні організації 
визначають мету діяльності, і в подальшому вся діяльність 
має бути спрямована на досягнення цієї мети [15, с. 16]. 

Наведені теоретичні твердження вчених про обов’язок 
цільової діяльності ряду юридичних осіб мають своє продо-
вження й в нормативній сфері (в ряді нормативно-правових 
актів). Зокрема, правило про зазначення мети діяльності в 
назві юридичної особи міститься в ч. 3 ст. 16 Закону Укра-
їни «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців  та  громадських  формувань»  [16].  Цим 
самим встановлена мета діяльності організацій, і процес її 
реалізації має окреме для них юридичне значення.

Також  нині  спеціальними  законами  передбачені  ви-
падки обов’язковості цільової діяльності ряду підприєм-
ницьких  організацій.  Так,  норму  про  цільову  діяльність 
страхових  компаній  закріплено  в  ст.  2  Закону  України 
«Про страхування» [17]. Страховій організації заборонено 
займатися  виробничою,  торговельно-посередницькою  й 
банківською діяльністю. У свою чергу інші організації не 
можуть займатися додатково страховою діяльністю. Фон-
дова  біржа  не  вправі  займатися  іншою,  ніж  організація 
торгівлі на ринку цінних паперів, діяльністю. У її статуті 
закріплюється перелік видів угод, що можуть укладатися 
на фондовій біржі (ст.ст. 33, 34 Закону України «Про цінні 
папери і фондовий ринок» [18]). Виключно цільова мета 
діяльності також закріплена за такими юридичними осо-
бами приватного права, як банки, політичні партії, релігій-
ні організації й інші. 

При  цьому  ряд  дослідників  таку  пов’язаність  обсягу 
правоздатності  наведених  вище  організацій  із  їхньої  ви-
черпно  цільовою  діяльністю  пропонують  називати  ви-
ключною  правоздатністю  юридичних  осіб,  яка  полягає 
в  тому,  що  дозвіл  здійснювати  певний  вид  діяльності 
одночасно  є  забороною  на  здійснення  інших  видів  під-
приємницької  діяльності  [19,  с.  59].  Якщо  основою  для 
розмежування  загальної  й  спеціальної  правоздатності  є 
мета заснування юридичної особи (наприклад, отримання 
прибутку (щодо розмежування підприємницьких і не під-
приємницьких організацій)), то для виділення виключної 
правоздатності  вчені  пропонують  використовувати  пере-
лік видів їх діяльності [20, с. 50]. 

Свого роду нормативним обмеженням (передумовою) 
для  можливості  мати  ряд  цивільних  прав  юридичною 
особою  є  передбачена  законом  ситуація,  коли юридична 
особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік 
яких встановлюється законом, після одержання нею спе-
ціального дозволу  (ліцензії)  – норма ч.  3  ст.  91 ЦК. Ци-
вільно-правовим «наслідком» або «продовженням» такого 
імперативного правила про необхідність отримання юри-
дичними особами ліцензій на деякі види діяльності є нор-
ма ст. 227 ЦК – «Правові наслідки укладення юридичною 
особою  правочину,  якого  вона  не  мала  права  вчиняти», 
відповідно до якої правочин юридичної особи, вчинений 
нею без відповідного дозволу (ліцензії), може бути визна-
ний судом недійсним. 

Звертаючись  до  іноземного  досвіду  щодо  питання 
окреслення  в цивільному  законодавстві  спеціальної  пра-
воздатності  організацій,  слід  зазначити, що  в  законодав-
стві Республіки Білорусь спеціальна правоздатність про-
голошена за всіма видами юридичних осіб, в тому числі 
й  щодо  комерційних  організацій.  Так,  згідно  ч.  1  ст.  45 
Цивільного  кодексу Республіки Білорусь  [21], юридична 
особа може мати цивільні права, які відповідають меті дія- 
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льності, передбаченій в її установчих документах, й нести 
пов’язані з цією діяльністю обов’язки.

Загальне право Великобританії також виходить із док-
трини ultra vires, відповідно до якої дії юридичної особи, 
що  виходять  за межі  її  правоздатності,  окресленої  в ме-
морандумі,  слід  розглядати  як  дії  тих  директорів,  котрі 
здійснили ці дії або надали дозвіл на здійснення цих дій, 
і  цей  укладений  позастатутний  правочин  не  породжує 
права й обов’язки в компанії, від імені якої діяла ця особа  
[22, с. 108]. Правда, слід зазначити, що нині доктрина ultra 
vires не застосовується щодо компаній держав – членів Єв-
ропейського Союзу. Щодо інших держав, включно із тими, 
на території яких поширюється система загального права, 
ця доктрина продовжує діяти [23, с. 118].

Висновки. У підсумку, розглядаючи суть питання про 
обсяг  цивільної  правоздатності  (підприємницьких) юри-
дичних  осіб  приватного  права,  слід  зазначити,  що,  не 
зважаючи на прописану в ЦК України загальну цивільну 
правоздатність юридичних осіб  (приватного права),  така 
правоздатність  на  практиці  є  прагненням  до  ідеального. 
Це пов’язано  із  тим, що, по-перше,  у  кожної юридичної 
особи (навіть підприємницької) є передбачена в законі й 
установчих  документах  мета  її  створення  й  діяльності, 
яка  є  обов’язковою до  реалізації  й  в межах  якої  набува-
ються цивільні права й обов’язки. По-друге, виходячи  із 
класифікації юридичних  осіб,  специфіки  окремих  їх  ор-
ганізаційно-правових форм, що закріплена в спеціально-
му законодавстві, частими є обмеження щодо юридичних 
осіб у здатності мати ряд цивільних прав і реалізовувати 
ту чи іншу діяльність. У той же час негативних наслідків 
цивільно-правового характеру за результатами такої «не-
цільової»  (позастатутної)  діяльності,  наприклад,  в  ситу-
ації  вчинення  так  званих  «позастатутних  правочинів»  зі 
сторони  підприємницьких  юридичних  осіб  приватного 
права, чинним цивільним законодавством не передбачено. 
Так, згідно ч. 3 ст. 92 ЦК України, у відносинах із третіми 
особами  обмеження  повноважень  щодо  представництва 
юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, 
коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за 
всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження. 
Це  означає, що  в  умовах  загальної  цивільної  правоздат-
ності юридичної особи її органи уповноважені на вчинен-
ня будь-яких правочинів, і про незаконність (недійсність) 
так званих «позастатутних правочинів» (правочинів, вчи-
нених  за  межами  цивільної  правоздатності  юридичної 
особи) в цивільному праві України не йдеться. 

Імперативно  окреслені  спеціальними  законами 
обов’язок в реалізації певних видів діяльності ряду юри-
дичних  осіб  приватного  права  й  негативні  наслідки  по-
рушення  такого  обов’язку  мають  публічно-правовий  ха-
рактер  і  в  цивільних  відносинах  (щодо  контрагентів  за 
правочинами) не проявляються. 

У той же час в ст. 92 ЦК України закріплене положення 
про випадки порушення цивільної дієздатності юридичної 

особи  в  разі  вчинення  органом юридичної  особи  право-
чинів з перевищенням ними  їх повноважень (наприклад, 
укладення правочину на суму, більшу ніж це передбаче-
но  статутом  юридичної  особи).  Однак  наслідки  такого 
перевищення  не  окреслені.  При  перевищенні  органом 
юридичної особи своїх повноважень цивільні права набу-
лися юридичною особою в незаконний спосіб,  і це є по-
рушенням норм права (набуті в такий спосіб права мають 
незаконну підставу виникнення). Такі правочини можуть 
бути визнані судом недійсними (оспорюванні) як такі, що 
суперечать цивільному закону (ст. 215 ЦК України – суть 
недійсного правочину). 

При цьому слід  врахувати, по-перше, що орган юри-
дичної особи  (навіть при перевищенні ним своїх повно-
важень) не виступає в момент представництва юридичної 
особи  окремою  особою  (він  є  структурною  одиницею 
юридичної особи), а тому вводити норми про його цивіль-
но-правову відповідальність перед юридичною особою за 
результатами його зловживань недоречно, для цього немає 
юридичних підстав. У разі порушення органом юридич-
ної особи своїх повноважень (положень статуту) слід за-
стосовувати  механізм  публічного  (не  цивільного)  права, 
залучивши  цей  орган  до  дисциплінарної  й  (або)  матері-
альної відповідальності. По-друге, щоб не були порушені 
інтереси третьої особи  (контрагента  за правочином), яка 
в момент вчинення правочину не знала про зміст повно-
важень органу юридичної особи, слід для визнання таких 
правочинів нездійснимим встановити той факт, що ця осо-
ба знала або повинна була знати, що вчинений щодо неї 
правочин був поза обсягом повноважень органу юридич-
ної особи (була зловмисна домовленість між ними проти 
інтересів юридичної особи). 

На  виконання  цього  пропонується  доповнити  главу 
16 ЦК України  про  недійсність  правочинів  нормою  про 
оспорюваність вчинених органами юридичних осіб з пе-
ревищенням ними своїх повноважень правочинів. На ре-
алізацію цього пропонується окремою нормою прописати 
наступне правило: «якщо члени органу юридичної особи 
й інші особи, які відповідно до закону чи установчих до-
кументів виступають від імені юридичної особи, порушу-
ють свої обов’язки щодо представництва, вчиняючи пра-
вочини за межами їх повноважень, такі правочини можуть 
бути  визнанні  судом  недійсними  в  разі,  коли  юридична 
особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обстави-
нами не могла не знати про такі обмеження (є зловмисна 
домовленість між ними)».

Пропозиції подальших досліджень. Актуальним щодо 
цього постає питання можливості проголошення загальної 
цивільної правоздатності щодо групи організацій, які ма-
ють нормативно окреслену непідприємницьку мету свого 
створення цілі (???) – щодо непідприємницьких юридич-
них осіб, а також щодо юридичних осіб, мета створення 
яких має всезагальний публічний характер (щодо юридич-
них осіб публічного права). 
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ДОСВІД ЦиВІЛьНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПСихОЛОГІЧНих 
І ПСихОТЕРАПЕВТиЧНих ПОСЛУГ НА ПОСТРАДЯНСьКОМУ ПРОСТОРІ

CIVIL LEgaL rEguLaTION ExPErIENCE Of PSyChOLOgICaL 
aNd PSyChOThEraPEuSTIC SErVICES IN ThE POSTSOVIET COuNTrIES

Керученко О.С.,
аспірант 

Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті здійснено комплексний аналіз питань цивільно-правового регулювання надання психологічних і психотерапевтичних послуг 
на пострадянському просторі. Доведено, що правове забезпечення надання психологічних і психотерапевтичних послуг на теренах по-
страдянських країн в порівнянні з розвинутими європейськими країнами є досить фрагментарним й у більшості випадків здійснюється в 
контексті соціального забезпечення громадян і надання їм соціально-психологічних послуг.

Ключові слова: охорона здоров’я, психологічні послуги, психотерапевтичні послуги, договір про надання психологічних і психотера-
певтичних послуг, цивільно-правове регулювання.

В статье осуществлен комплексный анализ вопросов гражданско-правового регулирования предоставления психологических и 
психотерапевтических услуг на постсоветском пространстве. Доказано, что правовое обеспечение предоставления психологических 
и психотерапевтических услуг на территории постсоветских стран по сравнению с развитыми европейскими странами является доста-
точно фрагментарным и в большинстве случаев осуществляется в контексте социального обеспечения граждан и предоставления им 
социально-психологических услуг.

Ключевые слова: здравоохранение, психологические услуги, психотерапевтические услуги, договор о предоставлении психологи-
ческих и психотерапевтических услуг, гражданско-правовое регулирование. 

The article provides a civil legal regulation complex analysis of psychological and psychotherapeutic services in the postsoviet countries.
Proved that the legal provision of psychological and psychotherapeutic services on the territory of the postsoviet countries compared with de-
veloped European countries is quite fragmented and in most cases carried out in the context of social security of citizens and provide them with 
social and psychological services. 

Key words: health care, psychological services, therapeutic services contract for the provision of psychological and psychotherapeutic 
services, civil-law regulation.

На  сьогодні  питання  цивільно-правового  регулюван-
ня надання психологічних і психотерапевтичних послуг в 
Україні все більше актуалізуються. Поряд з цим важливу 
роль  в  розробці  національного  законодавства  у  вказаній 
сфері відіграє вивчення й врахування позитивного закор-
донного досвіду. Особливо це стосується пострадянських 

країн,  які  територіально  наближені  до  України,  мають 
низку спільних правових й інших традицій, а тому запо-
зичення їх досвіду з великою вірогідністю буде корисним 
і нашій державі.

Вказаним  питанням  у  тій  чи  іншій  мірі  приділяли 
увагу Б. Алмазов, Ю. Аргунова, В. Горбунова, В. Ілейко,  
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Т.  Караваєва,  С.  Клименко,  Н.  Козлова,  С.  Філіпова  та 
інші.  Разом  з  цим  комплексного  аналізу  питань  цивіль-
но-правового регулювання надання психологічних  і пси-
хотерапевтичних послуг на пострадянському просторі не 
проводилося. Це,  у  свою  чергу,  обумовлює  актуальність 
обраної теми дослідження.

Метою цієї роботи є розгляд питань цивільно-право-
вого регулювання надання психологічних і психотерапев-
тичних послуг на пострадянському просторі.

Говорячи  про  досвід  пострадянських  країн  у  вказа-
ній сфері, найчастіше в них, як і в Україні, простежуєть-
ся низький рівень розвитку суспільних відносин у сфері 
надання  психологічних  і  психіатричних  послуг,  а  як  на-
слідок – недостатня розвиненість правового регулювання 
цієї сфери суспільного життя. Як приклад, в законі Азер-
байджанської  республіки  «Про  соціальну  службу»  від  
30 грудня 2011 року, зокрема в ст. 23.0.3.,  згадується ка-
тегорія соціально-психологічних послуг, які передбачають 
реабілітацію психологічного стану осіб з метою їх адапта-
ції до суспільства [1]. Проте, на жаль, подальшої деталіза-
ції це положення у вказаному законі не знаходить. 

Відповідні окремі згадки мають місце й в законі Азер-
байджанської республіки «Про соціальну адаптацію осіб, 
звільнених  від  покарання  в  пенітенціарних  установах» 
від 30 травня 2007 року № 353-IIIГ [2]. Зокрема, у статті 
6.1.8 серед заходів, які здійснюються з метою соціальної 
адаптації осіб, звільнених від відбування покарання, виді-
ляється надання таким особам правової, психологічної й 
інформаційної допомоги. У ст. 14, яка має назву «Надання 
особам, звільненим від відбування покарання, соціальної, 
правової, психологічної та інформаційної допомоги», кон-
кретизуються  положення  виключно щодо  надання  мате-
ріальної  допомоги  й  відсутні  норми  стосовно  правового 
забезпечення надання психологічного обслуговування.

При розгляді  досвіду Республіки Казахстан привертає 
увагу той факт, що в ній відсутній єдиний комплексний за-
конодавчий акт,  в  якому було б врегульовано особливості 
надання  психологічних  і  психотерапевтичних  послуг  на-
селенню. Певні згадки містяться на рівні окремих законо-
давчих  актів.  Як  приклад,  в  законі  Республіки  Казахстан 
від  11  червня  2002  року №  343-II  у  ст.  10  врегульовано 
порядок  функціонування  психолого-медико-педагогічних 
консультацій. Зазначено, що такі консультації є державни-
ми  установами,  які  займаються  проведенням  діагностики 
й психолого-медико-педагогічного обстеження дітей  з об-
меженими можливостями з метою встановлення показань 
на соціальну й медико-педагогічну корекційну підтримку, 
визначення виду й форми освіти, складання індивідуальної 
програми  реабілітації  [3]. У  свою чергу,  в  кодексі  Респу-
бліки Казахстан «Про  здоров’я народу  і  систему охорони 
здоров’я від 18 вересня 2009 року № 193-IV ЗРК в ст. 90 ви-
значено, що психологічною допомогою є комплекс заходів, 
спрямованих  на:  сприяння  людині  в  попередженні,  вирі-
шенні психологічних проблем, подоланні важких життєвих 
і кризових ситуацій і їх наслідків, що сприяє підтриманню 
психічного й соматичного здоров’я, оптимізації психічно-
го розвитку, адаптації й підвищенню якості життя, в тому 
числі  шляхом  активізації  власних  можливостей  людини; 
інформування людей про причини психологічних проблем, 
способи  їх  попередження  й  вирішення;  розвиток  особис-
тості, її самовдосконалення й самореалізацію. Визначаєть-
ся й поняття психологічної проблеми, під якою розуміється 
стан  душевного  дискомфорту  людини,  викликаний  неза-
доволеністю  собою,  своєю діяльністю, міжособистісними 
відносинами, обстановкою в  сім’ї  і  (або)  іншими пробле-
мами особистого життя [4]. Не вдаючись до критики такого 
підходу, зауважимо, що в подальшому в кодексі містяться 
лише окремі згадки про систему надання психологічної до-
помоги й комплексно ці питання не вирішуються.

Схожа  фрагментарність  правового  регулювання  вка-
заного  кола  питань  спостерігається  й  в Киргизстані.  Зо-

крема, в ст. 3 закону Киргизької Республіки «Про основи 
соціального обслуговування населення в Киргизькій рес-
публіці» від 12 грудня 2001 року № 111 йде мова про пси-
холого-педагогічні послуги, під якими розуміється надан-
ня психологічної допомоги, а також допомоги виховного 
характеру, освіта, корекція поведінки, надання методичної 
літератури,  проведення  бесід  й  інших  заходів  педагогіч-
ного характеру [5]. При цьому в законі Киргизької Респу-
бліки «Про рекламу» від 24 грудня 1998 року № 155 [6] 
міститься досить цікаве положення, яке не можна омину-
ти увагою. Зокрема, у ст. 9 цього закону йде мова про те, 
що не допускається реклама, яка, зокрема, спрямована на 
надання послуг сексуального характеру, в тому числі під 
видом психологічної допомоги. 

У законі Республіки Молдова «Про охорону здоров’я і 
безпеку праці» від 10 липня 2008 року № 186-XVI містить-
ся цікаве положення про те, що роботодавець має приймати 
на роботу тільки тих осіб, які за результатами медичного 
огляду й, у разі необхідності, психологічного тестування 
здатні  виконувати  доручені  їм  трудові  обов’язки.  Окрім 
того,  роботодавець  зобов’язаний  організовувати  прове-
дення періодичного медичного огляду, а в разі необхіднос-
ті – періодичного психологічного тестування працівників 
[7]. У ст. 1 Закону Молдови «Про профілактику  інфекції 
ВІЛ/СНІДу»  закріплено  положення  про  те,  що  особам, 
які живуть із ВІЛ/СНІДом, необхідно забезпечити, зокре-
ма, надання соціально-психологічної допомоги [8]. Закон 
Молдови «Про попередження й припинення насильства в 
сім’ї» від 1 березня 2007 року містить положення про те, 
що  відділи  (управління)  соціальної  допомоги  й  захисту 
сім’ї,  зокрема,  організовують  психологічне  й  психотера-
певтичне консультування жертв з метою ліквідації наслід-
ків актів насильства в сім’ї власними силами чи перена-
правляючи  їх до  спеціалістів центрів реабілітації  (ст.  8).  
А ст. 11 містить положення про те, що жертва має право на 
допомогу щодо фізичного, психологічного й соціального 
відновлення  шляхом  здійснення  спеціальних  медичних, 
психологічних, юридичних і соціальних заходів [9].

Цікавим є наступне положення закону Республіки Та-
джикистан «Про охорону здоров’я населення» 1997 року 
[10]. Зокрема, у ст. 65 цього закону йде мова про те, що з 
метою охорони психосоматичного здоров’я громадян, по-
передження загострення психічних і соматичних захворю-
вань на території Республіки Таджикистан забороняється 
проведення масових психотерапевтичних занять в аудито-
ріях (лекції, бесіди), а також використання в цих цілях за-
собів масової інформації. А законом Таджикистану «Про 
молодь  і  державну  молодіжну  політику»  консультації  з 
питань психології й психологічну допомогу віднесено до 
одних із основних заходів щодо соціальної підтримки мо-
лоді (ст. 22) [11].

 Стосовно Російської Федерації, в ст. 19 Федерального 
закону від 6 березня 2006 року № 35-ФЗ «Про протидію 
тероризму»  [12]  говориться,  що  соціальна  реабілітація 
осіб,  які  постраждали  внаслідок  терористичного  акту,  й 
осіб, що беруть участь в боротьбі з тероризмом, включає 
в себе психологічну, медичну й професійну реабілітацію, 
правову допомогу, сприяння в працевлаштуванні, надання 
житла, й проводиться  з метою соціальної  адаптації осіб, 
які  постраждали  внаслідок  терористичного  акту,  і  їх  ін-
теграції в суспільство. Наказом МОЗ Росії від 24 жовтня 
2002 року № 325 затверджено Положення про організацію 
психологічної й психіатричної допомоги постраждалим в 
надзвичайних ситуаціях [13]. 

Привертає  увагу  той  момент,  що  в  Росії  останніми 
роками здійснюється активна законопроектна робота сто-
совно розробки й прийняття  закону,  яким би ці питання 
комплексно врегульовувалися. Як приклад, Федеральним 
науково-методичним  центром  психотерапії  й  медичної 
психології  пропонується  прийняти  закон  «Про  психоте-
рапію і спеціалістів, які займаються психотерапевтичною 
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діяльністю» [14]. У ст. 1 цього законопроекту визначено, 
що психотерапевтична допомога включає в  себе вивчен-
ня психічного здоров’я громадян на підставах і в порядку, 
встановленому цим Законом й іншими законами Російської 
Федерації, діагностику психічних розладів і захворювань, 
у  виникненні,  розвитку  й  перебігу  яких  істотне  значен-
ня  мають  психічні  (психологічні,  особистісні)  фактори, 
укладення  психотерапевтичного  контракту,  проведення 
психотерапії, участь в медико-соціальній і соціально-пси-
хологічній  реабілітації  осіб,  які  страждають  психічними 
розладами й  іншими захворюваннями. Важливою є ст. 9 
законопроекту, в якій йдеться про необхідність отримання 
письмової  згоди  пацієнта  на  надання  психотерапевтич-
них послуг. Значна увага приділяється питанням допуску 
до  здійснення  психотерапевтичної  діяльності,  зокрема,  
в ст. 14 проекту визначено умови допуску до професійної 
психотерапевтичної діяльності, а в ст. 15 й ст. 16 – особли-
вості сертифікації й ліцензування у вказаній сфері.

В Російській Федерації є й інший законопроект – «Про 
психотерапію» [15]. У ст. 2 цього проекту вказується, що 
психотерапія – самостійна науково-практична дисципліна, 
медико-психологічна спеціальність, яка розробляє й реа-
лізує специфічні методи взаємодії психотерапевта з паці-
єнтом або групою, спрямованої на: ефективне вирішення 
проблемної  або  кризової  ситуації;  мобілізацію  ресурсів 
психіки й всього організму на подолання наслідків впливу 
хвороботворних чинників; форсований розвиток високих 
рівнів психологічного здоров’я – стійкості до агресивного 
впливу середовища. Важливою особливістю цього законо-
проекту є те, що в ньому досить детальна увага приділя-
ється питанням прав громадян у сфері надання психоте-
рапевтичної допомоги. Цим питанням присвячена глава 3 
законопроекту. Зокрема, виділено права громадян у сфері 
здоров’я й безпеки, права громадян на об’єктивну інфор-
мацію в сфері професійної психотерапії; права громадян 
у сфері надання психотерапевтичної допомоги; права гро-
мадян на відшкодування шкоди [15].

24 червня 2014 року до Державної Думи РФ було по-
дано  проект  закону  «Про  психологічну  допомогу  насе-
ленню в Російській Федерації»  [16], який також так  і не 
було прийнято. У ст. 1 цього проекту виділялася катего-
рія отримувача психологічної допомоги (клієнта), яким є 
особа або група осіб, які звернулися до особи, яка надає 
психологічну допомогу. У свою чергу, особи, які надають 
психологічну допомогу – це державні установи й недер-
жавні  організації,  які  надають  психологічну  допомогу,  а 
також громадяни, які займаються підприємницькою діяль-
ністю  з  надання  психологічної  допомоги  без  утворення 
юридичної особи. У цьому проекті привертає увагу ст. 5, 
в якій, зокрема, вказано, що психологічна допомога нада-
ється  безкоштовно  державними  установами  у  випадках, 
визначених законодавством. Виділяється й категорія екс-
треної психологічної допомоги, яка надається безкоштов-
но в будь-якому випадку. Ст. 18 законопроекту деталізує 
правовий статус психолога, а ст. 19 визначає стандарти й 
правила психологічної допомоги. Глава 5 розкриває осо-
бливості саморегулювання організацій психологів [16] на 
кшталт лікарського чи суддівського самоврядування.

Отже, вказані законопроекти містять досить детальну 
регламентацію  підстав,  форм,  видів  й  особливостей  на-
дання психологічних і психотерапевтичних послуг. Проте 
прийняття того чи іншого закону – це процес, який зале-

жить від багатьох факторів, і на сьогодні жоден із них так 
і не був прийнятий.

І  нарешті,  пострадянською державою,  в  якій  вже  діє 
відповідний закон, є Республіка Білорусь. Закон РБ «Про 
надання психологічної допомоги» № 153–3 було прийнято 
ще 1 червня 2010 року. Ст. 1 цього закону розглядає психо-
логічну допомогу в якості комплексу заходів, спрямованих 
на: сприяння громадянам в попередженні, вирішенні пси-
хологічних проблем, подоланні наслідків кризових ситуа-
цій, в тому числі шляхом активізації власних можливос-
тей громадян для самостійного попередження; вирішення 
психологічних  проблем;  подолання  наслідків  кризових 
ситуацій  і  створення необхідних для цього  умов;  інфор-
мування  громадян  про  причини  психологічних  проблем 
і  способи,  засоби  їх  попередження  й  вирішення;  розви-
ток особистості,  її самовдосконалення й самореалізацію.  
У законі вирішені наступні питання: правовий статус пси-
холога;  види психологічної допомоги; державне регулю-
вання у  сфері надання психологічної допомоги; надання 
психологічної допомоги; права й обов’язки громадян при 
отриманні й психологів – при наданні психологічної до-
помоги [17]. З точки зору цивільно-правового регулюван-
ня  інтерес представляє ст. 18 відповідного закону, в якій 
визначені  умови  надання  психологічної  допомоги.  Так, 
визначено, що психологічна допомога громадянину нада-
ється з його згоди, а неповнолітнім у віці до чотирнадцяти 
років – також за згодою одного із законних представників, 
за винятком випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. При 
наданні психологічної допомоги неповнолітнім у віці до 
чотирнадцяти років згода законних представників не по-
трібна: при встановленні фактів жорстокого поводження, 
фізичного,  психічного,  сексуального  насильства  по  від-
ношенню  до  неповнолітнього;  в  разі  визнання  неповно-
літнього  таким, що перебуває  в  соціально небезпечному 
положенні, в тому числі потребує державного захисту; при 
наданні психологічної допомоги у вигляді психологічної 
освіти й психологічної  профілактики в  установах освіти 
й організаціях охорони  здоров’я;  в  разі примусового на-
дання медичної допомоги неповнолітнім, які страждають 
на психічні й поведінкові розлади, в державних закладах 
охорони  здоров’я;  неповнолітнім,  які  опинилися  в  над-
звичайній ситуації природного й техногенного характеру; 
неповнолітнім,  які  перебувають  в  спеціальних  лікуваль-
но-виховних установах, спеціальних навчально-виховних 
установах;  при  зверненні  неповнолітнього  за  наданням 
психологічної допомоги анонімно. 

Таким чином, правове забезпечення надання психоло-
гічних і психотерапевтичних послуг на теренах пострадян-
ських  країн  в  порівнянні  з  розвинутими  європейськими 
країнами є досить фрагментарним й у більшості випадків 
здійснюється в контексті соціального забезпечення грома-
дян і надання їм соціально-психологічних послуг. Разом з 
цим в окремих країнах ведеться активна законопроектна 
робота  стосовно  розробки  й  прийняття  законів,  в  яких 
би  комплексно  вирішувалися  питання  надання  психоло-
гічних  і  психотерапевтичних  послуг,  а  в  Білорусі  такий 
закон  діє  з  2010  року.  Цей  досвід  доцільно  враховувати 
в нормотворчій діяльності стосовно врегулювання вказа-
ного кола питань в Україні. Важливо при цьому поняття 
психологічних і психотерапевтичних послуг розглядати не 
тільки  як  категорію права  соціального  забезпечення,  а й 
цивільного права України.
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ОКРЕМІ ПиТАННЯ ПІДВиЩЕННЯ ЕФЕКТиВНОСТІ 
ТРЕТЕЙСьКОГО СУДОЧиНСТВА В УКРАЇНІ

SOME ISSuES CONCErNINg EffICIENCy IMPrOVEMENT 
Of arBITraTION IN uKraINE 

Котвяковський Ю.О.,
старший викладач кафедри правосуддя

Сумського національного аграрного університету

У статті на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного третейського законодавства досліджуються проблеми визначення підвідо-
мчості спорів третейським судам. Акцентується увага на наявності суттєвих обмежень категорій спорів, які можуть вирішуватись у рамках 
третейського розгляду. Пропонуються зміни до законодавства, що створять передумови для розширення третейської юрисдикції.

Ключові слова: третейський суд, третейський розгляд, альтернативне вирішення спору, третейська юрисдикція, відповідальність 
третейських суддів.

В статье на основе анализа отечественного и зарубежного третейского законодательства исследуются проблемы определения под-
ведомственности споров третейским судам. Акцентируется внимание на наличии существенных ограничений категорий споров, которые 
могут рассматриваться в рамках третейского разбирательства. Предлагаются изменения в законодательство, которые создадут предпо-
сылки для расширения третейской юрисдикции.

Ключевые слова: третейский суд, третейское разбирательство, альтернативное решение спора, третейская юрисдикция, ответ-
ственность третейских судей.

The article based on the analysis of domestic and foreign arbitration legislation investigates the problems of determining the jurisdiction of 
arbitration adjudication. The attention is focused on the presence of significant restrictions on the categories of disputes that can be settled within 
the framework of arbitration. The author offers some changes to the legislation that will create the preconditions for the expansion of arbitration 
jurisdiction.

Key words: arbitral tribunal, arbitration, alternative dispute resolution, arbitration jurisdiction, liability of arbitrators.

Постановка проблеми. Захист порушених, оспорюва-
них, невизнаних прав та інтересів громадян та юридичних 
осіб є їхнім конституційним правом. Реалізація його здій-
снюється шляхом звернення за захистом до державних су-
дів. Процес реформування судової системи в Україні дав 
змогу виявити низку проблем, пов’язаних із надмірним за-
вантаженням судів великою кількістю справ і, як наслідок, 
порушенням  встановлених  законом  строків  їх  розгляду. 

Це, у  свою чергу, мало би створити умови для розвитку 
альтернативних  засобів  вирішення  спорів,  у  тому  числі 
третейського судочинства, що забезпечили б оперативний 
розгляд та вирішення  значної кількості  справ на  засадах 
компромісу.

Сьогодні наявна тенденція до суттєвого законодавчо-
го обмеження спорів, які можуть бути предметом третей-
ського розгляду. Потреба у такому обмеженні обґрунтову-
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ється наявністю  значної  кількості  зловживань у розгляді 
та  вирішенні  справ  третейськими  судами.  Таким  чином, 
спостерігається  значне  обмеження  доступу  фізичних  та 
юридичних осіб до альтернативних засобів захисту їхніх 
прав  та  законних  інтересів.  Тому  постає  проблема  вдо-
сконалення  вітчизняного  третейського  законодавства  не 
за  рахунок  обмеження  спорів,  підвідомчих  третейським 
судам,  а шляхом  удосконалення механізмів  контролю  та 
відповідальності у третейському судочинстві.

Стан дослідження. Дослідженню проблемних питань 
третейського судочинства приділяли увагу багато науков-
ців, таких як Ю.Д. Притика, С.О. Юлдашев, В.В. Комаров, 
О.В. Белінська, М.М. Ясинок, М.П. Курило, О.Ю. Сквор-
цов, С.А. Курочкін, О.І. Зайцев, М.О. Попов, О.О. Вино-
градова, В.О. Гавриленко, Г.В. Севастьянов, Р.М. Гімазов, 
С.Ж.  Солових,  Д.  Я. Малешин  та  інші.  Однак,  на  нашу 
думку,  недостатньо  дослідженою  є  проблема  створення 
механізму запобігання зловживанням у сфері третейсько-
го судочинства та відповідальності третейських суддів.

Метою статті є  дослідження  вітчизняного  та  зару-
біжного третейського законодавства у частині визначення 
спорів, підвідомчих третейським судам, та напрацювання 
пропозицій щодо механізму усунення зловживань у про-
цесі третейського розгляду як необхідної передумови для 
розширення  сфери  застосування  третейського  судочин-
ства в Україні.

Виклад основного матеріалу. Загальним положенням 
чинного законодавства, яке визначає компетенцію третей-
ського суду, є норма ч. 2 ст. 1 Закону України «Про тре-
тейські суди», відповідно до якої до третейського суду за 
угодою  сторін  може  бути  переданий  будь-який  спір, що 
виникає  із  цивільних  та  господарських  правовідносин, 
крім ситуацій, передбачених законом. Закон передбачає і 
перелік справ, які не можуть бути предметом третейського 
розгляду. Так, ч. 1 ст. 6 Закону визначено вичерпний пере-
лік справ, які знаходяться поза третейською юрисдикцією. 
Зокрема, зі змісту цієї норми вбачається, що компетенція 
третейських  судів  не  поширюється  на  адміністративні, 
трудові, корпоративні, сімейні спори (за деякими винятка-
ми), а також спори щодо захисту прав споживачів та щодо 
нерухомого майна. Третейські суди також не мають права 
втручатись  у  нормотворчу  діяльність  органів  державної 
влади, місцевого самоврядування,  інших уповноважених 
на правотворчу діяльність суб’єктів, як і в інші державні 
сфери, а також у правовідносини з нерезидентами нашої 
держави. Крім того, Верховний Суд України в своїй поста-
нові № 6-831цс14 від 21 жовтня 2014 р. висловив право-
ву позицію, згідно з якою за змістом ст. ст. 1, 2, 6 Закону 
України  «Про  третейські  суди»  підвідомчість  справ,  які 
можуть  бути  вирішені  у  рамках  третейського  судочин-
ства, обмежена сферою лише приватного права. До сфери 
компетенції третейських судів входить вирішення спорів, 
що виникають між приватними особами з питань, які не 
торкаються  публічно  значимих  відносин,  і  спір,  що  має 
публічно-правове  значення,  не  підлягає  вирішенню  тре-
тейським судом [1].

Відповідно  до  даних  судової  статистики  за  2015  р., 
опрацьованих  Верховним  Судом  України  в  рамках  про-
екту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової ре-
форми  в Україні»  в  2015  р.,  у  національних  судах  пере-
бувало у провадженні 805 994 цивільні справи позовного 
провадження.  З них найбільшу кількість  становили  спо-
ри, що виникли із договорів (325 169 справ, або 40,34%). 
Друге місце за кількістю спорів належить справам, що ви-
никли  з  сімейних відносин  (243 517 справ,  або 30,21%), 
набагато менше спорів про спадкове право (69 802 спра-
ви,  або  8,66%),  що  виникли  з  житлових  правовідносин  
(46 568 справ, або 5,78%), трудових спорів (21 658 справ, 
або  2,69%),  спорів,  що  виникли  із  земельних  відносин  
(11 158 справ, або 1,38%). Решту, тобто 10,94% справ, які 
перебували у провадженні судів, розділили спори про від-

шкодування шкоди (26 908 справ) та про захист честі, гід-
ності та ділової репутації (2 219 справ) [2, с. 89]. 

Як бачимо, вирішення 40% усіх спорів у 2015 р. (трудові, 
сімейні, земельні та житлові справи) належало до винятко-
вої компетенції державних судів. У I півріччі 2016 р. у про-
вадженні місцевих загальних судів перебувало 166,2 тис.  
справ про спори, що виникають із договорів, із них 133,6 
тис., або 80,4%, становили справи про спори, що виника-
ють із договорів позики, кредиту, банківського вкладу [3]. 
Таким чином, якщо припустити, що співвідношення спо-
рів у 2015 р. було приблизно таким же, то відсоток винят-
кової компетенції загальних судів буде вищим приблизно 
ще на 30%. 

У результаті може виявитись, що з компетенції третей-
ських  судів  виключено  близько  70%  всіх  спорів, що  ви-
никають  у  суспільстві  (хоча  автор  переконаний, що  цей 
відсоток у дійсності є ще більшим). 

Разом із тим у 2015 р. було оскаржено до апеляційних 
судів лише 71 333 рішення судів першої інстанції та було 
задоволено 26 859 апеляційних скарг [2, с. 90]. Отже, пе-
реважна більшість рішень судів першої інстанції у апеля-
ційному порядку не оскаржувались, а у значній кількості 
ситуацій оскарження рішення судів першої інстанції зали-
шались без змін. 

На нашу думку, це свідчить про наявність великої кіль-
кості  справ  невисокої  складності,  які  цілком могли  бути 
вирішені  засобами  позасудових  процедур,  зокрема,  тре-
тейського судочинства.

Водночас в Україні – європейській державі, яка взяла 
курс на вдосконалення нормативної бази більшості видів 
цивільних  правовідносин,  інститути  третейського  судо-
чинства (як і медіації) знаходяться в «правовому обмежен-
ні» щодо сфери їх застосування.

Як  зазначає О.В.  Белінська,  в  країнах  загального  пра-
ва, таких як Канада, Англія, Уельс і США, жодна категорія 
правових спорів у приватному секторі не виключена зі сфе-
ри  потенційного  застосування  альтернативного  вирішен-
ня спору [4, с. 162]. Щодо США російський процесуаліст  
Д.Я.  Малешин  зазначає,  що  такий  спосіб  урегулювання 
конфліктів у цій країні є найбільш часто застосовуваним, у 
зв’язку з чим навіть з’явився стійкий фразеологічний вираз 
«найняти суддю» («rent a judge»). Водночас за даними вче-
ного альтернативне вирішення спорів найбільш популярне 
в Японії та країнах Південно-Східної Азії. Зокрема, в «кра-
їні вранішнього сонця» 99% всіх спорів, пов’язаних із до-
рожніми пригодами, вирішуються у спеціальному Центрі з 
урегулювання транспортних конфліктів. В країнах Азії по-
пулярність несудових форм захисту зумовлена переважно 
релігійним світоглядом, що поширений у суспільстві. Звер-
нення в суд за вирішенням спорів розглядається відповідно 
до багатьох релігійних норм як порушення суспільного по-
рядку, а посередництво, навпаки, є невід’ємною частиною 
східної культури, оскільки покликане гармонізувати відно-
сини між людьми [5, с. 331].

За законодавством Республіки Білорусь (ст. 19 Закону 
Республіки Білорусь «Про третейські суди» від 18 липня 
2011 р. № 301-З) третейський суд вирішує будь-які спори, 
що виникають між сторонами, які уклали третейську уго-
ду, за винятком спорів, стороною яких є засновник третей-
ського суду, створеного як некомерційна організація, або 
юридична особа, відокремленим підрозділом якої є такий 
третейський суд, а також спорів, які безпосередньо зачіпа-
ють права і законні інтереси третіх осіб, які не є сторона-
ми третейської угоди,  і спорів, які не можуть бути пред-
метом третейського розгляду відповідно до законодавства 
Республіки Білорусь або законодавства  іноземної держа-
ви,  якщо  застосування  законодавства  іноземної  держави 
передбачено  третейською  угодою  або  іншим  договором 
між сторонами [6].

У Республіці Казахстан  до  квітня  2016  р.  третейське 
судочинство  регламентувалось  окремим  законом  від  
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28  грудня  2004  р.  «Про  третейські  суди».  З  8  квітня  
2016  р.  ця  сфера  регламентується  новим  Законом  «Про 
арбітраж» № 488-V ЗРК, яким було скасовано вищевказа-
ний Закон від 28 грудня 2004 р., а також Закон Республіки 
Казахстан від 28 грудня 2004 р. «Про міжнародний арбі-
траж». Новий Закон  застосовується щодо спорів, що ви-
никли з цивільно-правових відносин за участю фізичних 
і (або) юридичних осіб, незалежно від місця проживання 
або місця знаходження суб’єктів спору всередині держави 
або за її межами, що дозволені арбітражем, якщо інше не 
встановлено законодавчими актами Республіки Казахстан 
(ст.  1  Закону Республіки Казахстан «Про  арбітраж»)  [7]. 
По суті, третейське судочинство та міжнародний арбітраж 
із прийняттям цього Закону було об’єднано в єдиний про-
цесуальний інститут.

Що ж стосується юрисдикції цього арбітражу, то згід-
но з ч. 5 ст. 8 вищевказаного Закону до неї входять спори, 
що випливають із цивільно-правових відносин між фізич-
ними  і  (або) юридичними  особами. Однак  арбітражу  не 
підвідомчі спори, за якими зачіпаються інтереси неповно-
літніх,  недієздатних  та  обмежено  дієздатних  осіб,  спори 
про  реабілітацію  і  банкрутство,  спори  між  суб’єктами 
природних  монополій  та  їхніми  споживачами,  між  дер-
жавними  органами,  суб’єктами  квазідержавного  сектору 
(ч. 8 вищевказаної статті). Крім того, арбітраж не має пра-
ва розглядати спори, що виникають  із особистих немай-
нових відносин, не пов’язаних  із майновими,  спори між 
фізичними і (або) юридичними особами Республіки Казах-
стан, з одного боку, і державними органами, державними 
підприємствами, а також юридичними особами, п’ятдесят 
і більше відсотків акцій (часток участі у статутному капі-
талі) яких прямо або побічно належать державі – з іншого 
за  відсутності  згоди  уповноваженого  органу  відповідної 
галузі (щодо республіканського майна) або місцевого ви-
конавчого органу (щодо комунального майна) (ч. 9, 10 ст. 8 
Закону Республіки Казахстан «Про арбітраж»). 

Як бачимо, в розглянутих країнах компетенція третей-
ських судів є значно ширшою, ніж у вітчизняному законо-
давстві, незважаючи на те, що, як  і в Україні, третейські 
суди не входять до судової системи держав. Водночас на-
вряд чи ризики зловживань третейськими судами в розгля-
нутих судах вищі, ніж у нашій державі, а рівень розвитку 
державного судочинства зарубіжних країн набагато випе-
реджає Україну. Крім того, практика Європейського суду з 
прав людини відносить до поняття «суд» у розумінні ст. 6 
Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод  і  третейський  суд  як  орган, що має право приймати 
зобов’язальні рішення, які не можуть бути змінені несудо-
вими органами (справа «Ван де Гурк проти Нідерландів» 
(Van de Hurk v.  the Netherlands) [8, с. 21]. З цього можна 
дійти  висновку,  що  рівень  довіри  держав  –  членів  Ради 
Європи, які підписали цю Конвенцію, до третейських су-
дів повинен бути аналогічним рівню довіри до державних 
судів.

У  зв’язку  з  викладеним  вважаємо  за  доцільне  ви-
ключити п. п. 7, 10 та 14 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про 
третейські суди», оскільки такі спори належать до сфери 
приватно-правового регулювання та можуть вирішуватись 
третейськими судами.

Разом із тим третейські суди, як слушно зауважив Дні-
провський районний суд міста Києва у своєму рішенні від 
6 жовтня 2016 р. (справа № 755/13525/16-ц), здійснюючи 
свою  діяльність,  повинні  дотримуватися  гарантій,  вста-
новлених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод [9].

Ефективність  та  законність  третейського  судочин-
ства як недержавного інституту захисту прав та інтересів 
суб’єктів правовідносин неможливо регулювати через об-
меження його компетенції, оскільки такий підхід є кроком 
назад, що підтверджує і позиція авторів Стратегії рефор-
мування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015–2020 рр. На нашу думку, для вирішен-
ня цієї проблеми слід  змінити ставлення до третейських 
судів як до потенційних порушників принципів законності 
і справедливості та створити механізми, що, з одного боку, 
дали  би  змогу  підвищити  довіру  суспільства  до  третей-
ської юрисдикції,  а  з  другого –  зменшили б ризики  зло-
вживань третейськими суддями своїм становищем арбітра 
в цивільних  і  господарських спорах. З огляду на це вва-
жаємо, що в цьому аспекті вектор уваги законодавця слід 
змістити  на  підвищення  відповідальності  третейських 
судів  за  прийняті  ними  рішення  шляхом  удосконалення 
механізмів контролю з боку судової гілки влади за закон-
ністю їхніх рішень.

Чинне  законодавство  сьогодні  передбачає  два  види 
відповідальності третейських суддів за невиконання ними 
своїх обов’язків: 1) заходи, передбачені регламентом тре-
тейського  суду  або  контрактом  третейського  судді  суду 
ad  hoc  (ст.  22  Закону  України  «Про  третейські  суди»);  
2)  кримінальну  відповідальність  у  разі  зловживання  по-
вноваженнями  (ст. 365-2 КК України). Що ж до відпові-
дальності  судді  за  прийняття  ним  незаконного  рішення, 
тобто  з  порушенням  або  неправильним  застосуванням 
норм матеріального права або з недотриманням вимог За-
кону України «Про третейські суди», що спричинило на-
явність передбачених ч. 3 ст. 51 Закону підстав для його 
скасування,  вищевказаний  нормативний  акт  взагалі  не 
встановлює жодних санкцій.

Разом із тим навіть у регламенті третейського суду не 
завжди встановлено відповідальність його суддів. Напри-
клад, такої статті не містить Регламент Постійно діючого 
третейського суду при Торгово-промисловій палаті Укра-
їни  [10].  Регламент  постійно  діючого  Третейського  суду 
при Корпорації «Богдан» [11] містить у своєму змісті лише 
ст. 27, яка за назвою та текстом аналогічна ст. 22 Закону 
України «Про третейські суди», а Регламент Постійно ді-
ючого третейського суду при Асоціації українських банків 
взагалі не передбачає навіть згадки про відповідальність 
третейських суддів, указуючи у ст. 16, що вони є незалеж-
ними від будь-якого впливу, нікому не підзвітні і підкоря-
ються лише закону [12].

Варто  звернути  увагу  і  на  ту  обставину,  що  ставки 
третейського  збору  у  вищевказаних  третейських  судів  є 
досить високими та  за  своїм розміром наближаються до 
ставок  судового  збору,  встановлених  Законом  України 
«Про судовий збір», а інколи і перевищують їх. Так, згідно 
з Положенням про витрати, пов’язані з вирішенням спо-
ру  в  постійно  діючому  Третейському  суді  при Асоціації 
українських банків сума третейського збору у спорах, які 
підлягають  грошовій оцінці,  вираховується  в  залежності 
від ціни позову і у разі, якщо остання не перевищить межу  
30  000  грн.,  третейський  збір  у  гривнях  становитиме  
80 грн. і 1,5% від суми позову. У разі ж, якщо ціна позо-
ву буде вищою 30 000 грн., позивачу доведеться сплатити  
400  грн.  і  додатково  1%  від  суми  позову,  але  не  більше 
1500  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян 
(25 500 грн.) [13]. Для розгляду справи постійно діючим 
Третейським  судом  при  Корпорації  «Богдан»  особі  крім 
третейського збору, який за позов із ціною до 50 000 грн. 
становить 6% від суми позову, але не менше 1200 грн., по-
трібно сплатити реєстраційний збір під час подання позо-
вної заяви, сума якого становить 200 грн. [14].

З  огляду  на  вищевикладене  вважаємо,  що  питання 
відповідальності  суддів  третейських  судів  за  прийняття 
ними рішення з порушенням вимог Закону України «Про 
третейські суди» не може регулюватись внутрішніми до-
кументами такого суду, а повинно мати винятково держав-
не нормативне закріплення. З урахуванням цього буде до-
цільним прийняти зміни до чинних нормативно правових 
актів щодо майнової відповідальності суддів третейських 
судів за прийняття рішень із порушеннями вимог чинно-
го законодавства. Водночас розмір такої відповідальності 
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повинен бути обмежений сумою витрат, пов’язаних із ви-
рішенням спору третейським судом  (гонорарами третей-
ських суддів, третейським збором, а також сумою інших 
витрат, визначених регламентом постійно діючого третей-
ського суду або контрактом із третейським суддею, відмін-
них від витрат, що передбачені п. п. 3–10 ч. 1 ст. 25 Закону 
України «Про третейські суди»).

У зв’язку з вищевикладеним вважаємо, що ст. 51 За-
кону України «Про третейські суди» слід доповнити двома 
новими частинами такого  змісту: «У разі,  якщо рішення 
постійно  діючого  третейського  суду  скасовано  повністю 
або частково з підстав, передбачених пунктом другим час-
тини третьої статті 51 цього Закону, компетентний суд стя-
гує на користь позивача з юридичної особи, при якій діє 
такий третейський суд та на рахунок якої було сплачено 
позивачем третейській збір, суму такого третейського збо-
ру, а також суму інших витрат, передбачених регламентом 
третейського суду, на користь особи (осіб), яка їх понесла.

«У  разі,  якщо  рішення  третейського  суду  для  вирі-
шення конкретного спору скасовано повністю або част-
ково  з  підстав,  передбачених  пунктом  другим  частини 
третьої статті 51 цього Закону, компетентний суд стягує 
на користь позивача  з  третейського  судді чи  суддів, що 
прийняли  незаконне  рішення  у  солідарному  порядку, 
суму гонорару, отриманого третейським суддею чи тре-
тейськими  суддями,  а  також  суму  інших  витрат,  перед-

бачених  контрактом  із  третейським  суддею,  на  користь 
особи  (осіб),  яка  їх  понесла».  Крім  того,  аналогічною 
нормою слід доповнити і ст. 389-5 Цивільного процесу-
ального кодексу України.

Висновки. Аналіз  вітчизняного  та  зарубіжного  тре-
тейського законодавства в частині визначення спорів, що 
підвідомчі  третейським судам, дає  змогу дійти висновку 
про  наявність  суттєвих  обмежень  сфери  застосування 
третейського розгляду в Україні. Така думка підтверджу-
ється і даними судової статистики щодо категорій спорів, 
які вирішуються судами. Обмеження юрисдикції третей-
ських судів, що пов’язується з необхідністю усунення зло-
вживань у сфері третейського розгляду, мають наслідком 
обмеження  доступу  учасників  правовідносин  до  позасу-
дових  форм  вирішення  спорів.  Саме  цими  обставинами 
обумовлена необхідність удосконалення третейського за-
конодавства  у  частині  підвищення  відповідальності  тре-
тейських судів за прийняті ними рішення.

У зв’язку з викладеним вважаємо, що покладення ма-
теріальної  відповідальності на  третейські  суди буде  сти-
мулювати  їх  до  чіткого  дотримання  норм  спеціального 
закону та положень матеріального права, оскільки в проти-
лежному разі судді будуть позбавлятись тих матеріальних 
благ, які вони отримали за надані ними публічні послуги. 
Це,  на  нашу  думку,  створить  передумови  для  усунення 
необґрунтованих обмежень сфери третейського розгляду.
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Стаття присвячена визначенню місця показань свідків у системі особистих судових доказів цивільного судочинства. Автором про-
водиться порівняння показань свідків із поясненням сторін, третіх осіб та їхніх представників, а також із висновками судових експертів. 
Матеріал розглядається на базі законодавства не тільки України, але і зарубіжних країн.

Ключові слова: цивільний процес, особисті докази, показання свідків, порівняння.

Статья посвящена определению места показаний свидетелей в системе личных судебных доказательств гражданского судопро-
изводства. Автором проводится сравнение показаний свидетелей с объяснением сторон, третьих лиц и их представителей, а также с 
выводами судебных экспертов. Материал рассматривается на базе законодательства не только Украины, но и зарубежных стран.

Ключевые слова: гражданский процесс, личные доказательства, показания свидетелей, сравнения.

The article is devoted to the role of the witness statements in the system of the personal judicial evidence in the civil legal proceedings. 
The author compares the witness statements of the parties, the third parties and their representatives as well as the conclusions of the forensic 
experts. The material is examined not only on the basis of the Ukrainian but also foreign countries legislation. 

Key words: civil procedure, personal evidence, witness statements, comparison.

Постановка проблеми. Сутність  показань  свідків 
можна  розкрити,  проводячи  їх  порівняння  з  іншими  за-
собами доказування, які використовуються у цивільному 
процесі.  Їх  порівняльно-правовий  аналіз  з  іншими  засо-
бами доказування дасть  змогу не тільки виявити спільні 
ознаки, які характеризують декілька засобів доказування, 
але також допоможе провести між ними розмежування.

За  усталеною  традицією  у  цивільному  процесі  по-
казання  свідків  відносять  до  особистих  судових доказів, 
оскільки  джерелом  фіксації  інформації  з  обставин  ци-
вільної справи буде людина [1, с. 152]. У такому разі є всі 
підстави порівнювати показання свідків із таким засобом 
доказування,  як  пояснення  сторін,  третіх  осіб  та  їхніх 
представників,  що  також  вважаються  особистим  дока-
зом у цивільному процесі, оскільки джерелом інформації 
про  обставини цивільної  справи  є  людина. Аналогічним 
чином висновок судового експерта містить елементи осо-
бистих доказів, оскільки є можливість в усній формі допо-
внити свій висновок. 

Стан дослідження. Питаннями  розмежування  по-
казань  свідків  від  інших  особистих  судових  доказів  за-
ймалися  такі  науковці,  як  С.В.  Васильєв,  І.Р.  Медведев,  
В.В.  Молчанов,  І.В.  Решетнікова,  М.К.  Треушніков,  
Т.В. Сахнова, К.С. Юдельсон тощо.

Метою статті є  визначення місця показань  свідків  у 
системі особистих судових доказів у цивільному процесі, 
спільних та відмінних ознак показань свідків серед вказа-
них доказів.

Виклад основного матеріалу. Пояснення  сторін,  тре-
тіх осіб та їхніх представників мають найбільше подібних 
рис  із  показаннями  свідків  як  засобом  доказування.  Ця 
подібність  забезпечується  правилом,  якого  раніше  чинне 
цивільне процесуальне законодавство не передбачало – по-
яснення  сторін,  третіх  осіб  та  їхніх представників  будуть 
вважатися доказом, якщо вони були допитані  за процеду-
рою допиту  свідків  (ст.  62 ЦПК України). Вказана  умова 
передбачає, що дослідження показань свідків та пояснення 
сторін,  третіх  осіб  та  їхніх  представників  відбувається  за 
однією процедурою із незначними винятками. Але на цьо-
му спільність цих засобів доказування не вичерпується.

Існує різноманітна  ідеологічна основа, яка привела до 
появи пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників 
і  показань  свідків. Якщо показання  свідків  є  класичними 

судовими  доказами,  якими  користувалися  тисячоліттями, 
в  основі  яких  лежить  філософська  теорія  відображення  
[2,  с.  19],  то  пояснення  сторін,  третіх  осіб  та  їхніх  пред-
ставників у тому розумінні, в якому ми розуміємо їх зараз, 
з’явилися відносно недавно (вперше були закріплені в ЦПК 
УРСР 1963 р.). Ідеологічною засадою появи такого засобу 
доказування  став  розвиток  такого  права  сторін,  як  право 
бути вислуханим [3, с. 11], яке закріплено в багатьох міжна-
родних документах та національних правових системах як 
визначальний принцип правосуддя. Так, у Німеччині зміс-
том цього принципу, що закріплений в ст. 103 Основного 
закону ФРН  [4],  є  те, що кожен має право висловитися у 
своїй справі, яка розглядається в суді. Ось чому суд до вине-
сення рішення повинен надати кожній особі висловитися, 
вислухати  її думку з приводу поданих доказів. У разі по-
рушення цього принципу фізична особа має право зверну-
тися із запереченням до суду, що виніс рішення для продо-
вження розгляду справи. Успішне вирішення цього питання 
передбачає  низку  умов:  а)  рішення  у  справі  є  кінцевим;  
б) особа програла справу; в) всі законні способи оскаржен-
ня рішення вже використані або особа втратила права на їх 
використання; г) порушення права бути вислуханим є істот-
ним. Заперечення подається на протязі двох тижнів з того 
часу,  коли  стало відомо про порушення цього права. Цей 
факт має бути доказаний. Після спливу одного року подан-
ня подібного заперечення не допускається  (§321а Цивіль-
ного процесуального положення ФРН)  [5,  с. 110–111]. Рі-
шенням Європейського суду з прав людини у справі «Fomin 
v. Moldova » вказується: «Право бути вислуханим включає 
не тільки можливість робити подання суду, але також і ко-
респондуючий  обов’язок  суду  показати  в  мотивувальній 
частині  причини,  чому  відповідні  подання  були  прийняті 
або відхилені» [6]. Подібний принцип дотримувався ще у 
Стародавньому Римі: audi alteram partem (нехай буде вислу-
хана протилежна сторона).

Пояснення  сторін,  третіх  осіб  та  їхніх  представників 
належать до особистих доказів, як і показання свідків. Зу-
мовлено це тим, що всі вказані суб’єкти є учасниками ма-
теріальних відносин, які є предметом судового розгляду, і 
фіксували їх виникнення, зміну або припинення, або лише 
спостерігали  за  фактами,  які  зумовлювали  матеріальні 
відносини,  фіксуючи  у  своїй  пам’яті  динаміку  розвитку 
таких  відносин. Так,  під  час  визнання  недійсними  запо-
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вітів, які не може прочитати сам заповідач, обов’язково в 
цивільній  справі мають  допитувати  свідків  [7], що мали 
бути присутніми під час складання такого заповіту відпо-
відно до ст. 1248 ЦПК України. Вказані свідки, як  і сто-
рони справи та третя особа, були учасниками спадкових 
(матеріальних) відносин, пов’язаних зі складанням запо-
віту особою, яка має фізичні вади.

Пояснення  сторін,  третіх  осіб  та  їхніх  представників 
у цивільному процесі є одним із найбільш цінних засобів 
доказування  у  плані  інформативності.  Саме  сторони  та 
треті особи або їхні представники власними діями приво-
дили до  виникнення,  зміни  та припинення матеріальних 
правовідносин. Краще за них ніхто в цивільному процесі, 
навіть суд, не буде знати всіх перипетій відносин сторін, 
які  необхідно  встановити  для  правильного  ведення  ци-
вільної  справи. Саме тому  їхнє пояснення серед усіх  ін-
ших засобів доказування надає суду найбільше доказової 
інформації.

Проте, на відміну від показань свідків, пояснення сто-
рін,  третіх  осіб  та  їхніх  представників  дається  такими 
суб’єктами, які мають юридичну зацікавленість у справі, 
що  різко  знижує  ступінь  їхньої  достовірності. Ось  чому 
суд  завжди  намагається  перевірити  надану  сторонами 
(третіми особами) інформацію за допомогою інших дока-
зів.  Саме  тому  в  доктрині  цивільного  процесу  тривалий 
час панувала думка про несамостійний характер такого за-
собу доказування, як пояснення сторін, третіх осіб та їхніх 
представників [8, с. 198; 9, с. 118; 10, с. 60; 11, с. 127–155], 
на  відміну  від  показання  свідків,  самостійне  значення 
яких ніхто не оспорював. Крім того, наявність юридичної 
зацікавленості  в  результатах  розгляду  справи  дає  змогу 
відносити сторони, третіх осіб та їхніх представників до 
осіб, які беруть участь у справі, тоді як свідків відносять 
до групи інших учасників процесу.

Можливість допиту сторін,  третіх осіб та  їхніх пред-
ставників  за  процедурою  допиту  свідків  у  деякій  мірі 
збільшує  достовірність  вказаного  засобу  доказування, 
оскільки  вказані  суб’єкти  попереджаються  перед  таким 
допитом про кримінальну відповідальність за наперед не-
правдиве  твердження.  Проте  навіть  у  цьому  разі  рівень 
достовірності пояснень сторін, третіх осіб та  їхніх пред-
ставників  залишається  нижчим,  на  відміну  від  показань 
свідків, які представляються в цивільній справі як сторон-
ні,  тобто  об’єктивні  особи  (хоча  інколи  у  свідків  прояв-
ляється особиста зацікавленість – Авт.). Це, звичайно, не 
може не впливати на їх оцінку.

Для того, щоби пояснення сторони, третьої особи чи 
їхнього представника мало силу доказу, вони повинні бути 
допитані за процедурою допиту свідка. Але це  їхнє пра-
во – дати згоду на такий допит чи ні. Навіть якщо сторо-
на, що раніше надала згоду допитати себе як свідка, потім 
відмовиться  від  такого  допиту,  її  не  можна  буде  за  таку 
відмову  притягнути  до  кримінальної  відповідальності. 
Натомість свідок повинен з’явитися до суду, зобов’язаний 
надати суду показання про обставини справи і не має пра-
ва відмовитися від цього. Вибір, спрямований на відмову 
від свідчень, у свідка з’являється як виняток (ст. 52 ЦПК 
України).

Є досить  істотна різниця між змістом пояснення сто-
рін, третіх осіб, їхніх представників та показаннями свід-
ків. Так, певним недоліком такого засобу доказування по-
рівняно  з  показаннями  свідків,  а  тим паче  з,  наприклад, 
письмовими  або  речовими  доказами,  є,  як  правило,  на-
явність значного обсягу зайвої інформації, яка ускладнює 
встановлення обставин справи. Так, як правильно вказу-
ють, «у процесі допиту сторонами висловлюються також 
1)  волевиявлення;  2)  судження про юридичну кваліфіка-
цію правовідносин; 3) мотиви, аргументи,  за допомогою 
яких кожна сторона висвітлює фактичні обставини у ви-
гідному  для  себе  аспекті;  4)  вираження  емоцій,  настро-
їв. Причому  іноді відділити повідомлення про факти від 

інших видів  інформації під час допиту конкретної особи 
непросто» [12]. Отже, в поясненнях сторін, третіх осіб та 
їхніх  представників  може  міститися  багато  інформації, 
але не вся вона буде визнана судом доказом, тоді як у по-
казаннях свідка повинна міститися винятково інформація 
з обставин цивільної справи, а тому вона вся визнається 
доказом, який суд повинен адекватно оцінити.

У показаннях свідків особа стверджує наявність пев-
них фактів або заперечує їх. Натомість у поясненнях сто-
рін,  третіх  осіб  та  їхніх  представників  вказані  суб’єкти 
можуть  визнавати факти,  про  які  стверджує протилежна 
сторона. Наслідком такого визнання є вилучення з пред-
мету доказування таких фактів. Подібних розпорядчих дій 
щодо висловлених у  судовому  засіданні фактів у  свідків 
немає. Це ще одна істотна різниця з боку змістовної сто-
рони між цими двома засобами доказування.

Якщо показання свідків за загальним правилом пови-
нні бути дані в усній формі,  то пояснення сторін,  третіх 
осіб та їхніх представників можуть бути дані в усній або 
письмовій формі. Чинне законодавство не віддає якої-не-
будь переваги формі доказової  інформації, що надходить 
від сторін, третіх осіб та їхніх представників. Мало того, 
вперше  в  цивільну  справу  цей  засіб  доказування  надхо-
дить у письмовій формі у вигляді позовної заяви від пози-
вача на першій стадії цивільного процесу. Потім на другій 
стадії відповідач може направити в суд письмове запере-
чення проти позову. Письмова форма для показань свідків 
носить  винятковий  характер, що  зумовлюється  певними 
підставами, наявність яких не притаманна для письмової 
форми пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників.

Свідок  всі  свої  показання  повинен  надати  особисто, 
тоді  як  сторони  або  треті  особи можуть  доручити  своїм 
представникам надати пояснення. Малолітні  свідки,  а  за 
розсудом суду – і неповнолітні, допитуються у присутнос-
ті  батьків,  усиновлювачів,  опікунів,  піклувальників  (ч.  1 
ст.  182 ЦПК України), що  є  їхніми  законними представ-
никами,  але  не  у  цивільних  процесуальних  відносинах, 
оскільки  участь  таких  свідків  у  цивільній  справі  через 
законного представника не передбачена. Статус таких за-
конних представників у цивільній справі зараз взагалі не 
визначений.

Такий  засіб  доказування,  як  показання  свідка  надає 
тільки один учасник цивільного процесу – свідок, тоді як 
пояснення у цивільному процесі надає доволі велика кіль-
кість учасників процесу – позивач, відповідач, третя осо-
ба з самостійними вимогами, третя особа без самостійних 
вимог,  законний  представник,  договірний  представник, 
заявник та  заінтересована особа в окремому проваджен-
ні, стягувач та боржник у наказному провадженні під час 
скасування  судового наказу. Така  кількість  суб’єктів, що 
можуть бути джерелом такого засобу доказування, як по-
яснення, що  дається  у  порядку  ст.  62 ЦПК України,  по-
казує, що суд повинен враховувати підстави їхньої участі 
у справі. Не варто забувати, що всі ці суб’єкти, будучи за-
цікавленими  у  результатах  вирішення  цивільної  справи, 
можуть  перекручувати,  замовчувати  чи  інакшим  чином 
спотворювати  фактичний  складник  матеріальних  відно-
син, які є предметом судового розгляду. Під час оцінюван-
ня їхніх пояснень суд повинен все це враховувати. Нато-
мість, якщо спеціально нічого не встановлено (наприклад, 
родинні відносини свідка з позивачем), то під час оціню-
вання показань свідка суд повинен виходити з відсутності 
спеціального інтересу в результатах вирішення цивільної 
справи.

Є також певна різниця у процедурі допиту свідків та 
дослідження  пояснень  сторін,  третіх  осіб  та  їхніх  пред-
ставників. Так, пояснення сторін, третіх осіб та їхніх пред-
ставників завжди досліджують першими серед усіх засо-
бів доказування. Інші засоби доказування досліджуються 
в  такій  послідовності,  в  якій  визначить  суд  за  власною 
ініціативою чи на прохання сторін. Проте ця можливість 
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у жодному разі не повинна стосуватися пояснень сторін, 
третіх осіб та їхніх представників. Таке імперативне пра-
вило було створене тому, що саме із цього засобу доказу-
вання можна мати найбільш повне уявлення про фактич-
ні  відносини між  сторонами,  яке  в  подальшому  іншими 
засобами  доказування  буде  або  підтверджуватися,  або 
спростовуватися. Звідси випливає ще одне процесуальне 
значення пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представ-
ників  –  воно  є  джерелом  предмету  доказування, що  для 
показань свідків не характерно. 

Якщо  суд  відкладає  розгляд  цивільної  справи,  то  він 
повинен допитати тих свідків, що з’явилися (ч. 4 ст. 191 
ЦПК України). Подібне правило щодо сторін, третіх осіб 
чи представників не діє, тому у разі неявки позивача суд 
повинен відкласти справу та не заслуховує пояснення від-
повідача, що з’явився – він їх буде давати на наступному 
засіданні.  Така  відмінність  зумовлена  тим,  що  цивільна 
справа  стосується  сторін,  третіх  осіб  чи  їхніх  представ-
ників,  а  тому  законодавець  виходить  із  того,  що  вони 
з’являться на всі судові засідання. Мало того, для сторін 
це виписано як обов’язок, оскільки у разі неявки за від-
сутності клопотання про слухання справи без них настає 
негативний процесуальний наслідок – позов залишається 
без розгляду або відбувається заочне провадження. 

Показання  свідків  та  висновок  судового  експерта  та-
кож мають доволі багато схожого, незважаючи на те, що 
перше належить до особистих доказів,  а друге – до  змі-
шаних судових доказів, що містить у собі елементи осо-
бистих судових доказів.

Свідок, як і судовий експерт, належить до групи «інших 
учасників цивільного процесу», що показує відсутність у 
них юридичної зацікавленості в результатах розгляду ци-
вільної  справи.  Звідси  ступінь  достовірності  отриманої 
від них доказової інформації значно вища, ніж інформації, 
яка  вилучається  з  пояснення  сторін,  третіх  осіб  та  їхніх 
представників. Гарантує цей ступінь можливість притяг-
нення  до  кримінальної  відповідальності  як  свідка,  так 
і  судового  експерта  за  наперед  неправдиві  показання  чи 
за наперед неправдивий висновок (ст. 384 КК України), а 
також  за  відмову  від  виконання ними  своїх  обов’язків  у 
сфері доказування в суді (ст. 385 КК України).

Свого  часу  як  свідка,  так  і  судового  експерта  можна 
було відвести з цивільної справи за ЦПК Радянської Укра-
їни 1924 та 1929 років. Наразі таку можливість щодо свід-
ка з ЦПК України прибрали.

Свідок  та  судовий  експерт  мають  можливість  допо-
внити доказову інформацію, яка виходить від них – свідок 
має право просити про свій повторний допит (ч. 11 ст. 180 
ЦПК України), а судовий експерт може за власною ініціа-
тивою дати відповідь на ті питання, які не були предметом 
судової експертизи, якщо вони мають значення для справи 
(ч. 5 ст. 147 ЦПК України).

Основна різниця між свідком та експертом, а відтак і 
між тими засобами доказування, які вони формують, по-
лягає в тому, що свідок говорить про факти, які він осо-
бисто спостерігав чи особисто сприймав з інших джерел, 
тоді як судовий експерт отримує інформацію про обстави-
ни цивільної справи внаслідок проведеного спеціального 
дослідження – судової експертизи. Як правильно вказував 
М.К. Треушніков,  «свідок, на  відміну від  експерта,  який 
сприймає доказову інформацію після того, як йому це до-
ручить  суд,  і  внаслідок  цілеспрямованого  спеціального 
дослідження, жодних дослідів не проводить. Він стає но-
сієм відомостей про факти саме внаслідок збігу обставин, 
внаслідок того, що він попадає у які-небудь відносини з 
фактами, що сприймаються» [13, с. 172].

Під  час  проведення  судової  експертизи  експерт  ви-
користовує спеціальні знання та досвід, що допомагають 
йому пізнати факти об’єктивної дійсності та дати про них 
висновок.  Свідок  розповідає  суду  та  особам,  які  беруть 
участь у справі, про події минулого, що, як правило, від-

булися перед його очима, тоді як судовий експерт у своєму 
висновку  досліджує  теперішній  стан  речей.  Наприклад, 
свідок може показувати,  хто підписував  документ,  тобто 
говорить  про  минуле,  а  судовий  може  резюмувати,  був 
підроблений  підпис  на  документі  чи  ні,  тобто  вказує  на 
теперішній час. Ось чому К.І. Малишев вказував, що сві-
док – це «історик» того, що відбулося, тоді як експерт до-
сліджує теперішній стан справ, оскільки він не може мати 
стосунку до подій минулого, бо призначається судом після 
порушення розгляду цивільної справи [14, с. 317].

Особливістю змістовної сторони показань свідка є те, 
що він не може робити висновки у справі, тоді як судовий 
експерт їх робить. Саме це і відобразилося у назві проце-
суального документу за результатами проведення судової 
експертизи – висновок експерта.

Висновок судового експерта з позиції формальної ло-
гіки є умовиводом, оскільки судовий експерт на підставі 
відомих знань (об’єктів судової експертизи) доходить ви-
сновку  про  невідомі  знання  (підтверджує  чи  спростовує 
предмети судової експертизи). Фактично судовий експерт 
здійснює  таку ж  діяльність, що  і  суддя  –  він  дає  оцінку 
тим доказам, які йому надали для проведення досліджен-
ня. Так, С.В. Васильєв узагальнював ситуації, коли речові 
докази будуть мати доказову цінність: а) якщо вони є до-
казами як об’єкти безпосереднього судового пізнання (на-
приклад, під час розгляду справи суд оглядає подані сторо-
нами речі і переконується у їхній недоброякісності тощо); 
б)  якщо  вони мають  значення  доказового  факту  (напри-
клад, знаходження певної речі у відповідача підтверджує 
факт правопорушення); в) якщо вони є об’єктами експерт-
ного дослідження [15, с. 174]. Аналогічно можна сказати 
про письмові докази, які подають на проведення судової 
експертизи.  Саме  тому  судових  експертів  за  кордоном  
(Австрія,  Німеччина)  розглядають  як  помічників  судді  
[16, с. 124–125; 17, с. 172] та вказують, що вони займають-
ся перевіркою доказів у справі. В Україні свідку забороне-
но робити висновки.

Деякі  країни  світу  (в  основному  країни  загального 
права) до показань свідків відносять висновок експертів, 
які  розглядаються  як  особлива  категорія  свідків  [18,  с. 
120]. При цьому чіткої межі між показаннями звичайно-
го свідка та показаннями свідка-експерта у таких країнах 
немає, оскільки чинне законодавство допускає, що інколи 
звичайний свідок, а не свідок-експерт, може робити висно-
вки. Так, англійські теоретики вважають, що свідок може 
робити такі  висновки,  як «він був п’яний», «він переви-
щив швидкість», «у нього не було  іншого виходу» тощо 
[19, с. 236]. Проте зауважується, що свідок може робити 
такі заяви, які мають виходити зі сфери звичайного досві-
ду,  але він не має права втручатись у  сферу компетенції 
свідка-експерта. У США людський досвід у плані свідчень 
у суді ділять на загальний та спеціальний, де перший при-
таманний  нормальній  дорослій  людині,  а  другий  –  тим, 
хто його здобував внаслідок занять наукою, мистецтвом, 
торгівлею, промислом, ремеслом тощо [13, с. 176–177].

Свідок,  на  відміну  від  судового  експерта,  є  незамін-
ною особою. Тому виступати замість нього ніхто не має 
права. Його показання не можуть бути дані заново, а тому 
суд повинен їх приймати такими, як вони є. Натомість із 
висновком судового експерта суд може не погодитися та 
визначити  інших експертів для проведення  аналогічного 
дослідження,  вимагаючи  повторного  висновку  судового 
експерта [14, с. 317].

За  загальним  правилом  судовий  експерт  дає  свій  ви-
сновок у письмовій формі, до якого  законодавство вису-
ває певні вимоги щодо структури та реквізитів. Свідок дає 
свої показання в усній формі за загальним правилом. Як 
виняток судовий експерт може доповнити свій висновок в 
усній формі прямо в судовому засіданні, якщо йому не по-
трібно за межами суду проводити спеціальні дослідження. 
Для того, щоби відбулося таке доповнення в усній формі, 
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треба клопотати про виклик свідка, оскільки за загальним 
правилом він не викликається у судове засідання. Як ви-
няток показання свідка можуть попасти в цивільну справу 
у письмовій формі.

Висновки. Отже,  показання  свідків, що  належать  до 
особистих  судових  доказів  у  цивільному  процесі,  ма-

ють багато спільних ознак  із поясненнями сторін, третіх 
осіб та їхніх представників, а також висновками судових 
експертів.  Але  їм  також  притаманні  відмінні  риси,  що 
пов’язується  з особливістю процесуального статусу того 
учасника процесу, який є джерелом фіксації доказової ін-
формації у системі особистих судових доказів.
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ОСОБЛиВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ

fEaTurES Of TaKINg Of EVIdENCE IN INTErNaTIONaL COMMErCIaL arBITraTION
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Cтаття присвячена дослідженню особливостей доказування в арбітражному провадженні. Проаналізовано етапи доказування, стан-
дарти та принципи доказування в арбітражному провадженні. Охарактеризовано засоби доказування, процедури розкриття та витребу-
вання доказів. Описано основні тенденції розвитку інституту доказування у передових арбітражних центрах. 

Ключові слова: міжнародний комерційний арбітраж, арбітражне провадження, доказування, розкриття доказів, засоби доказування.

Статья посвящена исследованию особенностей доказывания в арбитражном производстве. Проанализированы этапы доказывания, 
стандарты и принципы доказывания в арбитражном производстве. Охарактеризованы средства доказывания, процедуры раскрытия и 
истребования доказательств. Исследованы основные тенденции развития института доказывания в передовых арбитражных центрах.

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, арбитражное производство, доказывание, раскрытие доказательств, 
средства доказывания.

The article is devoted to the peculiarities of proof in arbitration. The author analyzed stages of proof, standards and principles of proof in 
arbitration. Types of evidence, disclosure and discovery of evidence were characterized. Also the author conducted research on the features of 
proof in advanced arbitration centers and described the main trends in this institute.

Key words: international commercial arbitration, arbitration, proof, disclosure of evidence, types of evidence.

Постановка проблеми. Доказування  у міжнародному 
комерційному арбітражі має низку особливостей, що спри-
чинено правовою природою арбітражу. На сучасному етапі 
розвитку  арбітрування  в Україні  актуалізувалось  питання 

вивчення інституту доказування. Так, найбільші арбітражні 
центри тяжіють до уніфікації процедури доказування, од-
нак не можна говорити про існування єдності на рівні  ін-
ституційних регламентів  та  законодавства країн. Зокрема, 
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регламенти міжнародних арбітражних центрів не закріплю-
ють принципи та стандарти доказування, про необхідність 
декларування  яких  свідчить  прийняття Міжнародною  ад-
вокатською палатою Правил доказування в міжнародному 
арбітражі. На підставі  вказаних Правил були внесені  від-
повідні зміни в низку інституційних регламентів. Натепер 
не існує одностайності щодо засобів доказування, а також 
можливості приймати як докази висновки експертів, залу-
чених не за рішенням арбітражу, а за власною ініціативою 
стороною  провадження.  Як  правило,  не  знаходить  свого 
відображення також питання подання, дослідження та збе-
рігання  речових  доказів.  Малодослідженим  залишається 
розкриття принципу Onus Probandi, який невипадково на-
зивається  основоположним  правилом  арбітражного  про-
вадження.  Не  менш  важливою  є  необхідність  детальної 
характеристики  процедури  розкриття  та  витребування 
доказів.  Отже,  враховуючи  зростання  популярності  між-
народного комерційного арбітражу в Україні  та наявність 
прогалин у законодавстві про арбітраж, дослідження такого 
інституту,  як доказування,  є необхідним та відповідає ви-
могам сучасності.

Стан дослідження. Питання  доказування  в  міжна-
родному  комерційному  арбітражі  висвітлюється  у  працях  
Ю.Д.  Притики,  Т.В.  Сліпачук,  К.М.  Пількова,  А.Л.  Лінне,  
А. Шлепфера, Ф. Берча, Г. Борна  тощо. Проте це питання 
залишається актуальним з урахуванням розвитку законодав-
ства та формування нових тенденцій у сфері доказування.

Мета дослідження полягає у комплексній характерис-
тиці доказування на базі інституційних регламентів, аналізі 
прогалин  у  національному  законодавстві  про  арбітраж  та 
виявленні  основних  напрямів  гармонізації  доказування  в 
міжнародному комерційному арбітражі.

Виклад основного матеріалу. Процедура доказування 
розкривається на рівні регламентів міжнародних арбітраж-
них інституцій та законодавства про арбітраж. Загальним є 
твердження про те, що кожна сторона зобов’язана довести 
ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх 
вимог чи заперечень. Це положення знайшло своє відобра-
ження у більшості  інституційних регламентів (наприклад, 
Арбітражний  регламент  ЮНСІТРАЛ,  Регламент  МКАС 
при  ТПП  України  тощо).  Вказане  твердження  відповідає 
загальновизнаному  принципу  арбітражу  «actori  incumbit 
probation» або «onus probandi actori incumbit». На застосу-
вання даного принципу в арбітражі вказують більшість уче-
них. Так, Ю.Д. Притика зазначає, що це правило є загальним 
і було закріплене у більшості регламентів [1, с. 371]. Вказа-
на латинська сентенція характеризує «тягар доказування». 
Відповідно до цього принципу сторона, яка стверджує про 
наявність певних обставин, несе тягар їх доведення перед 
судом. Це правило має  особливе  значення  тоді,  коли  сто-
рони спору надали суду рівносильні докази. Проте є пев-
ні ситуації, в яких обмежується реалізація правила «actori 
incumbit probation» (у разі застосування принципу співро-
бітництва  (Principle  of  Cooperation  and  Equity);  наявність 
презумпцій;  вплив  права,  що  застосовується  арбітражем 
до правовідносин, які виникли між сторонами (Applicable 
Law)). У  першій  ситуації  принцип  співробітництва  допо-
внює «actori  incumbit probation»  і проявляється у необхід-
ності арбітражем витребувати докази або залучатись іншим 
чином  до  процесу  збирання  доказів.  У  такому  разі  тягар 
доказування  може  бути  послаблений  з  урахуванням  кон-
кретних обставин справи. Щодо презумпцій, то вони авто-
матично або за рішенням арбітражу звільняють сторону від 
необхідності доводити факти, які були визнані презумпція-
ми. На процес доказування також може впливати право, яке 
застосовується арбітражем, оскільки норми права окремих 
держав по-різному регулюють розподіл тягаря доказування 
[2, с. 96]. Слід звернути увагу, що не завжди принцип «actori 
incumbit probation» знаходить своє відображення в законо-
давстві  про  арбітраж, що  приводить  до  невизначеностей. 
Зокрема, Шлепфер та Берч зауважують, що досі залишаєть-

ся невизначеним питання про те, чи тягар доказування регу-
люється нормами процесуального, чи матеріального права 
[3, с. 213]. В Україні ж питання доказування належить до 
сфери регулювання саме процесуального права.

У  контексті  дослідження  принципу  «actori  incumbit 
probation» варто звернути увагу на інші стандарти та етичні 
принципи доказування у міжнародному комерційному арбі-
тражі. Враховуючи специфіку арбітражу, варто відзначити, 
що до основних засад доказування в арбітражному прова-
дженні належать принципи рівності  та  змагальності. Так, 
арбітри вирішують справу в обсязі тих доказів, які подані 
сторонами.  Вони  не  збирають  докази  самостійно,  однак 
можуть сприяти у витребуванні доказів, що знаходяться в 
інших осіб, у тому числі й через компетентний державний 
суд.  Наприклад,  відповідно  до  Арбітражного  регламенту 
арбітражного інституту торгової палати Стокгольма склад 
арбітрів може  зобов’язати сторони надати письмові дока-
зи,  якими  сторона має  намір підтверджувати  свої  вимоги 
чи  заперечення  [4].  Арбітражний  регламент  ЮНСІТРАЛ 
передбачає, що  в  будь-який момент  під  час  арбітражного 
провадження суд може витребувати від сторони документи, 
речові чи інші докази в строк, передбачений арбітражним 
судом  [5].  Внутрішні  арбітражні  правила  Гонконгського 
міжнародного  арбітражного  центру  передбачають,  що  в 
будь-який момент арбітражний суд має право затребувати 
від сторони документи чи інші докази, які суд вважає на-
лежними  для  цілей  арбітражного  провадження  і  необхід-
ними для ухвалення рішення [6]. Важливим стандартом є 
принцип процесуальної рівності сторін. Цей принцип є од-
ним зі специфічних принципів арбітражного провадження, 
відповідно  до  якого  зацікавлені  особи  вправі  реалізувати 
свої процесуальні права. Він передбачає визнання за всіма 
учасниками  зовнішньоекономічних  правовідносин  рівних 
матеріальних і процесуальних прав, у тому числі щодо по-
дання доказів. Керуючись принципом рівності сторін, між-
народний арбітражний суд повинен надати під час розгляду 
спору кожній стороні всі можливості для викладу її позиції 
щодо захисту прав [7, с. 122]. Отже, враховуючи вищеви-
кладене, можна дійти висновку, що принципами міжнарод-
ного комерційного арбітражу у сфері доказування є осно-
воположні  засади, якими регулюється діяльність арбітрів, 
сторін та інших учасників арбітражного провадження щодо 
збирання, подання, дослідження та оцінки доказів.

Аналізуючи  процедуру  доказування  у  міжнародному 
комерційному арбітражі, не можна залишити поза увагою 
питання етапів доказування. Як слушно зазначає К.М. Піль-
ков, поняття «доказування» охоплює діяльність всіх учас-
ників арбітражного розгляду зі встановлення обставин, які 
мають значення для вирішення спору [8, с. 16]. Вважаємо 
за доцільне назвати такі стадії арбітражного провадження, 
як 1) ствердження обставин, що мають значення для роз-
гляду справи; 2) збирання та витребування доказів; 3) по-
дання доказів до арбітражного суду; 4) розкриття доказів;  
5)  дослідження  та  оцінка  доказів. Ці  етапи  є  основними, 
тому в літературі можна знайти розширене тлумачення ста-
дій доказування арбітражного провадження. Особливу ува-
гу, на нашу думку, заслуговує процедура подання доказів до 
арбітражного суду. 

За  загальним  правилом  саме  арбітражний  суд  вста-
новлює правила подання та дослідження доказів,  а  також 
їх належності та допустимості. Ці положення закріпленні 
в  Арбітражному  регламенті  ЮНСІТРАЛ,  Арбітражному 
регламенті  арбітражного  інституту  торгової  палати  Сток-
гольма  тощо.  Однак  деякі  держави  декларують  особли-
вості  подання  доказів  до  арбітражного  суду.  Наприклад, 
швейцарське законодавство передбачає, що всі документи 
та інші докази, на які посилаються сторони, повинні долу-
чатись до заяви чи відзиву на позов відповідно. Таким чи-
ном, уникається затягування арбітражного розгляду. Проте 
відповідно до швейцарського законодавства арбітри мають 
право ухвалити інше рішення, оскільки сторони не завжди 
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можуть вчасно подати докази у зв’язку з певними складно-
щами або є підстави вважати, що розкриття інформації на 
цьому етапі не є доцільним [9, с. 152].

Також варто звернути увагу, що міжнародний комерцій-
ний арбітраж бере до уваги більшою мірою документи, ніж 
усні  показання. Кожна  зі  сторін,  як  правило,  намагається 
надати  суду  виграшні  для  неї  документи.  Інколи  законо-
давство та регламенти встановлюють необхідність подати 
документи разом із заявою чи запереченням (у Швейцарії), 
інколи сторони мають право надати документи суду на під-
твердження  усних  показань  безпосередньо  у  процесі  ар-
бітражного розгляду. Наприклад,  відповідно до Регламен-
ту МКАС при ТПП України всі заяви, документи та  інша 
інформація,  які  подаються  однією  зі  сторін  секретаріату 
МКАС або в засіданні складу арбітражного суду, повинні 
бути передані іншій стороні. Сторонам повинні бути пере-
дані також висновки експертів та інші документи і докази, 
на яких може ґрунтуватися арбітражне рішення [10]. Прак-
тика свідчить, що документи можуть бути не лише в папе-
ровому  вигляді,  а  й  на  електронних  чи  цифрових  носіях. 
Звичайно,  це  відповідає  вимогам  сучасного  економічного 
розвитку і є необхідністю. 

Ще  одним  засобом  доказування  є  показання  свідків. 
Свідок  у  розумінні  міжнародного  арбітражу  –  це  особа, 
яка була учасником тих обставин, які вона підтверджує у 
своїх  свідченнях.  Щоправда,  арбітри  можуть  прийняти  і 
так звані свідчення «з чужих слів» (hearsay evidence) і ви-
значити їхню доказову силу. Загалом це трапляється рідко, 
і свідок повинен бути безпосереднім учасником подій. Іс-
нує два види взаємопов’язаних свідчень свідків – письмові 
пояснення та усні свідчення свідків. Як правило, письмо-
ві  пояснення  свідків  в  обов’язковому  порядку  передують 
усному опитуванню свідків, але іноді такими письмовими 
свідченнями участь свідків може й обмежитися [11, с. 126]. 
На цьому етапі впливове значення мають прийняті в 2010 р.  
Міжнародною адвокатською палатою в новій редакції Пра-
вила доказування в міжнародному арбітражі, відповідні по-
ложення яких були внесені в деякі арбітражні регламенти, 
в тому числі в Арбітражний Регламент ЮНСІТРАЛ. Зокре-
ма,  вказаний  регламент  після  модифікацій,  прийнятих  на 
основі правил, містить положення про те, що особа може 
бути свідком  (в тому числі свідком-експертом) незалежно 
від  того,  чи  є  вона  стороною  арбітражного  розгляду,  чи 
пов’язана вона з будь-якою зі сторін яким би не було чином. 
Показання свідків відповідно до вказаних правил можуть 
бути оформлені як письмово, так і усно. Кожна заява свідка 
повинна містити таку інформацію, як повне найменування 
та адреса проживання свідка; інформація про його стосунки 
з будь-якої із сторін; опис роду діяльності, кваліфікації, під-
готовки і досвіду, якщо така інформація може мати відно-
шення до спору; повний і докладний опис фактів, які відомі 
свідку та джерело інформації, у тому числі документи, на 
які посилається свідок; інформацію про те, на якій мові сві-
док може давати показання; підтвердження істинності заяв 
свідка; підпис свідка, дата і місце складання заяви [12]. 

Щодо залучення експертів в арбітражному проваджен-
ні,  то це питання  зазвичай вирішується на розсуд суду  за 
ініціативою  сторін.  Наприклад,  відповідно  до  Арбітраж-
ного  регламенту  ЮНСІТРАЛ  суд  після  консультації  зі 
сторонами  призначає  експерта,  який  зобов’язаний  надати 
письмову доповідь  із конкретних питань. До призначення 
експерта він, як правило, з’являється під час засідання ар-
бітражного суду перед сторонами з метою надати відомості 
про  свою  кваліфікацію  та  інформує  про  свою  неуперед-
женість та незалежність [5]. Такі ж положення містяться у 
Правилах Австралійського центру  з міжнародного  комер-
ційного арбітражу(ACICA) [13]. Варто звернути увагу, що 
більшість  регламентів  містять  норми  щодо  необхідності 
сторін надати інформацію для дослідження експертом. Це 
дає змогу арбітражному суду ухвалювати рішення на під-
ставі  об’єктивної  інформації.  Також,  як  правило,  на  про-

хання будь-якої сторони експерт після надання письмового 
висновку  може  бути  заслуханий  на  засіданні,  де  сторони 
мають  право  задавати  питання  експерту.  Актуалізувалась 
необхідність  залучення  експертів  із питань права. Ці  екс-
перти можуть надавати консультації з питань національно-
го права країни, з якої арбітри не походять, чи роз’яснювати 
норми міжнародного наднаціонального права (відомі як lex 
mercatoria, lex petrolia, торгові звичаї тощо). Це є проблем-
ним, оскільки у цьому разі арбітри втрачають свою функ-
цію експертів права. Однак деколи, зокрема у разі застосу-
вання lex mercatoria, залучення таких осіб є необхідним. 

Крім експертів,  залучених арбітражем, під час розгля-
ду справи суд може врахувати висновки експертів, що були 
залучені  сторонами  самостійно.  На  практиці  арбітражі  з 
різних правових систем мають неоднакові підходи до мож-
ливості  сторін  залучати  власних  експертів.  Наприклад,  у 
країнах  загального права  суд  зазвичай дозволяє  сторонам 
подавати до суду висновки, надані «своїми» експертами. Це 
відповідає змагальним традиціям системи загального пра-
ва. Однак у країнах континентального права деякі арбітра-
жі не враховують консультацій, наданих експертами, що не 
були залучені безпосередньо арбітражем [14, с. 223]. Слід 
звернути увагу, що Правила доказування в міжнародному 
арбітражі  враховують  можливість  подання  висновку  екс-
перта, що був залучений стороною самостійно.

На етапі арбітражного розгляду важливою також є про-
цедура розкриття доказів (disclosure чи discovery). Практич-
но всі рішення про розкриття доказів у міжнародному ар-
бітражі ухвалюються ним за клопотанням сторін. Як і інші 
аспекти доказової діяльності, розкриття інформації сторо-
нами  регулюється  законодавством  у  сфері  міжнародного 
арбітражу  та  арбітражною угодою. Арбітри  інколи  також 
мають  право  за  власною  ініціативою  просити  третіх  сто-
рін  забезпечити  розкриття  інформації.  Окремі  арбітражні 
регламенти встановлюють межі втручання арбітрів у роз-
криття  доказів.  По-перше,  обмеження  можуть  виникнути 
під  час  арбітражного  розгляду,  коли  сторони  передбача-
ють  заборону на розкриття доказів. По-друге,  регламенти 
можуть встановлювати правило, за яким розкриття доказів 
можливе шляхом звернення за допомогою до національних 
судів [14, с. 232]. 

Висновки. Аналізуючи  процедуру  доказування  в  арбі-
тражному провадження на базі різних інституційних регла-
ментів, можна дійти таких висновків. На рівні регламентів 
та законодавства про арбітраж потрібно визначити основні 
принципи доказування в міжнародному комерційному арбі-
тражі, які стануть відправною точкою для формування ново-
го підходу до процедури доказування з урахуванням вимог 
сьогодення.  Варто  відмітити,  що  нормативне  регулювання 
доказування в арбітражному провадженні тяжіє до уніфікації 
у всьому світі. Цій тенденції сприяють Правила доказування 
в міжнародному арбітражі, прийняті Міжнародною адвокат-
ською палатою. Ми вважаємо, що Україна  також потребує 
гармонізації нормативно-правової бази у сфері міжнародно-
го комерційного арбітражу. Тому пропонуємо внести зміни 
до інституційних регламентів та законодавства: 

1) передбачити можливість залучення висновків експер-
тів від сторін; 

2) встановити форми заяв свідків, що дають показання;
3)  внести до переліку  засобів доказування документи, 

що містяться на електронних та цифрових носіях, а як на-
слідок регламентувати процедуру електронного розкриття 
інформації; 

4)  надати можливість  арбітрам  ухвалити  рішення  про 
відсутність  обов’язку  у  сторони  розкривати  інформацію, 
якщо є підстави вважати, що такі дії на цьому етапі недо-
цільні;

5) врегулювати можливість свідкам давати показання в 
усній та/або письмовій формі за спільною згодою сторін;

6) врегулювати питання залучення експертів  із питань 
права.
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У статті авторами досліджено особливості альтернативних способів вирішення спорів за участю споживачів за законодавством Укра-
їни та Європейського Союзу, окреслено практику застосування таких способів у світі, а також шляхи їх запровадження в Україні. Ви-
значено проблеми запровадження максимального рівня гармонізації законодавства ЄС у досліджуваній сфері. Автори наголошують на 
необхідності приведення у відповідність національного законодавства у сфері альтернативного вирішення спорів за участю споживачів 
до законодавства ЄС.

Ключові слова: захист прав споживачів, альтернативні способи вирішення спорів, третейський суд, медіація, адаптація, максималь-
на гармонізація.

В статье авторами исследованы особенности альтернативных способов разрешения споров с участием потребителей по законо-
дательству Украины и Европейского Союза, определена практика применения таких способов в мире, а также пути их внедрения в 
Украине. Определены проблемы внедрения максимального уровня гармонизации законодательства ЕС в исследуемой сфере. Авторы 
подчеркивают необходимость приведения в соответствие национального законодательства в сфере альтернативного разрешения спо-
ров с участием потребителей к законодательству ЕС.

Ключевые слова: защита прав потребителей, альтернативные способы разрешения споров, третейский суд, медиация, адаптация, 
максимальная гармонизация.

In the article the authors investigate the features of alternative ways of resolving disputes involving consumers under the legislation of 
Ukraine and the European Union, determined the practice of such methods in the world, as well as the ways of their implementation in Ukraine. 
The problems of introduction the maximum level of harmonization of EU legislation were Identified in the field of study. The authors emphasize the 
need for harmonization of national legislation in the field of alternative dispute resolution with the participation of consumers in the EU legislation.

Key words: consumer protection, alternative dispute resolution, arbitration, mediation, adaptation, maximum harmonization.
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Постановка проблеми.  Здійснюючи свої права,  спо-
живач часто змушений захищати їх від порушення з боку 
продавців (виробників, виконавців) та інших осіб. Надан-
ня споживачам прав, не забезпечених необхідними засоба-
ми захисту, варто було би розцінювати як декларацію, яка 
розрахована на добровільну повагу з боку інших суб’єктів. 
Тому,  визнаючи  за  суб’єктами  цивільних  правовідносин 
певні  права,  законодавство  визнає  за  уповноваженими 
суб’єктами також і право на захист.

Варто зазначити, що альтернативні способи вирішення 
спорів  (далі – ADR) не замінюють  і не можуть замінити 
судову  систему,  а  завжди  будуть  існувати  паралельно  з 
нею як допоміжна система, що сприяє своєрідному філь-
труванню спорів. Одним  із  завдань ADR можна вважати 
рішення якомога більшої частини спорів для розвантажен-
ня  судової  системи  загальної  юрисдикції.  З  цієї  позиції 
поняття «альтернативні способи вирішення спорів» варто 
застосовувати  для  характеристики  процедур  вирішення 
спорів, відмінних від судового розгляду.

Метою статті є  визначення  реального  стану ADR  в 
Україні та перспектив застосування ADR з огляду на по-
зитивний досвід існування цього інституту у країнах ЄС у 
контексті адаптації національного законодавства України 
до законодавства ЄС.

Сьогодні  важливим  пріоритетом  ЄС  є  стимулювання 
внутрішнього ринку. ЄС вважає, що  забезпеченням ефек-
тивних механізмів правового захисту необхідно стимулю-
вати конкуренцією і зростанням електронної комерції, яка, 
як очікується, буде відігравати ключову роль у підвищенні 
економічного зростання на внутрішньому ринку. Однак ін-
ституціональний підхід до  захисту прав споживачів пере-
буває у процесі зміщення акцентів із судового захисту в бік 
створення позасудових структур, які надають споживачам 
ефективні  засоби  правового  захисту.  Просування  ADR-
методів у поєднанні з онлайн-комунікаціями, як видається, 
сьогодні  є  найбільш  оптимальним  варіантом  вирішення 
конфліктів за участю споживачів, пов’язаних в тому числі 
з електронною комерцією. Ці методи (зокрема, автоматизо-
вані форми переговорів, онлайн-посередництво, арбітраж у 
режимі онлайн,  а  також онлайн-омбудсмени) пропонують 
більш ефективну комунікацію між сторонами спору. 

Питанням  особливостей  альтернативного  вирішення 
спорів за участю споживачів неодноразово приділяли ува-
гу такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Н.Л. Бондарен-
ко-Зелінська, Марко Б.М. Луз, П. Кортез, Г.А. Осетинська, 
Ю.Д. Притика, М.С. Фалькович та інші.

У 2013 р. була прийнята Директива про споживчі ADR 
(2013/11/ЄС) [1] і Регламент про онлайн-регулювання спо-
рів за участю споживачів 524/2013 [2]. Ці два акти утворю-
ють частину спроби зміцнити внутрішній ринок ЄС шля-
хом  захисту  своїх  споживачів  і  забезпечення доступу до 
належних форм і способів їх захисту. ADR у сфері захисту 
прав  споживачів  є  економічно  ефективним  і  відповідно 
додатковим способом захисту поряд із національними су-
довими системами. Разом із тим необхідно відзначити, що 
в ЄС це не перша спроба регулювання відносин шляхом 
максимальної гармонізації у цій сфері. Як правило, ADR 
розроблені в конкретних секторах, де вони потрібні  (на-
приклад, фінансові послуги, енергетика, телекомунікації); 
ADR  також  заохочує  розвиток  спеціалізованих  мереж 
(ECC Net, FIN Net) [3].

В  Україні  сьогодні,  на  жаль,  відбувається  лише  ста-
новлення  системи  альтернативних  способів  вирішення 
спорів, особливо у сфері захисту прав споживачів. Варто 
відзначити, що  у  2011  р.  змінами,  внесеними  до  Закону 
України «Про третейські суди», було вилучено із підвідо-
мчості вказаних судів розгляд спорів у сфері захисту прав 
споживачів,  у  тому числі  споживачів послуг  банку  (кре-
дитної спілки) [4].

На жаль, із цим важко погодитись, адже запропоноване 
у Законі формулювання самого вилучення «справ у спорах 

щодо  захисту прав  споживачів,  у  тому  числі  споживачів 
послуг банку (кредитної спілки)» з підсудних третейським 
судам справ викликає багато питань. У тому числі ці пи-
тання  стосуються  можливості  вирішення  третейськими 
судами  справ  у  сфері  фінансових  послуг,  коли,  до  при-
кладу, здійснюється захист комерційного банку. До остан-
нього часу практика у цій сфері була неоднозначною, але 
11 листопада 2015 р. Судова палата у цивільних справах 
Верховного Суду України  у  своїй  постанові  вказала, що 
«положення  пункту  14  частини  першої  статті  6  Закону 
України  «Про  третейські  суди»,  які  містять  заборону  на 
розгляд третейськими судами справ у спорах щодо захис-
ту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку 
(кредитної  установи),  поширюються  на  правовідносини 
з питань виконання,  зміни, розірвання договору спожив-
чого кредиту». У  зв’язку  з цим потрібно дію цієї норми 
поширювати і на спори про захист прав банківських уста-
нов, тобто спори, в яких позивачем є банківська установа, 
а відповідачем – споживач. Однак заради справедливості 
варто зазначити, що таке тлумачення цієї норми жодним 
чином не вирішує долю законодавчого регулювання ADR 
у справах про захист прав споживачів в Україні. 

Зважаючи  на  прагнення України  стати  членом Євро-
пейського Союзу,  було  підписано Угоду  про  асоціацію  з 
ЄС (політичну частину угоди – 21 березня 2014 р., еконо-
мічну частину – 27 червня 2014 р.), яка була ратифікована 
16 вересня 2014 р. [5]. У розділі 20 вказаної Угоди одним 
із пріоритетних напрямів співпраці сторін є забезпечення 
високого  рівня  захисту  прав  споживачів  (ст.  416).  Варто 
вказати,  що  будь-які  процеси  узгодження  законодавства 
держав, що претендують на членство в ЄС, проходять че-
рез  процеси  адаптації  національного  законодавства  цієї 
країни  із  законодавством  ЄС.  А  зважаючи  на  фактичну 
відсутність  у  національній  правовій  системі  положень  у 
досліджуваній  сфері,  варто  особливу  увагу  звернути  на 
окремі положення вказаних вище актів ЄС.

Не вдаючись до детального опису поняття і видів ADR 
у  справах  про  захист  прав  споживачів,  звернемо  увагу 
лише на загальні тенденції у цій сфері, які сьогодні існу-
ють у межах ЄС.

Сьогодні  існує близько 1000 суб’єктів ADR у ЄС, що 
забезпечують різні  види ADR у різних сферах. Визнача-
ють три основні проблеми в цьому напрямі в ЄС, такі як:

1) вільний повний доступ до ADR у сфері захисту прав 
споживачів;

2) відсутність обізнаності про ADR;
3) відмінності у рівнях політики (вплив максимальної 

гармонізації на правопорядки держав-членів).
Нове  законодавство  покликане  частково  вирішити  ці 

проблеми. Для цього визначено вимоги до доступу до ін-
формації  та  засобів ADR (ст. 5); обов’язкової  інформації 
про ADR, яка надається продавцем (ст. 13); гармонізова-
них  обов’язкових  стандартів  якості  для  суб’єктів ADR  і 
процедур ADR  (стаття  5-12);  контролю  за  дотриманням 
стандартів  якості  в  межах  національних  компетентних 
органів  (ст.  20).  Обсяг  нового  законодавства  викладено  
у ст. 2 Директиви.

Незважаючи на те, що нове законодавство спрямоване 
на поліпшення захисту прав споживачів і споживчої дові-
ри, а також на забезпечення дотримання прав споживачів 
на  єдиному  ринку  ЄС,  припускають,  що  ці  законодавчі 
заходи є лише інструментами для подальшої європеїзації 
споживчого  законодавства  і що  вони  є  симптомами  зру-
шень у бік більшого врегулювання у зазначеній сфері.

Зазначені  акти  повинні  були  стати  частиною  націо-
нальних правопорядків в 2013 р. Однак необхідно врахо-
вувати той факт, що ЄС складається з 28 держав-членів, і 
кожна – зі своїми національними пріоритетами, процеду-
рами, політикою і правовими системами. Загальні націо-
нальні перешкоди на шляху реалізації  таких реформ но-
сять процедурний характер у зв’язку з кількістю змін, які 
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необхідно внести в національне  законодавство. На дода-
ток до вимог європейського законодавства впровадження 
в національні правові системи залежить від національного 
контексту,  інших  політичних  і  економічних  пріоритетів, 
можливості  забезпечення  ефективного  юридичного  ме-
ханізму тощо. Директива про споживчі ADR вимагає від 
держав-членів  зміни національних механізмів ADR, щоб 
забезпечити  повну  відповідність,  єдине  найменування 
компетентної установи.

Держави-члени  повинні  забезпечити  наявність 
суб’єктів ADR фактично для кожного C2B спору шляхом 
як  створення  додаткових  установ  і  структур,  так  і  роз-
ширення повноважень вже наявних із метою забезпечен-
ня географічних та секторальних вимог. Всі органи ADR 
повинні бути оцінені і покликані відповідати необхідним 
критеріям якості.

Проблема  адаптації  національних  правопорядків  у 
сфері забезпечення належного рівня ADR пов’язана з тим, 
що всі держави-члени ЄС мають різні рівні органів ADR, 
отже, стикаються з проблемами, характерними для їхньо-
го національного правопорядку.

Нові законодавчі заходи для ADR у сфері захисту прав 
споживачів,  хоч  і  є  додатковим  стимулом  для  безпере-
шкодного  здійснення прав  споживачів, мають деякі  про-
блеми в реалізації.

Питання  на  цьому  етапі  полягає  в  тому,  як  максимі-
зувати  реалізацію  і  сприяти  прийняттю  нових  законів, 
не  створюючи плутанини  для  споживачів. ADR не  дуже 
добре  відомі  громадськості  і  не  використовуються  на-
стільки, наскільки це могло би бути. Крім того, споживачі 
також повинні здобути певну довіру до ADR. На відміну 
від  судів, поліції  та  інших державних органів, більшість 
держав-членів не мають фактично ніякої практики вико-
ристання ADR. 

Найважливішим  моментом,  який  не  можна  недооці-
нювати,  є  органи ADR,  які  будуть  доступними  в  різних 
станах у різних сферах. Ми не можемо говорити про ство-
рення  єдиної  установи ADR  у  конкретному  секторі  для 
всього  ЄС,  проте  необхідно  створити  такі  умови,  щоби 
споживачі  і  бізнес-структури  могли  безпомилково  ви-
значити такий орган як за якістю, так і за компетенцією.  
У зв’язку з цим важливим завданням є вироблення єдиних 
правил для різних видів ADR, розробка системи контролю 
якості, оскільки сьогодні за однаковими процедурами (на-
приклад,  звернення до омбудсмена)  споживач у  ідентич-
ній справі може отримати абсолютно різні консультації  і 
набори правових механізмів захисту.

Для  визначення  рівня  ефективності  правового  регу-
лювання ADR у сфері захисту прав споживачів необхідно 
відповісти на кілька запитань: чи буде нове законодавство 
мати очікуваний вплив і прийняття в державах-членах; як 
забезпечити  належний  національний механізм  реалізації 
адаптації законодавства у зазначеній сфері?

Також необхідно відзначити, що установи ADR у сфері 
захисту прав споживачів у державах-членах забезпечують 
процедури  і результати різної якості, які вимагають три-
валих і ефективних методів упровадження законодавства 
ЄС у цій сфері.

Обсяг процедур ADR насправді набагато більше обме-
жений, як це може видатись на перший погляд, у зв’язку 
з  такими  обставинами.  Багато  положень  підкреслюють 
добровільний характер ADR. Це важливо, зокрема, якщо 
суб’єкту  ADR  вдається  вирішити  спір  між  сторонами, 
оскільки процедура ADR в іншому разі позбавить спожи-
вача  можливості  подати  скаргу  в  державний  компетент-
ний суд, що фактично би навіть суперечило ст. 6 Європей-
ської конвенції про захист прав людини. Таке обмеження 
можна  розглядати  як  позитивне  для  споживачів  у  тому 
сенсі, що вони можуть бути обмежені такою процедурою 
тільки у разі, якщо вони дали згоду на її проведення. Про-
те добровільний характер процедур ADR передбачає, що 

продавець (виробник, виконавець) може отримати вигоду 
від необов’язкового характеру процедури ADR. Це озна-
чає, що тоді, коли споживач хотів би вирішити спір через 
процедури ADR, продавець може втрутитися у цей процес 
шляхом відмови від нього. В окремих випадках останній 
має досить обґрунтовані підстави для цього. Наприклад, 
тоді як Директива про споживчі ADR вимагає, щоб про-
цедури ADR  були  безоплатними  або  доступними  за  но-
мінальну плату для споживачів, таке положення відсутнє 
для продавців. Це означає, що якщо компанія ADR не фі-
нансується державою, витрати фактично покладаються на 
продавця або торгові асоціації. Якщо продавець є членом 
такої  торговельної  асоціації,  то  ці  витрати  можуть  бути 
включені в членський внесок – у цьому разі використан-
ня схеми ADR не повинно призводити до (по суті) додат-
кових  витрат  для  продавця,  але  тоді,  коли  такі  асоціації 
не створюються, усі витрати з ADR покладатимуться ви-
нятково  на  продавця,  у  тому  числі  витрати,  пов’язані  зі 
створенням та функціонуванням установи ADR. Ці витра-
ти можуть бути непомірно високими для продавця, і тоді 
споживачу потрібно буде звертатись до суду.

Ще однією проблемою є те, що установи ADR не за-
вжди  володіють  достатнім  обсягом  інформації  та  знань 
щодо  змісту  обов’язкових  норм  національного  права. 
Частково  це  питання  знімається  за  рахунок  проведення 
максимальної  гармонізації  у  досліджуваній  сфері.  Од-
нак,  незважаючи  на  те,  що  європейський  законодавець 
прагне  розробити  чіткі  правила  у  своєму  законодавстві, 
часто  виникає  багато  питань  до  правильного  тлумачен-
ня таких норм. Особливо гостро це питання постає тоді, 
коли проходить більше 10–15 років з моменту введення в 
дію тієї чи  іншої норми (продемонструвати це можна на 
постійно  зростаючому обсязі  прецедентного права щодо 
несправедливих  умов  договору).  Ст.  11  Директиви  про 
споживчі  ADR  вимагає  від  держав-членів  забезпечува-
ти, щоб процедури ADR, метою яких є вирішення спорів 
шляхом накладення певних санкцій на споживача в разі, 
якщо немає суперечностей у законодавстві, не призводили 
до того, що споживач буде позбавлений захисту, надано-
го йому невід’ємними положеннями договору на користь 
законодавства держави-члена, де переважно проживають 
споживач і продавець. У разі вирішення спорів між зако-
нами, де закон, застосовуваний до договорів купівлі-про-
дажу або послуг, визначається відповідно до ст. 6 (1) і (2) 
Рим  І,  санкції,  накладені  установою ADR,  не  приведуть 
до того, що споживач втратить обсяг захисту, який дають 
йому положення, що не можуть бути зменшені в договорі 
на користь закону держави-члена, в якій він звичайно про-
живає.

Проте фактично установи ADR не є судом за змістом 
ст. 267 ДФЄС [6], оскільки вони можуть працювати тільки 
в тому разі, якщо сторони погоджуються, щоб спір вирі-
шувався за допомогою такого суб’єкта. Як наслідок, від-
повідно  до  прецедентної  практики Суду ЄС ці  установи 
ADR не можна  перевірити  на факт  правильності  тлума-
чення  законодавства ЄС у Суді. На практиці це  означає, 
що ці установи ADR повинні самостійно вирішувати пи-
тання  без  будь-якої  можливості  перевірки  правильності 
тлумачення ними законодавства ЄС. Це неминуче означає, 
що установи ADR розвиватимуть своє власне «прецедент-
не право», яке згодом буде відрізнятися залежно від уста-
нови ADR і призведе до розбіжних інтерпретацій у різних 
країнах.  Це  говорить  про  те,  що  успіх  ADR  насправді 
може підірвати потенційний успіх гармонізації. Крім того, 
також можливо передбачити, що споживачі можуть бути 
позбавлені  захисту  за  допомогою  засобів  європейського 
споживчого права, незважаючи на юридичне зобов’язання 
держав-членів забезпечити, щоб установи ADR здійсню-
вали свою діяльність відповідно до таких норм.

Є,  звичайно,  можливі  шляхи  виходу  із  цієї  ситуації, 
що  стосуються  повернення  до  можливості  оскарження 
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будь-якого рішення установ ADR у судовому порядку. Од-
нак існує ймовірність того, що запровадження таких про-
цедур фактично  позбавить  сенсу  самої  процедури ADR,  
на що неодноразово наголошувалось дослідниками у цій 
сфері [7].

Інший варіант видається більш перспективним. Уста-
нові ADR самій по собі може бути надано можливість (від-
повідно до національного законодавства) передати справу 
у суд. Така ж теза визначена  і в Директиві про споживчі 
ADR, де вказано, що для забезпечення ефективної діяль-
ності установ ADR ці установи повинні мати можливість 
зберігати чи впроваджувати відповідно до законів держа-
ви-члена,  в  якій  вони  створені,  процедурні  правила,  які 
дозволяють їм відмовлятися займатися спорами в певних 
обставинах, наприклад, коли спір занадто складний і тому 
більше підходить для вирішення в суді. Однак процедурні 
правила, які дозволяють установам АРС відмовлятися за-
йматися окремими спорами, не повинні помітним чином 
обмежувати доступ споживачів до процедур ADR, у тому 
числі у разі крос-кордонних спорів.

У свою чергу, суд може згодом посилатися на питання, 
що стосуються застосування або тлумачення європейсько-
го споживчого права. Очевидно, що можна передбачити в 
цій ситуації також введення інструментів для запобігання 
таким зловживанням з боку установ ADR, наприклад, до-
зволяючи  суду  відмовитись  розглядати  справу,  передану 
йому установою ADR, де він вважає основною підставою 
відмови установи ADR очевидність або вирішеність спра-
ви.  Такий  підхід  не  вимагатиме  зміни  ДФЄС  у  частині 
прирівняння таких установ до судових інституцій і не за-
лежатиме від  індивідуального рішення сторін,  але вима-
гатиме змін національного процесуального законодавства. 

Висновки.  Підсумовуючи,  необхідно  зазначити,  що 
Директиву про споживчі ADR та Регламент про онлайн-
вирішення споживчих спорів однозначно варто розгляда-
ти як крок у правильному напрямі, оскільки вони забез-
печують більш регламентований доступ до високоякісних 
процедур та установ ADR, охоплених цими документами. 
Проте  досліджувані  правові  інструменти  не  йдуть  до-
сить  далеко,  щоб  вирішити  проблеми,  пов’язані  з ADR, 
які змусили європейських законодавців діяти у цій сфері. 
По-перше,  добровільний  характер ADR  залишає можли-
вість  для  продавців  уникнення  процедури  в  цілому.  Та-
кож є серйозні підстави сумніватися в тому, чи є установи 
ADR  здатними мати  справу  з  урахуванням  обов’язкових 
правил, призначених для  захисту споживачів,  зокрема, у 
справах про транскордонну неспроможність. 

І,  нарешті,  тоді  як  регламентування  діяльності ADR 
може сприяти здійсненню прав споживачів ЄС, вони мо-
жуть стояти на шляху розвитку споживчого законодавства 
ЄС  і  належного  дотримання  прав  споживачів,  оскільки 
установи ADR, які зобов’язані застосовувати норми спо-
живчого  законодавства ЄС,  часто  стикаються  з  невизна-
ченістю, що  впливає  на  правильність  тлумачення  відпо-
відних норм. 

Незважаючи на потребу певного удосконалення дослі-
джуваного законодавства, для України є вкрай необхідним 
запровадження  досвіду  ЄС  у  цій  сфері,  оскільки  повна 
відсутність національного регулювання йде врозріз із ви-
могами ЄС.  Зважаючи на максимальний  рівень  гармоні-
зації у досліджуваній сфері, національна правова система 
повинна повною мірою запровадити процедури ADR у на-
ціональну правову систему відповідно до вказаних актів 
ЄС.
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Стаття присвячена проблематиці іпотечного договору, особливостям його правової природи, дослідженню співвідношення понять 
предмета і об’єкта договору іпотеки, визначенню його основних елементів та місця у системі цивільних договорів.

Ключові слова: іпотека, іпотечний договір, об’єкт іпотечного договору, предмет іпотечного договору.

Статья посвящена проблематике ипотечного договора, особенностям его правовой природы, исследованию соотношения понятий 
предмета и объекта договора ипотеки, определению его основных элементов и места в системе гражданских договоров.

Ключевые слова: ипотека, ипотечный договор, объект ипотечного договора, предмет ипотечного договора.

The article is devoted to problems of the mortgage contract, the peculiarities of its legal nature, the study of the relation of the subject 
concepts and object of the mortgage agreement, the definition of its basic elements and place in the system of civil contracts.

Key words: mortgages, mortgage contract, mortgage contract object, subject of the mortgage contract.

Постановка проблеми. Актуальність  досліджуваної 
теми  зумовлена  необхідністю  розробки  нових  положень 
та висновків щодо особливого місця іпотечного договору 
в системі цивільних договорів, особливостей його право-
вої  природи,  співвідношення  понять  об’єкта  та  предме-
та  іпотечного договору, а також надання за результатами 
дослідження практичних рекомендацій  їх формалізації  у 
нормативній базі. 

Стан дослідження. Дослідженню  інституту  іпотеки 
й  іпотечного  договору  зокрема  присвячено  немало  фун-
даментальних  досліджень.  Вагомий  внесок  у  цій  сфе-
рі  зробили  Л.А.  Кассо,  Д.І.  Мейер,  І.А.  Покровський,  
Г.Ф.  Шершеневич,  М.М.  Агарков,  Б.С.  Антимонов,  
О.С.  Іоффе, Л.А. Лунц,  І.Б. Новицький, Ю.Х. Калмиков, 
P.O. Халфіна. Сучасними дослідженнями є праці вчених-
цивілістів  В.І.  Савича,  О.М.  Калівошко,  О.С.  Кізлової, 
О.А.  Розгон,  В.А.  Другової,  Н.М.  Квіт,  А.Р.  Чанишевої, 
А.В. Журавель, Ю.Є. Ходико та інших.

Правова природа договору іпотеки та його особливості 
досліджуються в наукових працях вітчизняних і зарубіж-
них вчених, але практичні питання виникають, тому існує 
необхідність подальших досліджень, розробок і вдоскона-
лення законодавчої бази.

Метою статті є визначення правової природи, предме-
та і об’єкта іпотечного договору, а також розробка нових 
положень  та  висновків щодо  формалізації  особливостей 
договору іпотеки в нормах чинного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Ст. 626 ЦК України [1] 
визначає договір як юридичний факт, Цивільне законодав-
ство України надає визначення договору саме як юридич-
ного факту. 

Не можна не погодитись із позицією М.І. Брагінського 
стосовно співвідношення зазначених вище понять – дого-
вір-правочин  та  договір  -правовідношення:  «Договори  у 
значенні правочину, не відрізняючись від інших юридич-
них фактів, не мають  змісту. Ним володіє лише договір-
не правовідношення, що виникло з договору-правочину»  
[2, с. 116].

О.О. Красавчиков розкривав вказану концепцію більш 
детально, виходячи з теорії юридичних фактів. Він, зокре-
ма,  зазначав,  що  договір  –  юридичний  факт  особливого 
роду, що відрізняється не лише від таких юридичних фак-
тів, як події, а й від усіх інших, у тому числі й від певно-
го виду юридичних дій (правопорушень). [3, с. 118]. При 
цьому, на думку автора, договір – це юридичний акт, тобто 
правомірна  юридична  дія,  спрямована  на  встановлення, 
зміну або припинення правового зв’язку сторін.

Л.В. Щенникова, досліджуючи речові права, справед-
ливо зазначала, що заставні права можуть оформлюватися 
договором  як  проявом  речово-правового  характеру  ци-
вільних правовідносин [4, с. 72].

Іпотечний договір має складну правову природу, оскіль-
ки містить у собі елементи двох договірних зобов’язань – 
кредиту та іпотеки. Основним зобов’язанням є кредитне, а 
іпотечне зобов’язання носить акцесорний характер. 

Іпотечний договір дійсно є окремим юридичним та са-
мостійною  підставою  виникнення,  зміни  та  припинення 
іпотечних  правовідносин.  Проте,  як  правильно  зазначав 
С.С.  Алєксєєв,  учасники  цивільних  майнових  відносин 
мають можливість своєю волею визначати умови взаємної 
поведінки [5, с. 189].

До тотожного висновку дійшли і В.М. Самойленко та 
О.А. Пушкін, які вказували, що «у договорі знаходить своє 
вираження  воля  сторін,  яка  спрямована  на  досягнення 
певного, спільно бажаного ними юридичного результату. 
Воля сторін має бути не лише взаємною, а й узгодженою, 
тобто збігатися за обсягом і змістом. Взаємність волі при-
водить до єдиної, узгодженої волі, тільки така воля ство-
рює договір» [6, с. 421].

Таким  чином,  науковці  звертають  увагу  на  головну 
передумову укладення будь-якого договору – збіг волі та 
волевиявлення всіх учасників правовідносин, що форма-
лізуються у відповідному договорі.

Чинне  законодавство  України  не  містить  визначення 
іпотечного договору. Лише в Указі Президента України від 
14 червня 1999 р. № 641/99В «Про іпотеку» [7] містилося 
загальне визначення іпотечного договору як договору за-
стави нерухомого майна, яке, на жаль, не повною мірою 
розкриває  сутність  цього  правочину  та  правовідносин, 
що ним урегульовані. Водночас єдиний чинний закон, що 
унормовує іпотечні правовідносини без прив’язки до кон-
кретної сфери суспільного регулювання, не містить тако-
го визначення, що негативно впливає на загальний рівень 
урегульованості іпотечних правовідносин.

З огляду на наведене іпотечний договір варто охаракте-
ризувати як правочин, укладений між кредитором та май-
новим поручителем або боржником із метою забезпечення 
належного  виконання  останнім  основного  зобов’язання. 
Сутність іпотечного договору полягає в обтяженні майна, 
що є предметом іпотеки, шляхом накладення відповідної 
заборони на його відчуження та встановлення інших об-
межень  щодо  володіння,  користування  та  розпоряджен-
ня  іпотекодавцем  таким  майном  із  метою  забезпечення 
грошової вимоги  іпотекодержателя до боржника шляхом 
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отримання відповідного майнового  задоволення  за  раху-
нок коштів, отриманих від продажу предмету іпотеки.

Статтею 638 ЦК України визначено, що договір є укла-
деним,  якщо  сторони  в  належній формі  досягли  згоди  з 
усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору 
є  умови  про  предмет  договору,  умови, що  визначені  за-
коном як істотні або є необхідними для договорів такого 
виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б од-
нієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про іпотеку» [8] іпо-
течний договір повинен містити такі істотні умови, як: 

1) для іпотекодавця та іпотекодержателя – юридичних 
осіб – відомості про: 

а) для резидентів – найменування, місцезнаходження 
та  ідентифікаційний  код  в Єдиному  державному  реєстрі 
юридичних та фізичних осіб – підприємців; 

б) для нерезидентів – найменування, місцезнаходжен-
ня та державу, де зареєстровано особу;

2)  для  іпотекодавця  та  іпотекодержателя  –  фізичних 
осіб – відомості про: 

а) для громадян України – прізвище, ім’я, по батькові, 
місце проживання із зазначенням адреси та реєстраційний 
номер облікової картки платника податків; 

б)  для  іноземців,  осіб  без  громадянства  –  прізвище, 
ім’я, по батькові  (за наявності),  адресу постійного місця 
проживання за межами України; 

3) зміст та розмір основного зобов’язання, строк і по-
рядок  його  виконання  та/або  посилання  на  правочин,  у 
якому встановлено основне зобов’язання; 

4) опис предмета  іпотеки, достатній для його  іденти-
фікації, та/або його реєстраційні дані, у тому числі када-
стровий номер. У разі  іпотеки земельної ділянки має за-
значатися її цільове призначення;

5) посилання на видачу заставної або її відсутність. 
Закон не містить будь-яких обмежень щодо можливос-

ті  укладення  договору  іпотеки  представниками  іпотеко-
давця. 

Також  іпотекодавець  зобов’язаний  попередити  іпоте-
кодержателя про права третіх осіб на предмет іпотеки. 

У разі відсутності в іпотечному договорі однієї з істот-
них умов він може бути визнаний недійсним на підставі 
рішення суду.

Розглядаючи  особливості  предмета  саме  іпотечного 
договору, виходимо з такого. Будь-який договір є не лише 
способом формалізації тих чи інших суспільних правовід-
носин, а й способом впливу суб’єкта на їхній предмет за 
допомогою конкретного об’єкта.

Як  зазначала В.А. Другова,  якщо  брати  за  основу  кла-
сичні теорії, то співвідношення об’єкта іпотечного правовід-
ношення, предмета  іпотечного договору  і предмета  іпотеч-
ного  зобов’язання може  виглядати  таким чином. Об’єктом 
іпотечного  правовідношення  варто  визнати  дію  боржника 
(іпотекодавця) з надання відповідного нерухомого майна для 
забезпечення основного зобов’язання. Предметом іпотечно-
го зобов’язання, а точніше предметом виконання іпотечного 
зобов’язання, є конкретне нерухоме майно [9].

Дійсно, іпотечний договір є складним суспільним яви-
щем, що за своєю суттю спрямоване на забезпечення ба-
лансу інтересів боржника та кредитора. 

З огляду на наведене дослідження предмета іпотечного 
договору як його невід’ємного складника є не лише науко-
во цікавим,  а  й практично  корисним,  таким, що надасть 
можливість дійти конкретних висновків та запропонувати 
ефективні шляхи вирішення нагальних питань правозас-
тосування.

У зв’язку із цим цікаво дослідити таку суто теоретич-
ну проблему, як співвідношення понять «об’єкт іпотечних 
правовідносин», «предмет іпотеки» та «предмет іпотечно-
го договору».

Одразу підкреслимо, що дискусія вчених-правознавців 
із цього приводу не вщухає і досі, тому насамперед про-

аналізуємо лише ключові теоретичні аспекти, а також те, 
яким чином вказані поняття знайшли своє відображення в 
чинному законодавстві України.

Загальноприйнятим у юридичній науці вважається ви-
значення предмета як явища, щодо якого виникають від-
повідні правовідносини. Як правильно зазначає М.І. Бра-
гінський, предмет охоплює весь набір показників того,  з 
приводу чого укладений договір [10, с. 15].

Проте варто звернутися до структури правовідносин, 
елементом яких  є  об’єкти  таких правовідносин. Останні 
розуміються як певні блага матеріального та нематеріаль-
ного  характеру,  з  приводу  яких  такі  правовідносини  ви-
никають.

Таким чином, важливою є відповідь на запитання, чи є 
поняття «предмет договору» та «об’єкт правовідношення» 
тотожними. Адже,  як  зазначала  Р.О. Халфіна,  традиційна 
схема правовідношення (суб’єкт, об’єкт, права та обов’язки) 
виникла тому, що правовідношення моделюють за взірцем 
зобов’язання, тоді як ця схема не охоплює всього розмаїття 
та складності правовідношення [ 11, с. 57].

Вирішення вказаної проблеми пов’язано також і з тим, 
що  чинний  Закон України  «Про  іпотеку”  оперує  такими 
поняттями, як «предмет іпотеки» (ст. 1) та «предмет іпо-
течного  договору»  (ст.  17), що,  на  думку  законодавця,  є 
елементом іпотечного договору; «об’єкт» (ст. 5) як склад-
ник  предмета  іпотеки,  під  якою  розуміється  конкретне 
майно. У свою чергу, конкретне майно визначено у ст. 21 
цього ж Закону вже як «предмет іпотеки».

Так,  розуміння  об’єкта  іпотечного  правовідношення 
насамперед  залежить  від  того,  якою  є  природа  іпотеки: 
речовою  чи  зобов’язальною.  Так,  ЦК  України  у  ст.  177 
містить  пряму  вказівку,  що  об’єктами  цивільних  прав  
(а отже, і правовідносин) є речі, у тому числі гроші та цінні 
папери, інше майно, майнові права, результати робіт, по-
слуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, ін-
формація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. 
Отже, законодавець ототожнює поняття «об’єкт іпотечних 
правовідносин», «об’єкт іпотеки» та «предмет іпотечного 
договору» і розуміє під ними конкретні речі.

Якщо ж надавати іпотеці суто зобов’язального харак-
теру, то цілком логічним є розуміння поняття «об’єкт іпо-
течних правовідносин (іпотеки)» як сукупності дій (прав 
на дії)  учасників  іпотечних правовідносин,  спрямованих 
на встановлення,  зміну  та припинення взаємних прав  та 
обов’язків із приводу визначення правової долі індивіду-
ально визначеного майна, що є предметом іпотечного до-
говору. 

Із цього приводу цікавою видається позиція Д.І. Ме-
йера, який зазначав, що об’єктом права вважається все те, 
що підпорядковується пануванню особи як суб’єкта права 
[12, с. 159]. Проте слід зазначити, що будь-яка дієздатна 
особа має  об’єктивні  можливості  панувати  не  лише  над 
річчю, а й над своїми діями щодо неї.

З  огляду  на  наведене  вважаємо, що  для  правильного 
вирішення проблеми співвідношення понять «об’єкт іпо-
течних  правовідносин»,  «предмет  іпотеки»  та  «предмет 
іпотечного  договору»  варто  використовувати  змішаний 
підхід. Так,  на нашу думку, під  об’єктом  іпотечних пра-
вовідносин  необхідно  розуміти  відповідні  дії  учасників 
іпотечних правовідносин,  спрямованих на встановлення, 
зміну та припинення взаємних прав та обов’язків із при-
воду визначення правової долі індивідуально визначеного 
майна, що  є  предметом  іпотечного  договору. Предметом 
іпотечного договору, на нашу думку,  є певні матеріальні 
блага, речі, що мають кількісно-якісні характеристики, ви-
никнення іпотечних правовідносин щодо яких пов’язане з 
необхідністю забезпечити дотримання прав кредитора на 
задоволення своїх вимог до боржника за рахунок отрима-
них від продажу вказаного майна коштів.

При цьому не  зовсім  логічним  видається  ототожнен-
ня  законодавцем поняття «предмет  іпотеки»  із поняттям 
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«предмет іпотечного договору». Насамперед така позиція 
обґрунтовується визначенням іпотеки як відповідного об-
тяження майна шляхом проведення її державної реєстра-
ції. Проте, як зазначалося вище, питання обов’язковості та 
наслідків державної реєстрації обтяження майна іпотекою 
до цього часу є суперечливим.

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна дійти ви-
сновку про необхідність розробки положень щодо визна-

чення  та  законодавчого  закріплення  чіткої  структури  та 
елементів іпотечного договору. 

Подальші  дослідження  правової  природи,  сутності, 
предмета  іпотечного договору  є  актуальними  і  важливи-
ми, оскільки саме на стадії укладення іпотечного договору 
можливим є створення передумов для неможливості зло-
вживання своїми правами всіх сторін іпотечних правовід-
носин у подальшому.
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ДЕЯКІ АСПЕКТи ДОКАЗУВАННЯ ФАКТУ ПОРУШЕННЯ АВТОРСьКОГО ПРАВА 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

SOME aSPECTS Of EVIdENCE Of COPyrIghT VIOLaTION 
IN ThE INTErNET
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старший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм
правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та судочинства 

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака 
Національної академії правових наук України

У статті аналізуються основні проблеми визнання судом як належних і допустимих доказів, що підтверджують факт порушення ав-
торського права в мережі Інтернет. Окрема увага приділяється способам фіксації порушення авторського права в мережі Інтернет і отри-
манням у результаті використання конкретного способу фіксації доказів. У процесі дослідження автором були виявлені слабкі та сильні 
сторони окремо взятих доказів, що підтверджують факт порушення авторського права в мережі Інтернет.

Ключові слова: докази, засоби доказування, належні і допустимі докази, цивільне судочинство, порушення авторського права

В статье рассмотрены основные проблемы признания судом допустимыми и надлежащими доказательствами, которые подтвержда-
ют факты нарушения авторських прав в сети Интернет. Детально рассмотрены способы фиксации нарушения авторського права в сети 
Интернет и получаемые в результате заинтересоваными лицами доказательства такого нарушения. В процессе ислледования автором 
были выявлены слабые и сильные сторони конкретных доказательств факта нарушения авторського права в сети Интернет. 

Ключевые слова: доказательства, средства доказывания, надлежащие и допустимые доказательства, гражданское судопроизвод-
ство, нарушение авторских прав.

This article analyzes the main problems of recognition by the court as appropriate and admissible evidence to support a violation of copyright 
on the Internet. Special attention is given to ways of fixing copyright infringement on the Internet and receiving as a result of the use of a particu-
lar method of fixation of evidence. During the study, the author has identified the strengths and weaknesses of individual evidence to support a 
violation of copyright on the Internet.

Key words: proofs, facilities of proving, competent and possible evidences, civil legal proceeding, violation of copyrights.

Постановка проблеми. Стрімкий  розвиток  інфор-
маційних  технологій,  з  одного  боку,  сприяв  появі  нових 
об‘єктів авторського права, спростив й удосконалив спо-
соби фіксації творів, а з  іншого – створив умови для не-
законного  використання  об‘єктів  авторського права,  без-

посередньо  в  мережі  Інтернет.  Незаконне  використання 
об‘єктів  авторського  права  в  мережі  Інтернет  належить 
до глобальних проблем сучасності і не обмежується кор-
донами однієї держави. Технологічно розвинуті держави 
світу на національному рівні використовують різні підхо-
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ди та засоби з метою попередження і недопущення пору-
шень авторського права. Водночас, на законодавчому рів-
ні створення ефективних засобів захисту від незаконного 
використання об‘єктів авторського права досить складно, 
оскільки законодавець не завжди може встигнути за рів-
нем розвитку технологій. У свою чергу, це утворює про-
блему  в  правозастосовній  практиці,  коли  суди мають  на 
свій  розсуд  вирішувати,  які  докази  підтверджують  факт 
порушення  авторського  права  в  мережі  Інтернет  можна 
визнавати  належними  і  допустимими.  Найбільш  опера-
тивно на цю проблему реагує правова доктрина та судова 
практика.

Метою статті є  аналіз  способів  фіксації  порушення 
авторського права в мережі Інтернет і отримання у резуль-
таті використання конкретного способу фіксації доказів.

Виклад основного матеріалу. Законодавство України 
не містить спеціальних вимог щодо фіксації фактів пору-
шення авторського права в мережі Інтернет. Наразі судова 
практика  виробила  кілька  підходів щодо фіксації  фактів 
порушення авторського права в мережі Інтернет. Це стало 
підґрунтям їхнього наукового узагальнення та класифіка-
ції.  Зокрема,  у  спеціальній  літературі  було  запропонова-
но класифікацію способів фіксації  змісту  веб-сторінки в 
мережі  Інтернет,  за  критерієм  особи,  яка  здійснює  таку 
фіксацію: фіксація, що проводиться самостійно правово-
лодарем (чи його представником); фіксація, яку здійсню-
ють треті особи (нотаріуси, судові експерти, патентні по-
вірені, інтернет провайдери); фіксація, яку здійснює суд. В 
якості критерію класифікації способів фіксації також про-
понується  форма  фіксації:  візуальні  (здійснюється  лише 
візуальний огляд зображення, яке подається на екран при-
строю  виведення  інформації)  та  технічні.  До  візуальних 
належать:  1)  роздруківка  веб-сторінки;  2) фіксація  учас-
ником контенту, що міститься на веб-сайті, шляхом його 
збереження  на  відповідних  носіях  (CD,  DVD,  магнітні 
диски тощо); 3) протокол огляду веб-сторінки нотаріусом; 
4) огляд доказів судом за їх місцезнаходженням; 5) дослі-
дження будь-якою зацікавленою особою сайту (в т.ч. адво-
кат). До технічних способів фіксації належать: 1) довідки, 
отримані від провайдерів (log-файли); 2) миттєва фіксація 
веб-сторінок  за  допомогою  приватних  онлайн-сервісів;  
3) використання сервісу Internet Archive.Wayback Machine; 
4)  проведення  експертного  дослідження  за  експертизою 
10.17  –  дослідження  телекомунікаційних  систем  (облад-
нання) та засобів [3].

Розглянемо запропоновані способи фіксації змісту веб-
сторінки в мережі Інтернет та проаналізуємо їх на предмет 
належності та допустимості засобів доказування.

1.  Роздруківка  веб-сторінки  –  різновид  фіксації,  що 
може  проводитись  самостійно  автором  або  особою,  яка 
має  авторське право.  Зміст цього  способу фіксації  поля-
гає в тому, що зацікавлена особа здійснює роздруківку на 
принтері  зображення  веб-сторінки.  Цей  спосіб  є  досить 
простою  дією  для  зацікавленої  особи  щодо  доведення 
факту порушення авторського права на твір. 

Проте, виходячи із судової практики, такий спосіб фік-
сації  порушення  авторського  права може  бути  як  визна-
ним, так і невизнаним належним доказом. 

Судова практика з розгляду цивільних справ свідчить, 
що  суди,  вирішуючи питання про належність  і  допусти-
мість такого доказу, як роздруківка веб-сторінки, у своїх 
рішеннях цитують п. 46 Постанови Пленуму Вищого гос-
подарського  суду  України  «Про  деякі  питання  практики 
вирішення  спорів,  пов’язаних  із  захистом  прав  інтелек-
туальної  власності»  від  17.10.2012  р. №  12.  Наприклад, 
Апеляційний суд м. Києва від 30 травня 2013 р. по Справі 
№ 22-ц/796/7515/2013, який у постановленій ухвалі безпо-
середньо вказав, що «роздруківки інтернет-сторінок (web-
сторінок)  самі  по  собі  не можуть  бути  доказом  у  справі 
<…> Як засіб доказування, міг бути використаний відео-, 
аудіозапис процесу дослідження будь-якою зацікавленою 

особою  сайту,  стосовно  якого  є  відомості  використання 
його з порушенням авторських чи суміжних прав; такий 
запис, здійснений на електронному чи іншому носії (жор-
сткому  диску  комп‘ютера,  дискеті,  диску  для  лазерних 
систем  зчитування,  іншому  носії  інформації),  подається 
до суду із зазначенням того, коли, ким і за яких умов цей 
запис  здійснено  і  може  бути  речовим  доказом  у  справі. 
Письмовими  доказами  могли  бути  також  довідки,  отри-
мані від провайдерів і мережевих пошукових служб» [15].

Іншим чином до  вирішення цього питання підходять 
господарські суди, які здебільшого визнають роздруківку 
веб-сторінки належним доказом, якщо відповідач не запе-
речує факт існування відповідної інформації на такій роз-
друківці.

2. Фіксація учасником контенту, що міститься на веб-
сайті,  шляхом  його  збереження  на  відповідних  електро-
нних носіях інформації.

Цей спосіб фіксації змісту веб-сторінки відрізняється 
від  попереднього  об’єктивною  формою  фіксації  змісту 
веб-сторінки.  За  своєю  суттю  він  так  само  являє  собою 
роздруківку веб-сторінки [3]. 

Достовірність  наданої  інформації  може  викликати  у 
суду сумніви. Проте як роздруківки веб-сторінок, так і їх 
фіксація  на  електронному  носії,  в  сукупності  з  іншими 
доказами, що можуть підтверджувати або спростовувати 
факт порушення авторського права, судами визнаються як 
належні докази, якщо достовірність цієї інформації не за-
перечує інша сторона у справі.

3.  Протокол  огляду  веб-сторінки  нотаріусом.  Закон 
України «Про нотаріат» у  ст.  75 надає право нотаріусам 
та посадовим особам органів місцевого самоврядування, 
які вчиняють нотаріальні дії,  засвідчувати вірність копій 
документів, виданих підприємствами, установами і орга-
нізаціями. Проте у правовій доктрині та судовій практи-
ці відсутній єдиний підхід щодо визнання чи невизнання 
веб-сторінки  копією  документу, що може  засвідчуватись 
нотаріусом України.

На  сьогодні  вже  склалася практика щодо подання до 
суду як доказу факту порушення авторського права в ме-
режі  Інтернет  протоколу  огляду  веб-сторінки  іноземним 
нотаріусом,  який  визнається  судом  належним  доказом,  і 
такий спосіб доказування відповідає чинному законодав-
ству України. Ст. 12 Конвенції «Про правову допомогу  і 
правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних 
справах» від 7 жовтня 2002 р.  [6],  ст.  6. Угоди «Про по-
рядок  вирішення  спорів,  пов’язаних  зі  здійсненням  гос-
подарської діяльності» від 20 березня 1992 р. [14], закрі-
плено, що документи, які на території однієї з Договірних 
Сторін  видані  або  засвідчені  компетентною  установою 
або спеціально на  те уповноваженою особою в межах  її 
компетенції та  за встановленою формою  і скріплені гер-
бовою  печаткою,  приймаються  на  територіях  інших До-
говірних Сторін без будь-якого спеціального посвідчення. 
Сторонами цих міжнародно-правових актів є Україна, Рес-
публіка Білорусь і Російська Федерація (далі – РФ). Поря-
док здійснення огляду веб-сторінки і складання протоко-
лу закріплюється відповідним законодавством РФ [12] та 
Республіки Білорусь [11]. Відповідно, у протоколі зазнача-
ється опис оглянутих веб-сторінок, зміст доказів, місце та 
час вчинення нотаріальної дії, відомості про зацікавлених 
осіб та нотаріуса [2, c. 40].

Недоліком  нотаріального  засвідчення  є  неможливість 
фіксування  нестатичних  або  візуальних  матеріалів  (ауді-
озаписів, мультимедійних творів тощо). Доказова сила за-
собів, які застосовуються нотаріусами, не завжди враховує 
технологічну специфіку інтернету, а тому може містити не-
достовірні висновки [9]. Саме тому висловлювалась пропо-
зиція, що з метою підвищення ефективності нотаріального 
засвідчення порушення авторського права в мережі Інтер-
нет додатково забезпечити фіксацію нотаріального процесу 
технічними засобами, що, з одного боку, сприятиме більшій 
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його достовірності  [1, c. 200–206], а з  іншого – дає змогу 
зробити фіксацію нестатичних матеріалів [8]. Варто відзна-
чити, що висловлена дослідниками пропозиція підтверджу-
ється судовою практикою. Зацікавлені особи зазвичай пода-
ють до суду як доказ факту порушення авторського права в 
мережі Інтернет, протокол огляду нотаріусом веб-сторінки 
і аудіо-відеозапис, яким фіксуються дії нотаріуса у процесі 
складання такого протоколу.

4. Огляд доказів судом за місцем їх знаходження. Від-
повідно  до  ст.  140  Цивільного  процесуального  кодексу 
України, речові  та письмові докази, які не можна доста-
вити  в  суд,  оглядаються  за місцем  їх  знаходження. Вра-
ховуючи специфіку мережі Інтернет, веб-сторінки не мо-
жуть бути доставлені до суду, однак їх зміст може містити 
відомості про обставини, які мають значення для справи. 
Місцезнаходженням  веб-сторінки  є  сама  мережа  Інтер-
нет. Відтак, за наявності технічної можливості, суд може 
оглянути та дослідити відповідну веб-сторінку під час су-
дового засідання. За результатами огляду та дослідження 
сторінки суддею складається відповідний протокол.

Як свідчить судова практика, під час здійснення огляду 
судом веб-сторінки в мережі Інтернет дії судді в судовому 
засіданні фіксуються фотознімком чи відеозаписом, згід-
но  з  цивільним  процесуальним  законодавством,  а  також 
здійснюється роздруківка веб-сторінки в мережі Інтернет. 
Таким чином, зазначені докази разом із протоколом огляду 
судом веб-сторінки в мережі Інтернет судами оцінюються 
як належні і допустимі докази.

Недоліком огляду веб-сторінки в мережі  Інтернет су-
дом є час, оскільки суд має повідомити сторін  і підготу-
ватися  до  огляду  доказів,  тому  в  момент  огляду  наявні 
фактичні дані на сторінці в мережі Інтернеті вже можуть 
бути знищені чи змінені, що зведе шанси на закріплення 
доказів до мінімуму [7].

Отже,  огляд  доказів  судом,  як  засвідчення факту  по-
рушення  авторського  права  в  мережі  Інтернет,  може  за-
стосовуватись як додатковий спосіб фіксації доказів одно-
часно з іншими, більш швидкими способами закріплення 
доказів.

5. Дослідження будь-якою зацікавленою особою сайту 
(в т.ч. адвокатом). Такий спосіб фіксації порушення автор-
ського права в мережі Інтернет може включати як прове-
дення відео-, аудіозапису процесу дослідження будь-якою 
зацікавленою особою веб-сторінки, так і складання адво-
катом Протоколу огляду сторінки.

Допустимість  такого  способу фіксації порушення  ав-
торського права як проведення відео-, аудіозапису підтвер-
джується  як  цивільним  процесуальним  законодавством  
(ч. 2 ст. 65 ЦПК України), так й судовою практикою. Вод-
ночас цей спосіб фіксації порушення авторського права в 
мережі Інтернет, виходячи із судової практики, використо-
вується поряд з іншими способами фіксації порушення – у 
процесі огляду веб-сторінки нотаріусом  і складання ним 
Протоколу та у процесі огляду веб-сторінки судом і фікса-
ції цієї процесуальної дії у Протоколі.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність», під час здійснення адво-
катської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, 
не  заборонені  законом, правилами адвокатської етики та 
договором про надання правової допомоги, необхідні для 
належного виконання договору про надання правової до-
помоги, зокрема, збирати відомості про факти, що можуть 
бути використані як докази, в установленому законом по-
рядку  запитувати,  отримувати  і  вилучати  речі,  докумен-
ти, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за 
їхньою згодою. Таким чином, адвокат як уповноважений 
суб’єкт  може  збирати  відомості  про  факти,  які  можуть 
бути використані як докази на підставі закону, а саме За-
кону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 
Зібрані  адвокатом  відомості  підлягають  оформленню  у 
вигляді акту або протоколу, де фіксується час складення, 

сайт, адреса, назва матеріалу, з додаванням роздрукованої 
веб-сторінки та вказуються свідки, які можуть засвідчити 
час  вироблення  фотографій  та  адресу  здійснення  фото-
графування. Також адвокат може додати фотографії сайту, 
зробити відеозапис та записати скриншот сайту на диск, 
на якому будуть міститися первинні зразки веб-сторінки в 
електронному вигляді.

6.  Довідки,  отримані  від  провайдерів  (log-файли). 
Зміст цього способу фіксації факту порушення авторсько-
го права в мережі Інтернет полягає у тому, що провайдер 
у довідці надає інформацію щодо дій користувачів із при-
воду розміщення інформації в мережі Інтернет. 

Водночас  цей  засіб  доказування  також  має  свої  не-
доліки.  Зацікавлена  особа  має  з‘ясувати  провайдера  та 
зв‘язатися із ним щодо отримання необхідної інформації.

Інформацію про  власника  веб-сайту можна отримати 
в  Об’єднанні  підприємств  «Український  мережевий  ін-
формаційний центр», який адмініструє систему реєстрації 
та  обліку  доменних  назв  і  адресу  українського  сегмента 
мережі  Інтернет  [10],  згідно  з розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2003 р. № 447-р «Про ад-
міністрування домену «.UA». Проте, відповідно до Закону 
України  «Про  захист  персональних  даних»,  інформація 
про  власників  веб-сайтів  та  їхніх  користувачів  підпадає 
під  закриту  інформацію.  Відповідно,  зацікавлені  особи 
можуть  отримати  інформацію  про  власника  веб-сайту  і 
користувача, якщо звернуться до суду із заявою про забез-
печення доказів згідно із ст.ст. 133, 134 ЦПК України.

Більш складно отримати довідку від провайдера, якщо 
він зареєстрований в іншій країні.

Проте,  незважаючи  на  складнощі,  наявні  у  судовій 
практиці, відомі випадки використання такого засобу до-
казування у справах, що виникають зі спірних авторських 
правовідносин.

7. Миттєва фіксація  веб-сторінок  за  допомогою  при-
ватних онлайн-сервісів. Такий спосіб фіксації порушення 
авторського  права  в  мережі  Інтернет фіксує  не  лише  ві-
зуальне  зображення,  а  й  вихідний  код, URL-адресу  веб-
сторінки  та  час  здійснення  такої  фіксації.  Різновидом 
цього способу є фіксація за допомогою приватних онлайн-
сервісів,  кешованої  копії  веб-сторінки  у  пошукових  сис-
темах.

Отримана  зацікавленою  особою  фіксація  в  електро-
нному вигляді змісту веб-сторінки та надані експертні ви-
сновки в подальшому можуть бути використані як належ-
на доказова база в суді.

Проте,  як  зазначають  дослідники  цієї  проблеми,  пи-
тання щодо належності і допустимості таких сервісів за-
лишається дискусійним [3].

8.  Використання  сервісу  Internet  Archive.  Wayback 
Machine [5], який здійснює фіксацію змісту окремих веб-
сторінок  в  автономному  режимі.  Зазначений  сервіс  має 
статус бібліотеки і підпорядкований законодавству США. 
Існують  певні  технічні  обмеження  такої  фіксації  змісту 
веб-сторінки:  зокрема,  не  зберігаються  об’єкти,  розмір 
яких більше 10 МБ, не зберігаються сторінки з обмеженим 
доступом. Крім того, на вимогу власника веб-сайту дані з 
цього веб-архіву видаляються [3]. 

Відповідно до законодавства штату Каліфорнія Internet 
Archive, має статус бібліотеки та є одним із співзасновників 
Міжнародного консорціуму із збереження інтернету [4].

Internet Archive позиціонує себе як незацікавлену сторо-
ну у спірних правовідносинах, в яких використовується ін-
формація, отримана з інтернет-архіву Wayback Machine [5].

Проте  компанія  Internet Archive,  поважаючи бажання 
власників інтернет-сайтів, може такі сайти не включати в 
архів Wayback Machine [13]. Таким чином, інтернет-архів 
Wayback Machine не є копією усього інтернету, а отже, не 
усю інформацію за його допомогою можна отримати.

Найчастіше  інформація,  отримана  з  інтернет-архіву 
Wayback Machine, використовується в суді як доказ неза-
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конного використання знаку для товарів і послуг або фір-
мового найменування.

9. Проведення експертного дослідження у сфері теле-
комунікаційних систем. Відповідно до ст. 53 ЦПК Украї-
ни, до участі у розгляді справи може бути залучений такий 
учасник цивільного процесу, як експерт. 

Згідно  із  ст.  66 ЦПК України,  такий  засіб доказуван-
ня, як висновок експерта – це докладний опис проведених 
експертом досліджень,  зроблених  у  результаті  висновків 
та  обґрунтованих  відповідей  на  питання,  поставлених  
судом.

Таке дослідження проводиться експертом, атестованим 
за спеціальністю 10.17 «Дослідження телекомунікаційних 
систем (обладнання) та засобів». Якщо дослідження про-
водилося  в межах  так  званої  «досудової  експертизи»,  за 
його результатами складається висновок фахівця в галузі 
дослідження телекомунікаційних систем.

Недоліком експертизи в сфері телекомунікаційних сис-
тем фахівці називають час (близько 2-3 місяців), необхід-
ний для проведення такого дослідження.

Проте, незважаючи на недоліки експертизи в сфері те-
лекомунікаційних  систем, цей доказ  судами  здебільшого 
визнається належним і допустимим.

Висновки. Існують  різні  способи  доказування  по-
рушення авторського права в мережі  Інтернет. Отримані 
відомості за допомогою цих способів не в усіх випадках 
судом визнаються належними. Виходячи із судової прак-
тики,  до  найбільш  поширених  доказів  порушення  прав  
у мережі Інтернет належать:

–  роздруківка  веб-сайту  з  інформацією,  здійснена  
заінтересованою особою;

–  складання  безпосередньо  судом  протоколу  огляду 
доказів;

–  відео-,  аудіозапис  процесу  дослідження  веб-сайта  
адвокатом;

–  довідки,  отримані  від  провайдерів  та  інтернет- 
архівів;

– протокол огляду веб-сторінки нотаріусом;
–  експертне  дослідження,  проведене  судовим  екс-

пертом  у  межах  експертних  спеціальностей  10.17  «До-
слідження  телекомунікаційних  систем  (обладнання)  та 
засобів»  та  10.9  «Дослідження  комп‘ютерної  техніки  та 
програмних продуктів».

Виходячи із наведених доказів порушення авторсько-
го права  в мережі  Інтернет можна  запропонувати дещо 
скореговану класифікацію способів фіксації залежно від 
її форми: візуальну та технічну. До візуальних способів 
фіксації  слід  віднести:  1)  роздруківку  веб-сторінки, що 
здійснюється будь-якою зацікавленою особою; 2) фікса-
ція  веб-сторінки на  електронних носіях  інформації, що 
здійснюється будь-якою зацікавленою особою; 3) прото-
кол огляду веб-сторінки нотаріусом; 4) огляд доказів су-
дом за їх місцезнаходженням; 5) дослідження будь-якою 
зацікавленою особою сайту (в т.ч. адвокат, спеціаліст). До 
технічних способів фіксації належать: 1) довідки, отри-
мані  від  провайдерів  (log-файли);  2)  миттєва  фіксація 
веб-сторінок  за  допомогою  приватних  онлайн-сервісів; 
3)  використання сервісу  Internet Archive;  4) проведення 
експертного дослідження за експертизами: дослідження 
телекомунікаційних систем (обладнання) (10.17), а також 
дослідження  комп‘ютерної  техніки  та  програмних  про-
дуктів (10.9). 

Водночас,  сам  по  собі  кожен  ізнаведених  доказів  не 
може розглядатися як такий, що на сто відсотків буде ви-
знаний  судом  належним  (ст.  58  ЦПК  України)  і  допус-
тимим (ст. 59 ЦПК України). Лише в своїй сукупності, а 
також з  іншими засобами доказування (наприклад, пока-
заннями свідків, іншими письмовими і речовими доказа-
ми) вони можуть підтвердити або спростувати факт пору-
шення авторського права в мережі Інтернет.
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ПОРЯДОК РОЗРАхУНКУ РОЗМІРУ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ЧАСТКи У СПАДЩиНІ

ThE PrOCEdurE fOr CaLCuLaTINg ThE COMPuLSOry POrTION Of INhErITaNCE
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Стаття присвячена розгляду порядку розрахунку розміру обов’язкової частки у спадщині. Розглядаються його практичні та теоретичні 
аспекти. Досліджуються основні правові механізми розрахунку та виділення обов’язкової частки.

Ключові слова: обов’язкова частка у спадщині, обов’язкові спадкоємці, спадкодавець, спадкове майно, право на обов’язкову частку.

Статья посвящена рассмотрению порядка расчета размера обязательной доли в наследстве. Рассматриваются его практические  
и теоретические аспекты. Исследуются основные правовые механизмы расчета и выделения обязательной доли.

Ключевые слова: обязательная доля в наследстве, наследодатель, обязательные наследники, наследственное имущество, право 
на обязательную долю.

The article is devoted to consideration of the procedure for calculating the compulsory portion of inheritance. It discusses practical and  
theoretical aspect. Also researches in basic legal mechanism calculation and allocation of a compulsory portion.

Key words: compulsory portion in the inheritance, compulsory heirs, testator, inheritance property, right to a compulsory portion.

Постановка проблеми. Теоретичне  осмислення 
та  правове  обґрунтування  суті,  інституту  і  конструкції 
обов’язкової  частки  без  налагодженої  однакової  й  адек-
ватної  правозастосовної  практики  являє  собою  безумов-
ну  цінність  лише  для  доктрини.  Водночас,  систематич-
ні  судові  спори  про  порядок  розрахунку  і  визначення 
обов’язкової частки у спадщині зумовлені недосконалістю 
в цій частині не лише норм Цивільного кодексу України, 
але й відсутністю належного теоретичного вивчення. 

Ці  обставини  призводять  до  відомих  труднощів  у 
застосуванні  норм  чинного  законодавства.  Отже,  від 
того,  наскільки  ретельно  будуть  розроблені  теоретичні 
основи  правових  механізмів  розрахунку  та  визначення 
обов’язкової частки буде залежати й ефективність дії за-
ставленого  законодавцем  потенціалу  зазначеного  право-
вого положення. 

Стан опрацювання дослідження.  Вивчення  інсти-
туту обов’язкової частки неможливе без звернення до за-
гальнотеоретичних основ права взагалі і цивільного права 
зокрема.  Особливу  увагу  аналізу  інституту  обов’язкової 
частки в спадщині приділено в дослідженнях таких вче-
них, як Ю. Заїка, О. Дзера. Особливої уваги заслуговують 
дослідження питань про визначення обов’язкової частки 
у  спадщині  такими вченими,  як Т.  Зайцева, Л. Русакова,  
Т. Фаддєєва та ін.

Метою статті є  розгляд  порядку  розрахунку  розмі-
ру  обов’язкової  частки  у  спадщині,  його  практичні  та 
теоретичні  аспекти,  порядок  розрахунку  і  визначення 
обов’язкової спадкової частки.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на те, що 
законодавець  намагається  організувати  свою  спадкову 
систему таким чином, щоб забезпечити правовий баланс 
статусів  обов’язкового  спадкоємця  й  інших  спадкоємців 
(як за законом, так і за заповітом), інтереси останніх мо-
жуть  стикатися,  особливо  в  питаннях,  пов’язаних  із  по-
рядком визначення обов’язкової частки.

Одна  з  найбільш  серйозних  проблем  пов’язана  з 
правильным визначенням розміру  обов’язкової  частки,  з 
огляду на вартість усього спадкового майна. Про це нео-
дноразово нагадує і практика. Так, за однією із справ, суд 
справедливо  зазначив:  «З’ясування  спадкової  маси  при 
визначенні обов’язкової частки у спадщині має юридичне 
значення, навіть, якщо сторони при вирішенні спору на це 
б не посилалися».

На мою думку, найбільш обґрунтованим є  закріплен-
ня  єдиного  способу  оцінки  майна,  що  успадковується. 
Вважається, що в  сучасних умовах «вартість  спадкового 

майна» має трактуватися як ринкова вартість спадкового 
майна на момент відкриття спадщини. 

Як  додатковий  аргумент,  що  підтверджує  зроблений 
висновок,  варто  звернути  увагу  на  іноземний  досвід,  а 
саме на німецьке законодавство про нотаріат. У німецько-
му Положенні про мита закріплено такі загальні правила 
визначення розміру митних  зборів:  «Митні  збори визна-
чаються по вартості предмета нотаріальних дій. Вартістю 
речі  є  її  ринкова вартість. Ринкова вартість визначається 
ціною, яка досягається при продажу в звичайному ділово-
му обороті з урахуванням властивості речі і всіх факторів, 
що впливають на ціну»  (§ 2, 3.1 розділу Положення про 
мита) [10, с. 210–211].

Труднощі,  спричинені  не  тільки  визначенням  виду 
оцінки,  але  й  оцінкою  окремих  видів майна,  наприклад, 
предметів  звичайної  домашньої  обстановки,  обіходу  та 
вжитку.  Включення  зазначених  об’єктів  до  складу  спад-
щини вимагає враховувати їхню вартість і при обчисленні 
обов’язкової частки. Оскільки предмети звичайної домаш-
ньої обстановки та вжитку належать до майна, належність 
якого  правовстановлюючими  документами  зазвичай  не 
підтверджена,  видача  свідоцтва  про  право  на  спадщину 
на  нього  може мати місце  лише  в  тому  разі,  коли  нота-
ріусом  у  порядку  вжиття  заходів  до  охорони  спадкового 
майна був проведений опис. Однак, як свідчить практика, 
вжиття заходів до охорони спадкового майна досить рідко 
зустрічається серед нотаріальних дій. Водночас очевидно, 
що  ігнорування  у  складі  спадщини  предметів  звичайної 
домашньої  обстановки  та  вжитку  вже  само по  собі  при-
зводить до неправильного визначення обов’язкової частки 
необхідних спадкоємців [7].

Крім того, відсутність документального підтверджен-
ня  належності  спадкодавцю  не  тільки  вищевказаних 
об’єктів  (які,  як  правило,  не  представляють  особливої 
цінності), але й більш дорогого майна (антикваріат, пред-
мети розкоші тощо) також спричиняє спотворення істин-
ної картини про склад спадщини і, отже, не може сприяти 
(а навіть перешкоджає) правильному обчисленню часток 
обов’язкових спадкоємців.

Складності  виникають  і  під  час майнової  оцінки  ви-
ключного права, оскільки така оцінка зазвичай ускладне-
на або неможлива (наприклад, якщо мова йде про рукопи-
си автора, який раніше ніколи не видавався). У багатьох 
випадках  майнова  оцінка  виключного  права  може  бути 
лише приблизною, оскільки навіть щодо вже оприлюдне-
ного твору складно заздалегідь передбачити, якими будуть 
загальні доходи від нього протягом усього строку дії ав-
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торського права. Зазначене схиляє деяких дослідників до 
дуже дивних думок про те, що обов’язкові спадкоємці бу-
дуть отримувати обов’язкову частку мірою надходження 
доходів  від  здійснення  виключного  права.  Неможливо  в 
цьому разі відповісти на питання: яким чином нотаріусу 
видавати свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, 
які мають право на обов’язкову частку для посвідчення їх 
права? Досі спірним на практиці (здебільшого через від-
сутність  детальної  правової  регламентації)  залишається 
питання  про  оцінку  спадкового  майна,  до  складу  якого 
входять  такі  об’єкти  цивільних  прав,  як  тварини.  Зазна-
чена проблема є актуальною не тільки для нотаріусів, які 
діють  у  рамках  якого-небудь  сільського  нотаріального 
округу та оформлюють спадщину після смерті власників 
тварин тощо, але і нотаріусів, які здійснюють свою діяль-
ність у містах, бо кількість любителів рідкісних порід ко-
тів, собак, птахів, риб, екзотичних тварин щороку зростає.

На  практиці  зустрічаються  ситуації,  коли  запеклі  сі-
мейні спори спадкоємців «виливаються» у знищення не-
рухомості спадкодавця, знищення тварин та ін. У зв’язку 
з цим пропонується у разі фактичної загибелі (знищення) 
об’єкта  спадкування  судовими  установами  враховувати 
вартість знищеного спадкового майна при визначенні роз-
міру обов’язкової частки у спадщині.

Чимало  спадково-правових  питань,  пов’язаних  із  ви-
значенням загальної вартості спадщини, породжує і галу-
зеве  законодавство.  Так,  відповідно  до  ст.  60  Сімейного 
кодексу України, майно, нажите подружжям під час шлю-
бу, є їх спільною сумісною власністю. Водночас зазначе-
ний  правовий  режим  майна  може  бути  змінений  тільки 
шлюбним  договором  чи  договором  про  поділ  спільного 
майна. Здавалося б, усе  зрозуміло. Однак наведемо при-
клад із практики. У період шлюбу подружжя придбало у 
власність  квартиру,  вказавши  в  договорі  купівлі-прода-
жу, що 1/3 частки у праві власності на зазначений об’єкт 
буде  належати  дружині  і,  відповідно,  2/3  частки  у  праві 
власності  набуває  чоловік.  Проте  ані шлюбного  догово-
ру, ані договору про поділ зазначені «покупці» між собою 
не укладали. Через деякий час помирає чоловік. Під час 
оформлення  спадкових  прав  подружжя на майно  помер-
лого, нотаріусу доводиться зіткнутися з таким питанням: 
чи вважати належні спадкодавцеві 2/3 частки у праві його 
особистою  приватною  власністю  і  цілком  включати  до 
складу спадщини або ж визнати зазначену частку їх спіль-
ною сумісною власністю  і,  відповідно,  належним чином 
оформити право власності  іншого члена подружжя? Все 
питання зводиться до того, чи визнавати зазначений вище 
договір  купівлі-продажу  квартири  змішаним  (а  скоріше, 
комплексним), з елементами договору про поділ загально-
го майна подружжя стосовно конкретного об’єкта ( у на-
шому випадку – квартири). 

Ми  переконані,  що  в  таких  ситуаціях  немає  підстав 
«виводити» певний об’єкт за рамки режиму спільної влас-
ності подружжя. 

У «Методичних рекомендаціях щодо вчинення нотарі-
альних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони 
спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщи-
ну та свідоцтв про право на частку в спільному майні по-
дружжя» від 29.01.2009 р. вказано: «Той із подружжя, хто 
є живим, має право подати заяву про те, що він не претен-
дує на одержання свідоцтва про право власності на частку 
у спільному майні подружжя, оскільки майно є особистою 
приватною  власністю  спадкодавця.  Така  заява  подається 
нотаріусу у письмовій формі як особисто, так і через пред-
ставника, якщо останньому надано такі повноваження. Та 
не  має  права  відмовитись  від  своєї  частки  у  спільному 
майні той  із подружжя, який пережив, на користь  інших 
спадкоємців,  оскільки  його  частка  не  входить  до  складу 
спадкового майна».

Право на обов’язкову частку у спадщині не залежить 
від згоди інших спадкоємців на її отримання, а також від 

місця проживання спадкоємця, який має таке право. Якщо 
ж  інші  спадкоємці  заперечують  проти  видачі  свідоцтва 
про право на спадщину на обов’язкову частку або вважа-
ють, що розмір обов’язкової частки має бути зменшений 
з огляду на обставини, які мають  істотне значення, вони 
вправі звернутися з відповідним позовом до суду.

За  умови  одержання  від  суду  повідомлення  про  над-
ходження позовної заяви зацікавленої особи, яка оспорює 
право  або факт,  про посвідчення  якого просить  інша  за-
цікавлена особа, вчинення нотаріальної дії (видача свідо-
цтва про право на  спадщину)  зупиняється до  вирішення 
справи судом.

Нотаріальна практика йде шляхом обов’язкового озна-
йомлення всіх спадкоємців із детальним алгоритмом роз-
рахунку обов’язкової частки. 

Визначаючи розмір обов’язкової частки, варто врахо-
вувати, що ч. 1 ст. 1241 Цивільного кодексу встановлено, 
що  обов’язкова  частка  у  спадщині  визначається,  неза-
лежно від змісту заповіту, у розмірі половини частки, яка 
належала б кожному зі спадкоємців у разі спадкування за 
законом. Зменшити обов’язкову частку у спадщині спад-
кодавець не має права.

Будь-які обмеження та обтяження, встановлені у запо-
віті для спадкоємця, який має право на обов’язкову частку 
у спадщині, дійсні лише щодо тієї частини спадщини, яка 
перевищує його обов’язкову частку. Тому нотаріус пропо-
нує як спадкоємцю за заповітом, так  і спадкоємцю, який 
має  право  на  обов’язкову  частку  у  спадщині,  вказати  у 
своїх заявах про прийняття спадщини всіх спадкоємців за 
законом.

Наприклад,  спадкодавець  заповідав  все  своє  майно 
рідному  брату.  Однак  на  час  відкриття  спадщини  були 
живі дружина померлого, якій виповнилося 75 років, і два 
сини, один з яких був інвалідом другої групи. У цьому ви-
падку дружина та син-інвалід мають право на обов’язкову 
частку. Якби не  було  заповіту,  кожен  зі  спадкоємців мав 
би  право  на  1/3  частку  спадкового  майна.  Обов’язкова 
частка у цьому випадку дорівнює 1/6 частки такого майна. 
Отже, дружина та син спадкодавця одержують свідоцтво 
про право на спадщину згідно ст. 1241 Цивільного кодексу 
України на 1/6 частку спадкового майна кожен. Свідоцтво 
про право на спадщину за заповітом на 2/3 частки спадко-
вого майна, яке залишилось, одержує спадкоємець за запо-
вітом – брат спадкодавця [3].

Якщо у разі спадкування за  заповітом одним спадко-
ємцем було встановлено, що з п’яти спадкоємців за зако-
ном двоє мають право на обов’язкову частку у спадщині, 
то  розрахунок  обов’язкової  частки  здійснюється  таким 
чином:  кожен  із  спадкоємців  за  законом  має  право  на  
1/5 частку  спадкового майна. Обов’язкова частка одного 
спадкоємця у цьому разі становить 1/10 частку спадкового 
майна. Тому двоє спадкоємців на обов’язкову частку одер-
жать свідоцтва про право на спадщину за законом по 1/10 
частці спадкового майна кожен (1/10 + 1/10 = 2/10 або 1/5), 
а спадкоємець за заповітом одержить свідоцтво про право 
на спадщину за заповітом на 4/5 частки спадкового майна 
(1 – 1/5 = 4/5). 

За умови визначення розміру обов’язкової частки не-
обхідно  враховувати  все  спадкове  майно,  як  заповідане, 
так і те, що неохоплене заповітом, а також враховуються 
речі звичайної домашньої обстановки та вжитку. До скла-
ду спадкового майна, згідно зі ст. 1228 Цивільного кодек-
су, входить і право на вклад у банку (фінансовій установі) 
незалежно від способу розпорядження ним. 

Таким чином, незалежно від  того,  зроблено розпоря-
дження щодо права на вклад у заповіті чи безпосередньо 
у банку (фінансовій установі), таке право входить до скла-
ду  спадщини  і  на  нього  поширюються  загальні  правила 
спадкування.  А  це  означає,  що  під  час  визначення  роз-
міру обов’язкової частки необхідно враховувати  і розмір  
вкладу.
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З метою встановлення всієї спадкової маси в повному 
об’ємі спадкоємець, який має право на обов’язкову частку 
в спадщині, вправі звернутись до нотаріуса із заявою про 
вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

Висновки. Таким чином, навіть на прикладі освітле-
них  проблем  зрозуміло, що  порядок  розрахунку  розміру 
обов’язкової частки у спадщині вимагає більш детально-

го  законодавчого  та  практичного  опрацювання,  яке  буде 
ефективним  і  обґрунтованим лише  з  опорою на  глибоке 
науково-теоретичне дослідження. Адже від того, наскіль-
ки ретельно будуть розроблені теоретичні основи право-
вих  механізмів  розрахунку  та  визначення  обов’язкової 
частки,  буде  залежати  й  ефективність  їхніх  дій  на  прак-
тиці. 
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У статті проаналізовано види та умови застосування до гірничодобувних підприємств заходів господарсько-правової відповідальнос-
ті за порушення гірничого та надрового законодавства. Досліджено види адміністративно-господарських санкцій, що застосовуються до 
підприємств за порушення правил здійснення гірничої діяльності. Вироблено пропозиції щодо вдосконалення гірничого законодавства у 
сфері досліджуваних відносин.

Ключові слова: гірничодобувне підприємство, господарсько-правова відповідальність, адміністративно-господарський штраф, ад-
міністративно-господарські санкції, гірниче законодавство.

В статье проанализированы виды и условия применения к горнодобывающим предприятиям хозяйственно-правовой ответственно-
сти за нарушение горного законодательства и законодательства об охране недр. Исследованы виды административно-хозяйственных 
санкций, применяемые к предприятиям за нарушение правил осуществления горной деятельности. Выработаны предложения по усо-
вершенствованию горного законодательства в сфере исследуемых отношений. 

Ключевые слова: горнодобывающее предприятие, хозяйственно-правовая ответственность, административно-хозяйственный 
штраф, административно-хозяйственные санкции, горное законодательство. 

The article deals with the types of application to the mining enterprises of economic and legal responsibility for the offences of mining law and 
subsoil legislation. The author studied the forms of administrative and economic sanctions that are being applied to the enterprises for offences 
of the rules of realization of mining activity. The writer suggested the ways of improving of the mining legislation in the sphere of the analyzed 
relations.

Key words: mining enterprise, economic and legal responsibility, administrative-economic fine, administrative and economic sanctions, 
mining law.

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСьКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСьКО-ПРОЦЕСУАЛьНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Невід’ємним елементом ціліс-
ної  системи  національної  безпеки України  є  безпека  еко-
номічна, що, перш за все, визначається такими інтересами, 
серед яких на сучасному етапі можна виокремити: форму-
вання конкурентоспроможної, соціально спрямованої рин-
кової  економіки,  збереження  та  розвиток  науково-техніч-
ного  потенціалу,  пошук  та  використання  альтернативних 
джерел  енергоресурсів,  енергоефективність  промисловос-
ті,  розв’язання  соціальних  проблем,  інвестиційна  прива-
бливість країни тощо. Виразником, гарантом і захисником 
економічних  інтересів виступає держава, використовуючи 
для  виконання  вказаних функцій  різноманітні  засоби,  зо-
крема, засоби державного примусу, серед яких адміністра-
тивно-господарські санкції за порушення правил здійснен-
ня  господарської  діяльності  займають  особливе  місце  та 
виступають «гарантіями реалізації та захисту економічних 
інтересів  держави»  [1].  Важливою  складовою  правового 
статусу  гірничодобувних  та  гірничопереробних  підпри-
ємств  як  суб’єктів  господарювання  є  несення  ними  від-
повідальності  за  своїми  зобов’язаннями  у  межах  закону.  
Її встановлення спрямовано, насамперед, на стимулювання 
належного виконання гірничими підприємствами покладе-
них на них обов’язків, а також на забезпечення точного та 
неухильного дотримання ними правил господарювання.

Стан дослідження. Питання юридичної відповідаль-
ності  осіб  за  порушення  гірничого  та  надрового  законо-
давства були і є предметом наукових досліджень багатьох 
вчених, серед яких варто назвати Андрейцева В.І. [2], Кі-
ріна Р.С., Козьякова І.М. [3], Олійника О.М. Різні аспекти 
господарсько-правової  відповідальності  підприємств  до-
сліджувались, зокрема, у працях Мамутова В.К., Бобкової 
А.Г., Щербини В.С. [4], Вінник О.М. [5]. У той же час, пи-

тання  господарсько-правової  відповідальності  гірничих 
підприємств  як  суб’єктів  господарювання  за  порушення 
гірничого  законодавства  та  законодавства  про  охорону 
надр залишаються поза увагою науковців. Цим зумовлю-
ється  актуальність  та  необхідність  додаткового  аналізу 
проблеми.

Метою статті  є  дослідження  видів,  умов  та порядку 
застосування  до  гірничодобувних  і  гірничопереробних 
підприємств  заходів  господарсько-правової  відповідаль-
ності за порушення гірничого та надрового законодавства 
тівироблення пропозицій щодо удосконалення законодав-
ства у сфері досліджуваних відносин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розгля-
даючи  питання  господарсько-правової  відповідальності 
гірничодобувних та гірничопереробних підприємств, вар-
то відзначити, що в науковій літературі надані різні визна-
чення  поняття  «господарсько-правова  відповідальність». 
Наприклад,  за  Щербиною  В.С.,  господарсько-правова 
відповідальність – це комплекс передбачених законом або 
договором примусових заходів впливу на суб’єкта госпо-
дарських правовідносин, у разі порушення останнім від-
повідних норм господарського законодавства чи взятих на 
себе господарських зобов’язань, тобто в разі скоєння ним 
господарського правопорушення [4, с. 316]. У свою чергу, 
Вінник О.М. визначає господарсько-правову відповідаль-
ність  як майново-організаційні  за  змістом  і юридичні  за 
формою заходи впливу на економічні інтереси учасників 
господарських правовідносин, у разі вчинення ними гос-
подарського правопорушення [5, с. 318].

Питанням відповідальності за правопорушення у сфе-
рі  господарювання  присвячено  розділ V  Господарського 
кодексу України (далі – ГК), у якому встановлені загальні 
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засади  відповідальності  учасників  господарських  відно-
син, а також врегульовані відносини, пов’язані із застосу-
ванням господарсько-правових санкцій. Зазначені загальні 
положення розповсюджуються  і на  гірничі підприємства 
(гірничодобувні та гірничопереробні). Згідно зі ст. 217 ГК, 
у  сфері  господарювання  застосовуються  наступні  види 
господарських  санкцій:  відшкодування  збитків,  штраф-
ні,  оперативно-господарські.  Крім  того,  до  суб’єктів 
господарювання  за  порушення  ними  правил  здійснення 
господарської  діяльності  застосовуються  адміністратив-
но-господарські  санкції.  Стаття  219  ГК  закріплює  неви-
черпний перелік адміністративно-господарських санкцій, 
які органи державної влади та місцевого самоврядування, 
відповідно  до  своїх  повноважень  та  в  порядку,  встанов-
леному  законом, можуть  застосовувати  до  суб’єктів  гос-
подарювання,  серед  яких:  вилучення  прибутку  (доходу); 
адміністративно-господарський штраф;  застосування  ан-
тидемпінгових заходів; зупинення дії ліцензії на здійснен-
ня суб’єктом господарювання певних видів господарської 
діяльності;  анулювання ліцензії  на  здійснення  суб’єктом 
господарювання окремих видів господарської діяльності; 
обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарю-
вання; ліквідація суб’єкта господарювання тощо.

Передбачені  законодавством  господарсько-право-
ві  санкції  як  правові  засоби  відповідальності  у  сфері 
господарювання  припускають  настання  для  порушника 
несприятливих  наслідків  матеріального  (майнового)  ха-
рактеру. Тому відповідальність гірничодобувних та гірни-
чопереробних підприємств  за  своїми  зобов’язаннями  за-
безпечується наявністю в них відокремленого майна, що 
закріплюється за ними на відповідному правовому титулі 
(правах власності,  господарського відання, оперативного 
управління,  користування  тощо).  Господарсько-правова 
відповідальність  гірничодобувних  та  гірничопереробних 
підприємств має свої особливості, розгляд яких дозволяє 
охарактеризувати специфіку правового статусу таких гос-
подарюючих суб’єктів.

Питання  контролю  за  діяльністю  гірничих  підпри-
ємств  (зокрема,  користування  ними  надрами,  здійснен-
ня  гірничих робіт)  перебувають на  особливому контролі 
держави. Державну інспекцію за геологічним вивченням і 
ефективним використанням надр України здійснює Держ-
геонадр України. Державний контроль за використанням і 
охороною надр у межах своєї компетенції забезпечує Дер-
жекоінспекція  України.  Державний  нагляд  за  веденням 
робіт із геологічного вивчення надр,  їх застосуванням та 
охороною, а також за використанням і переробкою міне-
ральної сировини (державний гірничий нагляд) здійснює 
Державна  служба  України  з  питань  праці  (Держпраці 
України).  30  вересня  2015  р.  розпорядженням № 1021-р 
Кабінет Міністрів України ліквідував Держгірпромнагляд 
України і передав його повноваження Держпраці України. 
При цьому Положенням про Державну службу України з 
питань  праці,  затвердженим  постановою Кабінету Міні-
стрів України від 11. 02. 2015 р. № 96, було значно звужено 
права уповноваженого державного органу щодо здійснен-
ня державного гірничого нагляду. Зокрема, цим Положен-
ням  передбачено, що Держпраці  України,  відповідно  до 
покладених  на  неї  завдань,  зупиняє,  припиняє,  обмежує 
експлуатацію  підприємств,  окремих  виробництв,  цехів, 
дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень та 
інших виробничих об’єктів, виготовлення та експлуатацію 
машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших 
засобів виробництва, виконання певних робіт, у тому чис-
лі,  пов’язаних  із  користуванням надрами,  застосуванням 
нових  небезпечних  речовин,  реалізацією  продукції шля-
хом видачі відповідного розпорядчого документа у перед-
бачених законодавством випадках; анулює видані дозволи 
та ліцензії до усунення порушень, які створюють загрозу 
життю  працівників;  накладає  у  випадках,  передбачених 
законом,  штрафи  за  порушення  законодавства,  невико-

нання  розпоряджень  посадових  осіб Держпраці України  
[6, п. 4]. Необхідно звернути увагу на те, що сьогодні не 
всі перелічені санкції у сфері здійснення державного гір-
ничого нагляду можуть бути застосовані на практиці че-
рез їх законодавчу невизначеність, адже ст. 238 ГК містить 
важливий  припис:  адміністративно-господарські  санкції 
можуть встановлюватись виключно законами, види, умо-
ви та порядок їх застосування визначаються ГК та іншими 
законодавчими актами. 

Якщо ж звернутися до чинних на сьогодні підзаконних 
нормативно-правових  актів,  які  регламентують  порядок 
здійснення  державного  гірничого  нагляду,  варто  зазна-
чити наступне. Державний гірничий нагляд являє собою 
систему  контролю  за  додержанням  підприємствами,  ор-
ганізаціями  та  громадянами  актів  законодавства,  правил 
і  норм  щодо  ведення  робіт,  пов’язаних  із  геологічним 
вивченням надр,  їх використанням та охороною, а також 
використанням і переробкою мінеральної сировини. Здій-
снюється державний гірничий нагляд шляхом проведення 
комплексних обстежень, вибіркових перевірок, погоджен-
ня  нормативної  документації.  Зокрема,  органи  держав-
ного  гірничого нагляду погоджують,  відповідно до своєї 
компетенції:

–  спеціальні  дозволи  на  види  діяльності,  пов’язані  з 
наданням надр у користування для видобування прісних 
підземних вод і розробки родовищ торфу;

– завдання на проектування та проектні рішення на до-
слідно-промислові  роботи,  будівництво  гірничодобувних 
об’єктів або підземних споруд, об’єктів зберігання, скла-
дування, поховання шкідливих речовин, відходів виробни-
цтва, скидання стічних вод щодо додержання вимог раціо-
нального використання охорони надр, а також об’єктів, на 
яких здійснюється переробка мінеральної сировини, щодо 
повного  і  комплексного  вилучення  наявних  компонентів 
та використання її відходів;

– правила, інструкції та інші нормативні документи з 
питань використання та охорони надр, вилучення корис-
них компонентів у процесі переробки мінеральних ресур-
сів, маркшейдерсько-геодезичних робіт та вивчення родо-
вищ корисних копалин [7, п. 7]. 

У  разі  порушення  вимог  щодо  гірничого  вивчення 
надр, їх охорони, а також інших правил, установлених за-
конодавством,  органи  державного  гірничого  нагляду,  зо-
крема, мають право: 

– давати обов’язкові для виконання вказівки (приписи) 
про усунення порушень норм і правил ведення робіт під 
час геологічного вивчення надр,  їх використання та охо-
рони; 

–  припиняти  роботи,  пов’язані  з  користуванням  над-
рами, зупиняти експлуатацію підприємств, об’єктів, окре-
мих виробництв і дільниць, робочих місць та обладнання в 
порядку, встановленому чинним законодавством України; 

– вимагати від користувачів надр обґрунтування щодо 
списання корисних копалин; 

– надсилати (надавати) користувачам подання про не-
відповідність окремих посадових осіб займаній посаді для 
вжиття  заходів  і  передавати прокурору  або органу досу-
дового розслідування матеріали про діяння, у яких вбача-
ються ознаки кримінального правопорушення [8, п. 9].

Якщо під час здійснення перевірки суб’єкта господарю-
вання  виявлено  порушення,  уповноважена  посадова  осо-
ба Держпраці України на підставі відповідного акта скла-
дає обов’язковий до виконання припис. Під час перевірки 
суб’єкта  господарювання  припис  може  створюватись  або 
на підставі акта перевірки суб’єкта господарювання, або на 
підставі акта перевірки виробничого об’єкта. Право заборо-
ни на виконання робіт, виробництва виникає у разі виявлен-
ня під час перевірки: порушень вимог законодавства з охо-
рони праці та промислової безпеки, що створюють загрозу 
життю працівників; порушень вимог Кодексу України про 
надра; відсутності дозволу на виконання робіт підвищеної 
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небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, меха-
нізмів, устаткування підвищеної небезпеки; непроведення 
у встановленому порядку та в  терміни технічного огляду, 
випробування  або  експертного  обстеження  машин,  меха-
нізмів та устатковання підвищеної небезпеки; виникнення 
нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком, 
групового нещасного випадку [8, п. 2.26].

У  разі  виявлення  факту  перевищення  допустимих 
норм  технологічного  навантаження  об’єкта  (окремого 
виробництва, машин  і механізмів),  або якщо дійсний рі-
вень технологічного навантаження створює загрозу жит-
тю працівників, уникнути чого можливо за рахунок його 
зниження,  роботи  такого  об’єкта  можуть  бути  обмежені 
до  допустимого  безпечного  рівня.  Заборона  виконання 
робіт  або  виробництва,  обмеження  його  здійснюються 
на підставі відповідного акта перевірки за розпоряджен-
ням,  підписаним  уповноваженою  посадовою  особою  
Держпраці  України.  У  разі  виникнення  нещасного  ви-
падку  зі  смертельним  або  тяжким  наслідком,  групового 
нещасного випадку заборона виконання робіт або вироб-
ництва як на виробничому об’єкті,  так  і на суб’єкті  гос-
подарювання в цілому здійснюється до проведення пере-
вірки суб’єкта господарювання  (виробничого об’єкта) та 
складання відповідного акта.

У разі прийняття рішення про заборону виконання ро-
біт або виробництва повинно застосовуватися пломбування 
відповідних об’єктів (машин і механізмів), за винятком та-
ких, пломбування яких  є  технічно неможливим  (перенос-
ного ручного обладнання, електричних розеток тощо). По-
новлення  роботи  (виробництва)  здійснюється  на  підставі 
подання суб’єктом господарювання офіційного письмово-
го повідомлення про повне усунення зазначених у розпо-
рядженні порушень, які стали причиною заборони  (обме-
ження),  а  також  результатів  перевірки  їх  усунення. Якщо 
виконання робіт (виробництва) було припинено внаслідок 
настання нещасного смертельного випадку, і перевіркою не 
виявлено порушень, що дають підставу для  заборони по-
дальшого  виконання  робіт  (виробництва),  їх  поновлення 
здійснюється тільки на підставі акта перевірки.

Перевірка виконання припису або усунення порушень, 
що призвели до  заборони виконання робіт  або виробни-
цтва  чи  обмеження  його,  здійснюється шляхом позапла-
нової  перевірки.  У  разі,  якщо  суб’єкт  господарювання 
може підтвердити достовірність виконання розпорядчого 
документа актами та документацією (наказами, відомос-
тями,  довідками  тощо),  перевірка  достовірності  наданої 
суб’єктом  господарювання  інформації  здійснюється  без 
позапланової перевірки суб’єкта господарювання (вироб-
ничого  об’єкта),  за  умови  надання  ним  до  відповідного 
органу Держпраці України завірених у встановленому по-
рядку копій цих документів.

Отже, проаналізувавши положення чинних норматив-
но-правових актів щодо здійснення державного гірничого 
нагляду,  варто  зауважити, що  до  адміністративно-госпо-
дарських санкцій, які можуть бути застосовані до гірни-
чодобувних та гірничопереробних підприємств органами 
державного гірничого нагляду, належать:

–  заборона  виконання  робіт  (зупинення  або  недопу-
щення  виконання  певних  видів  робіт,  які  здійснюються 
суб’єктом господарювання на стадії будівництва, експлу-
атації,  реконструкції  або  ліквідації;  виготовлення,  засто-
сування  або  реалізації  продукції,  небезпечних  речовин; 
користування надрами);

–  заборона  виробництва  (зупинення  виробництва 
суб’єкта  господарювання,  у  т.ч.  експлуатації  підприєм-
ства,  виробничого об’єкта,  окремого виробництва,  робо-
чого місця, будівлі, споруди, приміщення, машин і меха-
нізмів);

– обмеження виробництва (зменшення технологічного 
навантаження  підприємства,  окремого  виробництва,  ви-
робничого об’єкта, дільниці, машин і механізмів).

Проте  у  зазначеному переліку  відсутній  такий різно-
вид  санкцій,  як  адміністративно-господарський  штраф, 
який,  на  думку  автора,  є  найбільш  дієвим  та  розповсю-
дженим  заходом  негативного  стимулювання  суб’єктів 
господарювання  до  правомірної  поведінки.  Також  варто 
зазначити,  що  види,  порядок  та  умови  застосування  до 
суб’єктів  господарювання  адмінінстративно-господар-
ських санкцій у гірничому законодавстві (на рівні закону) 
не  прописані, що  створює,  на  погляд  автора,  нелегітим-
ність їх застосування, ґрунтуючись на вимогах частини 2 
ст. 238 ГК України. 

Можна стверджувати про необхідність удосконалення 
законодавчих засад здійснення державного гірничого на-
гляду. Адже аналіз положень Закону України «Про охоро-
ну праці», яким встановлено основні повноваження цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони праці (Держпраці України, який 
сьогодні  уповноважений  здійснювати  державний  гірни-
чий нагляд), показує неможливість розповсюдження його 
положень  на  державний  гірничий  нагляд, що  зумовлено 
специфічним  предметом  правового  регулювання.  Отже, 
на підставі вищевикладеного пропонуємо доповнити по-
ложення Гірничого закону України щодо державного на-
гляду  у  сфері  гірничих  відносин,  зокрема,  ст.  10,  де  на 
законодавчому рівні варто доповнити й уточнити повно-
важення центрального органу виконавчої влади, що реа-
лізує  державну  політику  у  сферах  промислової  безпеки, 
державного  гірничого  нагляду,  охорони  надр,  зокрема, 
визначивши види та умови застосування до гірничих під-
приємств  адміністративно-господарських  санкцій  за  по-
рушення правил здійснення гірничої діяльності.

Також  можна  запропонувати  запровадження  адміні-
стративно-господарських штрафів за такі правопорушен-
ня у сфері гірничих відносин: 

– невиконання у встановлені терміни припису уповно-
важеної посадової особи органу державного гірничого на-
гляду про усунення порушень законодавства з промисло-
вої безпеки, охорони надр, правил ведення гірничих робіт; 

–  у  разі  відсутності  дозволу  на  виконання  робіт  під-
вищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) ма-
шин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; 

–  грубе порушення  законодавства  з промислової  без-
пеки, правил ведення гірничих робіт, правил поводження 
з вибуховими матеріалами промислового призначення, що 
призвело до групового нещасного випадку; 

– у разі перешкоджання проведенню перевірки та не-
виконання законних вимог уповноважених посадових осіб 
органу державного гірничого нагляду. 

Діяльність  гірничих  підприємств  є  постійним  дже-
релом  техногенної  небезпеки  та  виникнення  аварій,  які 
нерідко  створюють  надзвичайні  ситуації  та  забруднення 
навколишнього природного середовища. Тому уявляється 
доцільним  встановлення  господарсько-правової  відпові-
дальності  гірничодобувних  підприємств  у  вигляді  адмі-
ністративно-господарських  штрафів  за  грубі  порушення 
законодавства про охорону надр.

Висновки. Аналіз правових норм господарського, гір-
ничого  та  надрового  законодавства  у  сфері  досліджува-
них відносин дає підстави стверджувати, що вимоги щодо 
здійснення підприємствами гірничої діяльності містяться у 
різних законодавчих актах, не мають системного характе-
ру, і це, безумовно, негативно впливає на процес їх право-
застосування, зрозумілість і прозорість правил здійснення 
гірничими  підприємствами  господарської  діяльності  та 
зумовлює  необхідність  удосконалення  гірничого  законо-
давства  у цьому напрямку,  зокрема, шляхом  систематиза-
ції  та  уніфікації  таких  вимог у Гірничому  законі України 
та конкретизації заходів відповідальності за їх порушення. 
Ґрунтуючись  на  проведеному  дослідженні,  вважаємо  за 
доцільне доповнити положення Гірничого закону України 
щодо державного нагляду у сфері гірничих відносин, де на 
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законодавчому рівні варто доповнити й уточнити повнова-
ження центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сферах промислової безпеки, держав-
ного  гірничого нагляду,  охорони надр,  а  також визначити 

види та умови застосування цим органом до гірничих під-
приємств  адміністративно-господарських  санкцій  за  по-
рушення  правил  здійснення  гірничої  діяльності,  зокрема, 
адміністративно-господарських штрафів.
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ЗМІСТ ІНВЕСТиЦІЙНОГО ДОГОВОРУ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДи 
ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

CONTENT Of ThE INVESTMENT agrEEMENT wITh ThE ParTICIPaTION Of PuBLIC 
auThOrITIES aNd LOCaL gOVErNMENTS

Гуренко М.А.,
аспірант кафедри господарського права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті розглянуто загальну характеристику змісту інвестиційного договору за участю органів державної влади й органів місцевого 
самоврядування. Проаналізовано істотні умови інвестиційного договору загалом й інвестиційного договору за участю органів державної 
влади й органів місцевого самоврядування зокрема. Розглянуто особливості використання типового договору для оформлення відносин 
у рамках державно-приватного партнерства. Досліджено особливості формування змісту договорів про спільну діяльність і договорів про 
управління майном, які укладаються в рамках державно-приватного партнерства.

Ключові слова: інвестиційний договір, інвестиційний договір за участю органів державної влади й органів місцевого самоврядуван-
ня, зміст договору, істотні умови договору.

В статье рассмотрена общая характеристика содержания инвестиционного договора с участием органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Проанализированы существенные условия инвестиционного договора в целом, а также инвести-
ционного договора с участием органов государственной власти и органов местного самоуправления в частности. Рассмотрено исполь-
зование типового договора для оформления отношений в рамках государственно-частного партнерства. Исследованы особенности 
формирования содержания договоров о совместной деятельности и договоров об управлении имуществом, которые заключаются в 
рамках государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: инвестиционный договор, инвестиционный договор с участием органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, содержание договора, существенные условия договора.

General characteristics of the content of the investment agreement with the participation of public authorities and local governments are 
analyzed in article. Essence of investment contract investigated generally as well as essence of investment contract with the participation of 
public authorities and local governments in particular. It was analyzed using of a model agreement for giving proper form the behavior within the 
framework of public-private partnership. There were investigated the features of formation the content of the cooperation agreements and asset 
management agreements, which are concluding within the framework of public-private partnership. 

Key words: investment agreement, investment agreement with the participation of state authorities and local governments, content of the 
agreement, essence of contract.

Постановка проблеми. Укладання  інвестиційних 
договорів  за  участю органів  державної  влади й  органів 
місцевого самоврядування є одним із засобів трансфор-
мації  економіки  України  й  дієвим  засобом  підвищення 
ефективного  використання  державної  й  комунальної 
власності, а також виступає альтернативою приватизації 
об’єктів державної й комунальної власності в зв’язку із 
їх  низькою  рентабельністю.  Запорукою  успішної  реалі-
зації  таких договорів  є насамперед максимально якісно 
сформований зміст договорів, тому вважаємо за необхід-
не досліджувати дану сферу.

Питаннями, що  стосуються  змісту,  тобто умов  інвес-
тиційних  договорів,  зокрема  умов  різних  видів  інвести-
ційних  договорів  за  участю  органів  державної  влади  й 
органів  місцевого  самоврядування,  займається  ряд  вче-
них, а саме: О.М. Вінник, В.В. Кафарський, О.А. Медве-
дєва, В.В. Поєдинок, В.Ю. Полатай, О.М. Чабан та інші.  
Водночас  не  всі  аспекти  даного  питання  досліджені  на-
уковцями,  тому  вбачаємо  необхідність  проаналізувати  
деякі з них.

Метою цієї статті є аналіз особливостей змісту інвес-
тиційних  договорів  за  участю  органів  державної  влади  
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й органів місцевого самоврядування, виявлення прогалин 
в законодавстві й подальше їх усунення.

Викладення основного матеріалу. Для початку роз-
глянемо, що  являє  собою договору.  Згідно  з  ч.  1  ст.  628 
Цивільного  Кодексу  України  (далі  –  ЦК  України),  зміст 
договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд 
сторін  і  погоджені  ними,  та  умови,  які  є  обов’язковими 
відповідно  до  актів  цивільного  законодавства  [1].  Тож 
зміст договору – це сукупність умов. 

На  думку  В.С. Щербини,  вироблення  умов  договору 
шляхом  зустрічних  договірно-процедурних  дій  двох  або 
більше господарюючих суб’єктів має наслідком укладан-
ня  господарського  договору.  Дані  умови  відповідають 
реальним  намірам  й  економічним  інтересам  суб’єктів  і 
дозволяють  юридично  оформити  договір  (надання  цим 
умовам  певної форми  як  правового  акта)  [2].  Вироблен-
ня й узгодження умов договору вважається оформленням 
змісту договору. 

Згідно зі ст. 180 Господарського Кодексу України (далі – 
ГК України), господарський договір вважається укладеним, 
якщо  між  сторонами  в  передбачених  законом  порядку  й 
формі досягнуто згоди щодо всіх його істотних умов. Істот-
ними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для 
договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу 
однієї із сторін повинна бути досягнута згода. До істотних 
умов договору належать умови про предмет, ціну й строк дії 
договору [3]. Крім цього, в ст. 179 ГК України передбачено, 
що сторони мають право вільно погоджувати на свій розсуд 
будь-які умови договору, що не суперечать законодавству, 
або визначати зміст договору на основі примірних, типових 
договорів чи договорів приєднання. Даний порядок форму-
вання змісту господарського договору притаманний також 
інвестиційному договору за участю органів державної вла-
ди й органів місцевого самоврядування, який за своєю при-
родою є господарсько-правовим договором.

Для  деяких  видів  інвестиційних  договорів  за  участю 
органів державної влади й органів місцевого самовряду-
вання може бути окремо встановлена форма його укладан-
ня сторонами й чітко прописаний  зміст  такого договору, 
як от для концесійного договору й угоди про розподіл про-
дукції.  Зокрема  це  проявляється  у  використанні  типово-
го договору, наприклад, типового концесійного договору, 
типового договору оренди індивідуально визначеного (не-
рухомого або  іншого) майна, що належить до державної 
власності, типового договору оренди цілісного майнового 
комплексу  державного  підприємства  (структурного  під-
розділу підприємства). Згідно з ч. 4 ст. 179 ГК України, ти-
повий договір затверджується Кабінетом Міністрів Укра-
їни (далі – КМУ) чи, у випадках, передбачених законом, 
іншим  органом  державної  влади,  при  цьому  сторони  не 
можуть відступати від змісту типового договору, але ма-
ють право конкретизувати його умови. Обмеження щодо 
неможливості  відступати  від  змісту  типового  договору 
впливає, насамперед, на права приватного суб’єкта в зміні 
змісту  договору,  оскільки  орган  державної  влади  перед-
бачив у договорі,  власне, всі необхідні для нього умови, 
тому приватний суб’єкт може лише конкретизувати умо-
ви такого договору. Вбачаємо в цьому проблему, оскільки 
проявляється нерівність між суб’єктами договірних відно-
син, яка, зокрема в випадках з договорами державно-при-
ватного партнерства (далі – ДПП), суперечить принципам 
ДПП про заборону дискримінації прав державного й при-
ватного партнерів і рівності їх перед законом. 

Крім цього, помічаємо правову колізію щодо можли-
вості для сторін визначати умови договорів у рамках ДПП. 
Так,  в  ч.  1  ст.  10  Закону України  «Про  концесії»  перед-
бачені істотні умови договору концесії, так звані загальні 
обов’язкові умови. Проте за згодою сторін у концесійному 
договорі можуть  бути  передбачені  й  інші  умови,  в  тому 
числі – передбачені спеціальними законами про концесій-
ну діяльність в окремих сферах господарської діяльності 

(ч. 2 ст. 10 Закону України «По концесії») [4]. Тобто, вихо-
дячи з аналізу даної статті, крім передбачених в ч. 1 ст. 10 
Закону України «По концесії» істотних умов концесійного 
договору, державний і приватний партнери можуть також 
визначати  в  договорі  й  інші  умови,  якщо  дійдуть  згоди 
по них, навіть якщо вони не передбачені законодавством. 
Водночас в Типовому концесійному договорі, затвердже-
ному постановою КМУ від  12  квітня  2000 р.,  зокрема  в 
примітці  до  договору,  вказано,  що  концесійний  договір 
за згодою сторін може містити й  інші умови й положен-
ня,  передбачені  законодавством  [5].  Як  бачимо,  виникає 
суперечність між ГК України й спеціальними правовими 
актами в сфері концесійної діяльності з приводу можли-
вості сторін визначати в договорі умови, які не передбаче-
ні законодавством. Окрім цього, зміст типового договору, 
прописаного в ГК України, в даному випадку не реалізу-
ється,  оскільки  умови  типового  договору  доповнювати 
не можна, а можна лише конкретизувати, а положеннями 
Закону України «Про концесії» та Постанови КМУ «Про 
затвердження Типового концесійного договору» дозволя-
ється встановлювати додаткові умови. Тому вважаємо, що 
для усунення даної суперечності варто внести зміни до за-
конодавства й передбачити  застосування примірного  до-
говору в таких відносинах задля можливості за взаємною 
згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним 
договором, або доповнювати його зміст.

У  науковій  літературі  питання  щодо  змісту  інвести-
ційного договору розглядалось деякими вченими, позиції 
яких  відрізняються  кількістю  істотних  умов  інвестицій-
ного договору або зміст однієї й тієї ж договірної умови 
тлумачиться  ними  по-різному.  Наприклад,  О.  Е.  Сімсон 
необхідними умовами договорів інвестиційного характеру 
вважає наступні: 1) предмет; 2) сторони договору (інвес-
тиційний договір встановлюється між інвестором і реци-
пієнтом з приводу реалізації інвестиції з метою одержання 
прибутку.  Виключення  складають  договори  про  спільну 
діяльність,  де обома  сторонами можуть бути  інвестори);  
3) об’єкт інвестування; 4) ціна договору; 5) термін догово-
ру; 6) мета договору; 7) первинний і вторинний інвестицій-
ний титул [6, с. 11–12]. В.В. Кафарський до істотних умов 
інвестиційного договору відносить: 1) предмет договору 
(інвестиції); 2) кількісні й якісні характеристики предмету 
інвестицій; 3) ціна договору; 4) умова про одержання при-
бутку [7, с. 65]. Погоджуємось з позиціями вчених щодо 
даного загального переліку істотних умов, що характерні 
для інвестиційних договорів, однак в законодавстві перед-
бачено значно більше істотних умов, оскільки укладають-
ся різноманітні інвестиційні договори, зокрема за участю 
органів державної влади й органів місцевого самовряду-
вання,  які  потребують  детального  оформлення  змісту  за 
рахунок встановлення додаткових істотних умов договору.

Розглянемо  деякі  особливості  істотних  умов,  харак-
терні для різних видів інвестиційних договорів за участю 
органів державної влади й органів місцевого самовряду-
вання.

Істотні  умови  договорів,  що  укладаються  в  рамках 
здійснення  ДПП,  мають  відповідати  вимогам,  встанов-
леним законами України. Зокрема, в п. 7 постанови КМУ 
«Деякі  питання організації  здійснення державно-приват-
ного  партнерства»  [8]  зазначено  істотні  умови  договору, 
які можуть бути передбачені в договорі, що укладається 
в рамках ДПП. Цей перелік умов не є виключним, тобто 
в разі заяви хоча б однієї із сторін про необхідність обго-
ворення й затвердження ще однієї нової умови дана умова 
має бути погоджена сторонами.

На думку О.М. Вінник, істотні умови договору в рам-
ках ДПП, відповідно до згаданого вище Порядку, є досить 
численними, якщо їх порівнювати із загальними вимогами 
до мінімальної кількості таких умов до господарського до-
говору, що передбачені ст. 180 ГК України (предмет, ціна, 
строк дії, умови, визнані істотними за законом чи необхід-
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ні для договорів даного виду,  а  також умови, щодо яких 
на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода) 
та із загальними вимогами до умов цивільного договору, 
що передбачені ст. 638 ЦК України  (умови про предмет, 
умови,  визначені  законом  як  істотні  або  необхідні,  а  та-
кож  ті, щодо  яких  за  заявою  хоча  б  однієї  із  сторін має 
бути досягнуто згоди. Вчена вважає, що в даному випадку 
має місце  «перевищення  повноважень»  органом, що  ви-
дав  зазначений  Порядок:  вимоги  до  договорів  у  рамках 
ДПП мають встановлюватися на рівні  закону  (в нашому 
випадку – Закону України «Про державно-приватне парт-
нерство») [9, с. 92]. Так, згідно з ч. 3 ст. 5 Закону України 
«Про державно-приватне партнерство», оформлення зміс-
ту договору можливо відповідно до даного закону й інших 
спеціальних законів [10], якщо мова йде про певну форму 
здійснення  ДПП  (концесійна  діяльність  –  Закон  Украї-
ни  «Про  концесії»  тощо). Крім цього, можна  звертатись 
до положень ЦК України для визначення умов договору, 
якщо укладається так званий змішаний договір. 

Як приклад змішаного договору назвемо концесійний 
договір, оскільки концесія поєднує в собі ознаки підряду 
(наприклад, виконання на власний ризик робіт із будівни-
цтва доріг за завданням концесієдавця) й інститутів найму, 
оренди, фінансового лізингу (строкове, платне володіння 
й користування дорогою) [11].

У  вищезгаданому  Порядку  досить  ґрунтовно  визна-
чено  істотні  умови  договорів,  що  насправді  є  доцільно, 
оскільки  дозволяє  детально  врегулювати  договірні  від-
носини й уникнути можливої появи спорів з приводу не 
врегульованих аспектів  спільної діяльності публічного й 
приватного партнерів. Однак передусім буде застосовува-
тись спеціальний закон, який регулює певну форму ДПП, 
наприклад, Закон України «Про концесії», який визначає 
істотні  умови  договору.  Хоча,  в  разі  відсутності  вимог 
до істотних умов певного договору на рівні закону, може 
застосовуватись  даний  Порядок  в  аспекті  використання 
передбачених  там  істотних  умов  для формування  змісту 
договорів у рамках ДПП, оскільки він  затверджений по-
становою КМУ, яка є підзаконним актом, видається в меж-
ах  повноважень  КМУ  й  для  конкретизації  й  виконання 
закону, в даному випадку – Закону України «Про держав-
но-приватне партнерство». Крім цього, в п. 7 даного По-
рядку вказується на право використання даного переліку 
істотних умов,  а не на обов’язок, що свідчить про реко-
мендаційний характер норми.

Особливий інтерес викликають договори про спільну 
діяльність  і  договори  про  управління  майном,  що  укла-
даються в рамках ДПП, оскільки спеціального правового 
регулювання таких договорів не розроблено. Це свідчить 
і  про  відсутність  спеціальних  вимог  до  змісту  договору, 
тобто  істотних  умов  договору.  Закон України  «Про  дер-
жавно-приватне  партнерство»  має  відсильні  норми  (ст. 
5) до  застосування положень ЦК України,  зокрема щодо 
наступного:  договір,  укладений  в  рамках  державно-при-
ватного  партнерства,  може  містити  елементи  різних  до-
говорів  (змішаний  договір),  умови  яких  визначаються 
відповідно до цивільного законодавства України. Договір 
про  спільну діяльність  і  договір  про  управління майном 
не є змішаними договорами, однак не виключається мож-
ливість договору про управління майном бути змішаним 
за наявності необхідних ознак (наприклад, поряд з управ-
лінням майном сторона наділяється додатково обов’язком 
здійснити  будівельні  роботи щодо  цього  майна,  тож  тут 
поєднується два типи договорів – договір про управління 
майном і договір підряду).

Незважаючи на те, що вищезгадані договори не є змі-
шаними й істотні умови цих договорів чітко не передба-
чені в спеціальних правових актах, в будь-якому випадку, 
згідно принципу аналогії закону, сторони договору пови-
нні узгодити умови про предмет, ціну й строк як  істотні 

умови,  які  є  обов’язковими  для  будь-якого  виду  госпо-
дарського договору відповідно до ч. 3 ст. 180 ГК України. 
Крім цього, істотні умови договору про спільну діяльність 
і договору про управління майном врегульовані положен-
нями ЦК України, також можна звернутись до Постанови 
КМУ  «Деякі  питання  організації  здійснення  державно-
приватного партнерства», де перелічуються істотні умови 
договору в рамках ДПП, які можуть бути використані для 
формування змісту договору.

Отже, виходячи зі змісту ст. 1131 ЦК України, до умов 
договору про  спільну діяльність,  які мають бути розгля-
нуті  й  погоджені,  можна  віднести  такі:  1)  координація 
спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ;  
2)  правовий  статус  виділеного  для  спільної  діяльності 
майна; 3) покриття витрат і збитків учасників; 4) їх участь 
у результатах спільних дій та інші. 

В Роз’ясненні Вищого арбітражного суду України «Про 
деякі  питання  практики  вирішення  спорів,  пов’язаних  з 
укладенням  і  виконанням  договорів  про  сумісну  діяль-
ність»  наводяться  істотні  умови  договору  про  спільну  
діяльність, а саме: мета договору, порядок і умови веден-
ня спільних справ, види й обсяг внесків кожної із сторін, 
умови використання результатів сумісної діяльності тощо 
[12].

Договір  про  управління  майном  регулюється  главою 
70 ЦК України. В ст. 1035 ЦК України передбачені істот-
ні  умови  договору  управління майном,  якими  є:  перелік 
майна, що передається в управління; розмір і форма плати 
за управління майном. Однак, виходячи зі специфіки до-
говірних відносин між приватним партнером і публічним 
партнером, вважаємо, що перелік істотних умов такого до-
говору має бути ширшим. Зокрема до нього потрібно від-
нести ряд умов, які передбачені п. 7 Постанови КМУ «Де-
які  питання  організації  здійснення  державно-приватного 
партнерства»,  як  от:  1)  обсяг  і  форма  фінансової  участі 
приватного партнера, а також обсяг і форма державної під-
тримки  здійснення ДПП,  якщо  надання  такої  підтримки 
передбачається; 2) порядок й умови розподілу між сторо-
нами договору доходу; 3) вимоги щодо повернення після 
припинення дії договору об’єкта ДПП та інші. Вважаємо, 
що аналогічно потрібно застосовувати п. 7 даної постано-
ви для формування змісту договору про спільну діяльність 
за участю органів державної влади й органів місцевого са-
моврядування.

Висновки. Як підсумок зазначаємо, що зміст інвести-
ційних договорів за участю органів державної влади й ор-
ганів місцевого самоврядування складає сукупність умов, 
які  передбачені  різними  нормативно-правовими  актами, 
між якими часто може виникати колізія, як от щодо мож-
ливості  для  сторін  визначати  умови  договорів  в  рамках 
ДПП.  Це  проявляється  на  прикладі  використання  типо-
вого договору, за яким відсутня можливість доповнювати 
його зміст, а відповідно до положень спеціальних законів, 
сторони договорів у рамках ДПП можуть визначати різні 
умови договору, по яких дійдуть згоди. У зв’язку з цим за-
пропоновано передбачити законодавчо використання при-
мірного договору замість типового для регулювання таких 
відносин.

Окрім  цього,  не  для  всіх  інвестиційних  договорів  за 
участю органів  державної  влади й  органів місцевого  са-
моврядування  спеціально  розроблені  умови  договору, 
зокрема  вони  відсутні  для  договорів  про  спільну  діяль-
ність  і  договорів  про  управління майном.  За  принципом 
аналогії  закону  дані  договори  регулюються  відповідно 
до положень ГК України, ЦК України, а в силу специфі-
ки відносин зміст даних договорів має оформлюватись із 
врахуванням  положень Постанови КМУ «Деякі  питання 
організації  здійснення  державно-приватного  партнер-
ства», де перелічуються  загальні  істотні умови договору 
в рамках ДПП.
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ПЕРЕВАГи ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІНСТиТУТУ МЕДІАЦІЇ 
ЯК ПОЗАСУДОВОГО СПОСОБУ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСьКих СПОРІВ

BENEfITS Of IMPLEMENTaTION IN uKraINE INSTITuTE Of MEdIaTION 
aS ExTraJudICIaL SETTLEMENT Of COMMErCIaL dISPuTES
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У статті досліджується ефективність та переваги впровадження в Україні інституту медіації як альтернативного позасудового способу 
врегулювання господарських спорів, розкривається зміст та сутність самого процесу медіації. У роботі значну увагу приділено аналізу 
сучасного стану ефективності вирішення спорів за стандартною судовою процедурою. Наводиться аналіз національного та зарубіжного 
досвіду впровадження інституту медіації на законодавчому рівні.

Ключові слова: медіація, переваги медіації, господарські спори.

В статье исследуется эффективность и преимущества внедрения в Украине института медиации как альтернативного внесудебного 
способа урегулирования хозяйственных споров, раскрывается содержание и сущность самого процесса медиации. В работе значитель-
ное внимание уделено анализу современного состояния эффективности решения споров путем стандартной судебной процедуры. При-
водится анализ национального и зарубежного опыта внедрения института медиации на законодательном уровне.

Ключевые слова: медиация, преимущества медиации, хозяйственные споры.

The article investigates the efficacy and benefits of the introduction in Ukraine of mediation as an alternative non-judicial means of settling 
commercial disputes, reveals the content and essence of the mediation process. In this work, considerable attention is paid to the analysis of 
the current state of the effectiveness of resolving disputes by means of the standard legal procedure. The analysis of national and international 
experience in the implementation of mediation at the legislative level.

Key words: mediation, advantages of mediation, content of advantages of mediation.

Постановка проблеми. На сучасному етапі реформу-
вання правової системи України та стрімкого інтегрування 
до європейських стандартів демократичності, враховуючи 
принципи  верховенства  права  та  сучасний  стан  судової 
системи захисту порушених прав, який потребує значного 
вдосконалення,  гостро  актуальним  є  питання  про  дослі-
дження  та  впровадження  в  Україні  альтернативних  спо-
собів  вирішення  господарських  спорів,  одним  із  яких  є 
медіація (посередництво).

Закріплення  на  законодавчому  рівні  гармонійної  та 
ефективної системи вирішення конфліктів у господарській 
сфері є одним із найважливіших напрямів розвитку право-
вої системи України в умовах становлення соціально орієн-
тованої ринкової економіки. Незважаючи на те, що за роки 

незалежності  України  була  прийнята  низка  законодавчих 
норм, які певною мірою регулюють відносини «примирен-
ня»  у  сфері  господарювання,  такі  як  «досудове  врегулю-
вання спорів шляхом направлення претензії контрагенту», 
«мирова  угода  під  час  судового  розгляду»,  господарське 
законодавство в цьому аспекті потребує значного вдоскона-
лення, новизни в методах підходу, зважаючи на низький рі-
вень ефективності стандартних схем врегулювання спорів.

Стан дослідження. Дослідження у сфері медіації на-
бирають  обертів  у  своєму  розвитку.  Зі  значними  досяг-
неннями та науковими розробками різних аспектів сфери 
медіації  можна  ознайомитися  у  працях  О.В.  Белінської,  
Ю.В.  Розмана, Ю.Д.  Притики, М.Я.  Поліщука,  С.Т.  Йо-
сипенко,  О.К.  Бєлікова,  Н.Н.  Леннуар,  Є.О.  Борисової,  
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В.М. Баранової, А.О. Горової, В.А. Жмудь, В.В. Землян-
ської,  К.В.  Михайлової,  Н.П.  Осіпової,  А.І. Шипилової, 
Е.Н. Рунессон, К. Кимберлі та інших видатних учених та 
практиків.  Вагома  кількість  наукових  праць  присвячена 
процедурі  та  стадіям  медіації,  кваліфікаційним  вимогам 
до медіаторів, порядку створення об’єднань та шкіл меді-
аторів, описанню прикладів вирішення конфліктних ситу-
ацій за допомогою медіації. Однак за відсутності прямого 
закону  значним  напрямом, що  залишається  поза  увагою 
науковців, є вивчення проблематики переваг упроваджен-
ня  в Україні  інституту медіації  як  позасудового  способу 
врегулювання  господарських  спорів  на  законодавчому 
рівні.

Метою статті є  з’ясування  змісту  та  підкреслення  з 
урахуванням  аналізу  національного  та  зарубіжного  до-
свіду  переваг  та  ефективності  впровадження  інституту 
медіації (посередництва) в Україні на законодавчому рів-
ні як позасудового способу врегулювання господарських 
спорів.

Для досягнення поставленої мети було визначено такі 
завдання:  проаналізувати  досвід  застосування  альтерна-
тивного  способу  вирішення  спірних  ситуації  у  правовій 
системі багатьох розвинених країн світу; дослідити право-
ву природу та особливості самого процесу медіації та його 
сутність; виділити та розкрити головні переваги медіації 
порівняно  з  існуючими  судовими  процедурами  розгляду 
спорів.

Виклад основного матеріалу. «Медіація»  –  слово 
англійського  походження,  що  перекладається  як  «по-
середництво».  Тобто  це  техніка  ведення  переговорів  за 
допомогою  третьої  нейтральної  сторони.  Означає  вид 
альтернативного  врегулювання  спорів,  метод  вирішення 
спорів із залученням посередника (медіатора), який допо-
магає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації 
і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб 
контрагенти самостійно змогли обрати той варіант рішен-
ня, який би задовольняв інтереси і потреби всіх учасників 
конфлікту.

Медіація  як один  з методів  встановлення правосуддя 
розповсюджена у більшості країн світу вже понад 35 ро-
ків.  Позасудовий  порядок  урегулювання  спорів  з’явився 
вперше  наприкінці  70-х  років  у  США  та  на  початку  
80-х років у Європі. Програми примирення успішно діють 
у Норвегії, Фінляндії, Великобританії, Австрії, Німеччині, 
Франції, Бельгії, Польщі та закріплені на рівні національ-
ного  законодавства.  Законодавчі  органи  зарубіжних  кра-
їн всіляко сприяють розвитку медіації,  таким прикладом 
може бути Франція, де процедура посередництва є безко-
штовною для учасників процесу і оплачується з Держав-
ного  бюджету. Світовий  досвід  орієнтований на  активне 
використання медіації, що зумовлює потребу у досліджен-
ні  та  впровадженні  цього  інституту  і  в  українському  за-
конодавстві.

Офіційне визначення терміну наводиться у Типовому 
Законі  ЮНСІТРАЛ  «Про  міжнародну  комерційну  при-
мирювальну  процедуру»,  прийнятому  Комісією  ООН  
у 2002 р. з настановами щодо її впровадження й застосу-
вання,  згідно з яким медіація – це процес, коли сторони 
залучають  третю  особу  для  допомоги  у  мирному  врегу-
люванні спорів, що виникають із приводу контрактних чи 
інших  правових  відносин  або  пов’язані  з  ними  [1].  Для 
вирішення  спору  залучається  нейтральна  сторона  –  по-
середник,  який  веде  процес,  вислуховує  аргументацію 
сторін щодо суті спору і активно допомагає зрозуміти свої 
інтереси,  оцінити  можливість  компромісів  і  самостійно 
прийняти  рішення,  яке  задовольнить  усіх  учасників  [2]. 
Відповідно  до  Директиви №  2008/52/ЄC  Європейського 
Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. «Про деякі ас-
пекти медіації у цивільних та господарських правовідно-
синах» медіатор – це будь-яка третя особа, незалежно від 
віросповідання чи професії,  якій пропонується провести 

посередництво ефективним, неупередженим і компетент-
ним чином [3]. Законодавство різних країн світу має свої 
характерні вимоги до особи медіатора. Наприклад у Чехії 
та Австрії медіаторами можуть бути спеціалісти в галузі 
права,  соціальних  наук  чи  психології,  які  пройшли  спе-
ціальний  тренінг,  а  в Польщі необхідною умовою є  спе-
ціальна  освіта  та  набір  особистих  якостей,  а  також  реє-
страція в суді. Відповідно до французького законодавства 
посередники  мають  бути  акредитовані  прокуратурою  і 
законтрактовані  з  Міністерством  юстиції  щодо  надання 
послуг медіації. Незважаючи на різноманітність вимог до 
посередника в залежності від держави, основною є неупе-
редженість  та  нейтральність,  оскільки медіатор  повинен 
бути незацікавлений у результатах справи та діяти одна-
ково в інтересах обох сторін.

Досвід провідних країн світу вказує на те, що медіація 
є майже універсальним засобом вирішення конфліктів. За 
своєю  суттю  вона  є  неформальною,  добровільною  про-
цедурою,  проте  показує  чудові  результати  у  розв’язанні 
конфліктів. Медіація оминає складні судові процедури та 
може бути адаптована до будь-яких обставин. Її метою є 
обговорення  складної  ситуації,  налаштування  учасників 
на конструктивну взаємодію для вирішення конфлікту об-
раним пріоритетним методом.

Процес  застосовування  медіації  не  обмежений  жод-
ною галуззю права. Це і примирення потерпілого та пра-
вопорушника, якщо вчинено злочини невеликої тяжкості; 
і налагодження стосунків подружжя та встановлення нор-
мальних  взаємовідносин  поза  шлюбом;  і  добропорядне 
сусідство;  і  примирення  сторін, що пов’язані  трудовими 
відносинами  [4,  с.  339];  і  вирішення  проблем  відшко-
дування  моральної  та/або  матеріальної  шкоди;  у  галузі 
корпоративного  управління  –  вирішення  конфліктів  між 
членами ради зі встановлення меж між наглядом та управ-
лінням, спорів акціонерів та інвесторів, між компанією та 
посадовими  особами  тощо;  медіація  в  адміністративних 
справах – це позасудова процедура з вирішення спору між 
органами державної влади чи місцевого самоврядування 
та  приватними  особами,  яка  спрямована  на  мирне  вирі-
шення  публічно-правових  спорів,  налагодження  діалогу 
між  громадянами  та  органами  влади,  розвантаження  ад-
міністративних судів; це може бути і методом вирішення 
міжнародних конфліктів.

Застосування  медіації  можливе  для  вирішення  будь-
яких непорозумінь і, зокрема, під час розв’язання госпо-
дарських спорів. Небездоганне внутрішнє законодавство, 
що регулює сьогодні господарсько-правовий сектор Укра-
їни,  провокує  виникнення  великої  кількості  конфліктів, 
казусів  між  суб’єктами  господарювання,  що  завдають 
шкоди  не  лише  їх  учасникам,  а  й  загалом  іміджу  нашої 
держави на світовій арені у налагоджені внутрішньо– та 
зовнішньоекономічних  відносин.  Традиційним  способом 
урегулювання господарсько-правових спорів в Україні за-
лишається звернення до господарського суду. Проте існує 
багато недоліків такої процедури вирішення конфліктних 
ситуацій, де негативними факторами впливу залишають-
ся  і  недосконалість  українського  господарського  та  гос-
подарсько-процесуального законодавства,  і публічність,  і 
корупція,  і низька кваліфікація суддів,  і значні фінансові 
та часові затрати,  і бюрократичність,  і розголошення ко-
мерційної  інформації,  і ухилення від виконання рішення 
суду, і труднощі в реалізації прийнятих судових рішень, і 
нересурсність  виконавчих  служб, що  свідчить про неви-
соку ефективність звичайної процедури вирішення супер-
ечок, підтверджує актуальність пошуку та запровадження 
альтернативних  позасудових  способів  вирішення  спорів 
[5, с. 31].

Основною характеристикою медіації,  її принциповою 
відмінністю від конфронтаційних за своєю суттю проце-
дур, зокрема судових, є простота, відсутність формалізму, 
гнучкість, а головне – економія часу та коштів.
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Світовий досвід досудового врегулювання спору шля-
хом  медіації  свідчить,  що  цей  інститут  примирення  дає 
позитивний результат як для самих учасників конфлікту, 
так  і  для  загальної  справи  –  збереження  довгостроко-
вих  господарських  відносин,  партнерських  зв’язків  між 
суб’єктами підприємницької діяльності, що є важливим у 
довгостроковому веденні успішного бізнесу.

У  конфліктній  ситуації  універсальність  медіації  дає 
можливість  її проведення як до етапу звернення до суду 
(третейського  суду),  так  і  під  час  або  після  судового  чи 
третейського провадження, у тому числі під час виконав-
чого провадження.

Медіацію можна застосовувати як у конфліктах (спо-
рах)  між  резидентами  України,  так  і  у  конфліктах  за 
участю нерезидентів, якщо сторони під час укладання зо-
внішньоекономічних договорів погодились, що процедура 
медіації буде проведена на території України.

Основною  ідеєю  медіації  є  концепція  відновного 
правосуддя,  що  передусім  спирається  на  компенсаційне 
спокутування заподіяної шкоди, яке слід розуміти як аль-
тернативу сьогоднішній ідеї бюрократичного і не завжди 
ефективного правосуддя.

В основу медіації покладено принципи:
– добровільності, де кожна із сторін на власний розсуд 

приймає рішення щодо участі у переговорах і усвідомлює, 
що рішення може бути досягнуте тільки шляхом співро-
бітництва,  передбачає  можливість  добровільного  припи-
нення процесу на будь-якому етапі;

– щирості намірів щодо вирішення конфлікту, що вба-
чається у правовій консенсуальності сторін, толерантнос-
ті, винаході найкращого для обох сторін рішення для по-
вного розв’язання непорозумінь;

–  правоздатності  та  деліктоздатності  сторін;  сторони 
несуть  відповідальність  за  прийняття  рішення  та  його 
саме  виконання,  а  медіатор  –  за  законність,  дотримання 
правил та принципів процедури;

–  конфіденційності  –  все, що  відбувається  у  процесі 
медіації, не розголошується ні медіатором, ні сторонами.

–  неупередженості  посередника,  що  полягає  у  ней-
тральності медіатора,  відсутності  оцінок  та  осуду,  допо-
мозі  рівною  мірою  обом  сторонам  конфлікту.  Основою 
посередництва (медіації) є нейтральність посередника та 
самовизначення  сторін  (сторони  самостійно  мають  зна-
йти  взаємоприйнятний  варіант  вирішення  конфлікту  або 
суперечки). Цим роль медіатора відрізняється від ролі не-
залежного судді,  зобов’язаного винести рішення, що ви-
рішить конфліктну ситуацію.

–  неформальності  та  гнучкості  процедури  медіації  – 
це відсутність часових меж, бюрократії, формальностей у 
подачі та складанні процесуальних документів, простота, 
прозорість та доступність для всіх учасників процесу.

Сам процес здійснення медіації має певні етапи:
1. Підготовка до посередництва, що полягає у виборі 

медіатора, налагодженні контактів посередником зі сторо-
нами  конфлікту  та  організація  простору  для  проведення 
медіації.

2.  Вступна  частина  медіації,  де  медіатор  знайомить 
учасників із процедурою медіації та її принципами, обго-
ворює зі сторонами правила медіації, відповідає на питан-
ня сторін, сторони підписують письмову Згоду на участь 
у медіації.

3.  Презентація  сторін.  Завдання  цього  етапу  –  дати 
сторонам  можливість  висловитися  стосовно  конфлік-
тної  ситуації  і  ставлення  до неї. Детально  визначаються 
і узгоджуються між сторонами суть проблеми та ключові 
моменти,  що  потребують  розв’язання.  Формується  коло 
основних питань для обговорення. Цей етап є базовим у 
побудові  діалогу  між  сторонами,  оскільки  вони  є  осно-
вними  суб’єктами  комунікації,  а  роль  медіатора  полягає 
винятково у полегшенні процесу спілкування між учасни-
ками.

4. Бесіда з кожною стороною окремо сприяє виявлен-
ню бажаних передбачуваних шляхів розв’язання конфлік-
тної ситуації кожної зі сторін.

5.  Обговорення  та  розв’язання  проблеми.  Завдання 
цього  етапу  полягають  у  визначенні шляхів  розв’язання 
проблеми та знаходженні варіантів, які задовольнять оби-
дві  сторони  конфлікту. Медіатор  роз’яснює  наслідки  ре-
алізації  прийнятих  рішень. Особлива  увага  приділяється 
успіху «відновлення» стосунків.

6.  Висновок  угоди  полягає  у  підписанні  письмового 
документу, який офіційно закріплює досягнуте протягом 
попереднього  етапу порозуміння – чіткий план виходу  з 
конфліктної  ситуації  зі  вказаними  часовими  рамками  та 
розподілом відповідальності між учасниками конфлікту.

Отже,  однозначними  перевагами  медіації  є  економія 
часу  порівняно  зі  стандартним  процесом  налагодження 
конфлікту через судові органи;  звільнення суддів від на-
вантаження і надання можливості зосередитися на більш 
серйозних  справах,  що  пришвидшує  загальний  процес 
розгляду  справ  у  суді;  зняття  емоційного  напруження; 
зниження вартості процесу вирішення спору, можливість 
уникнути іноді непомірно великого розміру судового збо-
ру;  можливість  впливати  на  результат,  оскільки  сторони 
доходять згоди самі – медіатор не приймає рішення за них; 
конфіденційність процедури на відміну від гласності су-
дового процесу (дає змогу мінімізувати ризик публічного 
розголошення,  що  є  важливим  у  багатьох  сферах  люд-
ського життя – від небажання розголошувати інформацію 
щодо приватного життя до побоювань розголошення ко-
мерційної  таємниці);  гарантія  добровільного  виконання 
конценсуального рішення та уникнення формальної про-
цедури стягнень за виконавчими листами; можливість збе-
реження або відновлення ділових взаємин із партнерами; 
можливість запобігти виникненню подібних конфліктів у 
майбутньому.

Окремою перевагою хотілося  б  виділити психологіч-
ний аспект спонукального характеру до добровільного ви-
конання рішення, прийнятого під час врегулювання спору 
шляхом  примирювального  процесу.  Аргументується  це 
тим, що  коли  суд  виносить  рішення,  то  навіть  за  умови 
застосування примусового виконання воно часто не вико-
нується. Цьому фактору є пояснення психологів, які ствер-
джують,  що  людина  опирається  будь-яким  примусовим 
заходам  через  свою  природу.  Водночас  коли  особа  бере 
активну  участь  у  прийнятті  та  формулюванні  рішення, 
ступінь опору значно зменшується, тобто людина добро-
вільно виконує погоджене, а не «нав’язане» рішення.

Медіація є примирювальною процедурою, яка перед-
бачає  обговорення  правової  проблеми,  що  сталася,  без 
зайвого психологічного загострення. Завдяки присутнос-
ті медіатора,  який полегшує сторонам процес діалогу та 
скеровує їх на узгодження інтересів і знаходження консен-
сусу, процесуальна змагальність переходить у співпрацю, 
на відміну від судового розгляду, де завжди є боротьба, пе-
реможець та сторона, що програла. [7, с. 251]. Спори, що 
розв’язуються мирним шляхом, сприяють цивілізованому 
прогресу,  розвитку  суспільства.  Альтернативні  способи 
вирішення  конфліктних  ситуацій  ґрунтуються  на  добро-
вільності, паритетності,  оскільки  їх використання  є пра-
вом, а не обов’язком [6, с. 54].

Для ілюстрації переваг медіації можна навести нагляд-
ні  приклади  міжнародного  досвіду  за  останні  три  роки: 
в США 95% справ, що були відправлені на медіацію, не 
дійшли до судового розгляду; в Німеччині 93% медіацій 
завершуються  мировою  угодою;  у  Великобританії  по-
казник  результативності  медіації  становить  90–95%.  За 
даними  досліджень  (див.,  наприклад,  Jennifer  E.  Shack, 
«Bibliographic  Summary  of  Cost,  Pace,  and  Satisfaction 
Studies of Court Related Mediation Programs») у господар-
сько-правових спорах про «виконання контрактів» медіа-
ція на 56% скорочує фінансові витрати та на 73% є менш 
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тривалою у часі. Це пов’язано з тим, що медіація має чи-
сельні преваги порівняно з судовими процедурами та ін-
шими засобами вирішення спорів.

У нашій державі використання медіації як способу ви-
рішення спорів має недовгу історію, оскільки лише з кін-
ця дев’яностих років починає формуватися мережа укра-
їнських  регіональних  груп  медіації,  проводяться  перші 
експерименти щодо її використання. Прототипом медіації 
є вітчизняний інститут примирення в процесуальному за-
конодавстві – ст. 175 ЦПК України,  ст. 78 ГПК України, 
які  регламентують  укладання  між  сторонами  судового 
процесу  мирової  угоди.  У  2006  році  був  виданий  Указ 
Президента України № 361/2006 «Про Концепцію вдоско-
налення судівництва для утвердження справедливого суду 
в Україні відповідно до європейських стандартів», де за-
значається, що держава повинна сприяти розвитку таких 
недержавних інституцій, як третейські суди, посередники 
тощо, які допомагають залагодити спір, не доводячи його 
до суду [8].

Необхідність  запровадження  інституту  медіації  у  ві-
тчизняній  системі  права  ґрунтується  на  позитивних  ре-
зультатах  практики  застосування  інституту  примирення 
в  багатьох  країнах  світу, що  свідчить про його  ефектив-
ність. Крім того, це відповідатиме загальній позиції Укра-
їни щодо гармонізації національного законодавства із за-
конодавством  Європейського  Союзу,  оскільки  питанню 
примирних  процедур  присвячено  низку  рекомендацій  і 
рішень Ради Європи.

Про  доцільність  запровадження  процедури  медіації 
(примирення)  в  українському  судочинстві  свідчать Реко-
мендації Комітету Міністрів Ради Європи «Про медіацію 
в цивільних справах» та «Про сімейну медіацію», а також 
«Зелена книга» про альтернативне врегулювання спорів у 
цивільному та комерційному праві Комісії Європейських 
Співтовариств тощо.

Враховуючи  Рекомендацію № R  (98)  1  Комітету Мі-
ністрів  Ради  Європи  щодо  медіації  в  сімейних  справах 
від 21  січня 1998 р.,  Рекомендацію № R  (99)  19 Коміте-
ту Міністрів Ради Європи щодо медіації в кримінальних 
справах від 15 вересня 1999 р., Рекомендацію Rес. (2001) 
9 Комітету Міністрів Ради Європи щодо альтернатив су-
довому розгляду спорів між адміністративними органами 
і сторонами – приватними особами від 5 вересня 2001 р., 
Рекомендацію Rес. № (2002) 10 Комітету Міністрів Ради 
Європи щодо медіації в цивільних справах від 18 вересня 
2002 р., Основоположне рішення Ради Європейського Со-
юзу  (2001/220/JHA) щодо місця жертв злочинів у кримі-
нальному судочинстві від 15 березня 2001 р., Директиву 
Європейського  парламенту  та  Ради №  2008/52 ЕС щодо 
деяких аспектів посередництва  (медіації) у цивільних та 
комерційних  справах  від  21  травня 2008 р.  тощо,  запро-
вадження механізмів альтернативного вирішення спорів є 
доцільним на сучасному етапі розвитку правової системи. 
Це не тільки сприятиме зменшенню навантаження на су-
дову систему, а й пришвидшить вирішення спорів. Саме 
тому прийняття закону, який забезпечить належне врегу-
лювання  процедури  медіації,  обов’язковість  прийнятих 
в її результаті рішень є передумовою застосування цього 
альтернативного способу вирішення спорів.

Ця позиція узгоджується  і  з конституційними припи-
сами,  оскільки  відповідно  до  частини  п’ятої  ст.  55 Кон-
ституції  України  держава  гарантує  кожному  будь-якими 
не  забороненими  законом  засобами  захищати  свої  права 
і  свободи  від  порушень  і  протиправних  посягань,  хоча 
Основний Закон України безпосередньо не містить поло-
жень щодо  інституту чи механізмів  вирішення  спорів  за 
допомогою процедури медіації.

Починаючи з 2009 р. Комітет із питань правової по-
літики  та  правосуддя неодноразово  розглядав на  своїх 

засіданнях проект Закону України про медіацію, пода-
ний  ініціативною групою народних депутатів України. 
Однак, підтримуючи в цілому необхідність чіткого  за-
конодавчого регулювання процедури медіації в Україні, 
члени Комітету висловлювали зауваження щодо змісту 
поданого  законопроекту  та рекомендували його на до-
опрацювання. Нарешті 3 листопада 2016 р. на засіданні 
Верховної Ради України народні депутати 238 голосами 
у першому читанні прийняли за основу проект Закону 
України  №  3665  «Про  медіацію»,  яким  пропонується 
запровадити  інститут  медіації  в  Україні  та  визначити 
правові  основи  позасудового  вирішення  спорів.  [9]. 
Законопроектом № 3665 пропонується запровадити  ін-
ститут медіації  в Україні  та  визначити правові  основи 
надання послуг медіації на професійних засадах, поши-
рити практику мирного вирішення спорів позасудовими 
методами та забезпечити збалансовані взаємовідносини 
між інститутом медіації та судовою системою, а також 
принципи та порядок проведення медіації, статус меді-
атора,  особливості  проведення  процедури медіації  під 
час  судового  розгляду,  механізми  контролю  за  якістю 
надання послуг медіації  та  засади державної політики 
у сфері медіації.

Але  вже  сьогодні,  незважаючи  на  відсутність  пря-
мого закону про медіацію, Україна може запропонувати 
європейській  спільноті  свій  власний,  хоч  і  невеликий, 
але досить  вагомий досвід  застосування процедури ме-
діації,  який  підтверджує  високу  ефективність  застосу-
вання цього інституту у вирішенні конфліктів. На тери-
торії  України  діє  низка  Регіональних  груп  медіації,  які 
об’єдналися в Асоціацію груп медіації України та Укра-
їнський центр порозумінь. Вже існує Український Центр 
Медіації (УЦМ), що створений при Києво-Могилянській 
Бізнес-Школі, який діє у двох напрямах – навчання ме-
діаторів  (освітня  сфера)  і  надання послуг незалежними 
медіаторами. Основне завдання Центру – донесення  ін-
формації про медіацію як про ефективний інструмент у 
вирішенні конфліктів та демонстрація успішного досвіду 
її застосування.

Показник виконання угод, укладених за результатом 
медіації,  сьогодні  в  Україні  є  приголомшливим:  майже 
99% домовленостей виконуються сторонами добровіль-
но. Натомість показник примусового виконання судових 
рішень в Україні не перевищує 48%, що є кричущим та 
недопустимим.

Отже,  можна  прогнозувати,  що  вже  у  найближчій 
рік в українському законодавстві буде запроваджено цей 
дійсно  прогресивний  та  дієвий  інститут,  який  позитив-
но впливатиме на учасників суспільних відносин, стане 
конкретним  механізмом  забезпечення  права  сторін  на 
примирення,  визначеного  чинним  законодавством,  та 
сприятиме  формуванню  позитивного  іміджу  країни  се-
ред світової спільноти.

Висновки. Проаналізувавши наявний світовий досвід 
застосування  інституту  медіації  на  державному  рівні, 
розглянувши стан судового процесу розгляду  господар-
ських  спорів  в Україні,  а  також ефективність реалізації 
судових  рішень,  необхідно  зазначити, що  запроваджен-
ня інституту медіації на законодавчому рівні сприятиме 
демократичності, всебічності, економічності та ефектив-
ності  вирішення  спірних  ситуацій  зі  збереженням  по-
дальших добропорядних партнерських відносин, високо-
відсотковим показником виконаних погоджених рішень, 
психологічним  комфортом  та  сприятиме  гармонізації 
суспільства загалом. Адже заохочення людей до поваги 
один до одного та до вирішення конфліктів у разі їх ви-
никнення на відновних засадах – це два найважливіших 
шляхи  розбудови  справедливого  та  гуманного  суспіль-
ства та правової держави.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей оцінювання праці професійних творчих працівників та проблем її оплати. Визначено 
характерні риси творчої праці, можливі критерії її оцінювання та правовий статус творчих працівників у трудових правовідносинах.

Ключові слова: творча праця, професійні творчі працівники, оцінка творчої праці, оплата праці творчих працівників.

Статья посвящена исследованию особенностей оценивания труда профессиональных творческих работников и проблем его опла-
ты. Определены характерные черты творческого труда, возможные критерии его оценивания и правовой статус творческих работников 
в трудовых правоотношениях.

Ключевые слова: творческий труд, профессиональные творческие работники, оценка творческого труда, оплата труда творческих 
работников.

The article investigates the peculiarities of labor evaluation of professional artists and the problems рay creative work. The characteristic 
features of the creative work, the possible criteria for its evaluation and the legal status of creative workers in the employment relationship.

Key words: creative work, professional creative workers, evaluation of creative work, рayment of creative workers.

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛьНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постановка проблеми. Виникнення та розвиток теорії 
суспільного  капіталу  в  економічній  науці  зумовлений  не 
тільки  ідеєю  надати  товарної  форми  здібностям  людини, 
а,  насамперед,  бажанням  визначити  вплив  особистісних, 
творчих  якостей  людини  на  економічні  процеси.  Для  су-
часної освіченої людини стає неприйнятним ставлення до 
своїх важливих творчих якостей  і здібностей як до відчу-
жуваного від неї товару. Проте результати інтелектуальної 
творчої діяльності давно стали об’єктами права: законодав-
ством визначені суб’єкти права інтелектуальної власності, 
права  на  результати  творчості  розглядаються  як  особисті 
немайнові та майнові, закріпленим є допустимий порядок 
їх відчуження. Отже, є актуальним та необхідним визначен-
ня правового статусу творчого працівника як суб’єкта права 
та формулювання основних критеріїв оцінювання отрима-
них ним результатів у процесі трудової діяльності.

Стан дослідження. Вивченням питань правового ста-
тусу творчих працівників займались науковці: І.А. Богдан, 
Н.Б.  Болотіна,  С.О.  Іванов, М.І.  Іншин,  Р.О.  Стефанчук.  
В основному фрагментарно зверталась увага на визначен-
ня правового статусу творчих працівників, при цьому не 
здійснювалось комплексних досліджень оцінки та оплати 
їх роботи.

Отже, метою статті  є  виявлення  основних  проблем 
оцінки та оплати творчої праці, а також визначення право-
вого статусу професійного творчого працівника у трудо-
вих відносинах та відносинах інтелектуальної власності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Творча 
праця є різновидом інтелектуальної діяльності, у процесі 
якої здійснюється реалізація природних та набутих люди-
ною здібностей та вмінь,  у результаті чого  створюються 
нові образи, композиції, технічні рішення та різноманітні 
продукти процесу творчості, які відрізняються від інших 
результатів  інтелектуальної  діяльності  новизною,  ори-
гінальністю,  неповторністю,  унікальністю,  суспільною 
необхідністю та ринковою привабливістю. 

Основними характерними рисами творчої праці (твор-
чої діяльності) є:

1) формування нового продукту духовної  або  техніч-
ної творчості, що повинен мати ознаки неповторності, уні-
кальності, суспільної необхідності тощо; 

2)  створення  такого продукту  здійснюється  в  резуль-
таті  дивергентного  мислення,  яке  передбачає  не  тільки 
осмислену  раціональну  діяльність,  а  й  застосування  не-
стандартних підходів до вирішення задач; 

3) змістовність творчої праці означає насиченість тру-
дової  діяльності  розумовими  процесами,  продуктивним 
мисленням та різноманітними креативними елементами; 

4) зміст творчої праці повинен відображатись у трудо-
вій функції працівника, а оцінка такої роботи має залежи-
ти від кількості творчих елементів. 

Процес здійснення професійної творчої діяльності та її 
специфіка вимагають виробити нові підходи щодо оцінки 
творчої праці та її результатів. По-перше, необхідно закрі-
пити основний поділ творчості за об’єктами та предметом 
(наприклад,  літературна,  художня,  мистецька  творчість; 
технічна  творчість;  наукова  творчість  тощо);  по-друге, 
необхідно встановити загальні засади оплати праці твор-
чих працівників та закріпити їх у кодифікованому джерелі 
трудового права (Кодексі) або у спеціальному законі (на-
приклад,  Законі  України  «Про  правове  становище  твор-
чих  працівників»);  по-третє,  розробити  основні  критерії 
оцінки творчої праці, в залежності від різних її показни-
ків (елемент творчості, складність, колективний характер, 
економічна цінність, соціальна значущість та інші крите-
рії);  по-четверте,  здійснити  відмежування  імперативних 
норм і методів регулювання оплати праці творчих праців-
ників від диспозитивних та нормативно їх закріпити; по-
п’яте,  для  творчих  працівників  забезпечити  можливість 
більш гнучкого регулювання умов праці у частині норму-
вання,  стимулювання,  оцінки не  тільки процесу праці,  а 
й обов’язково кінцевого результату, що також впливає на 
визначення питання оплати праці; по-шосте, враховуючи 
тісний зв’язок професійної творчої діяльності як різнови-
ду трудового права із багатьма категоріями права інтелек-
туальної власності, необхідно визначити допустимість та 
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порядок  застосування  норм  права  інтелектуальної  влас-
ності (норм цивільного права) до регулювання професій-
них творчих трудових відносин (субсидіарне застосування 
цивільних норм до регулювання трудових відносин; засто-
сування аналогії права та аналогії закону тощо), а також 
встановити межі зіткнення трудового права та права інте-
лектуальної власності. 

Так, останнє здійснює охорону різних результатів твор-
чої діяльності, що визнані об’єктами права інтелектуаль-
ної власності у сфері літературної, художньої, мистецької, 
виконавської та  іншої діяльності  (об’єкти авторського та 
суміжних прав);  у  сфері  технічної  винахідницької  та  ін-
шої творчості (об’єкти промислової власності); у сфері на-
укової творчості, раціоналізаторської та іншої діяльності. 
Вказані  об’єкти  права  інтелектуальної  власності можуть 
створюватись: у результаті цілеспрямованої особистісної 
творчої  діяльності  людини;  випадково;  за  договором  за-
мовлення; у результаті виконання своєї трудової функції, 
коли творець перебуває у правовідносинах  із роботодав-
цем  (останній  є  замовником)  та  в  інших  випадках. Пра-
во інтелектуальної власності визначає ознаки результатів 
творчої  діяльності,  що  надають  можливість  визнати  їх 
об’єктами права інтелектуальної власності та здійснювати 
щодо них правову охорону та захист. 

Деякі об’єкти права інтелектуальної власності підляга-
ють охороні, незалежно від їх оприлюднення, готовності, 
призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, ре-
клама, пропаганда, розваги тощо). Правова охорона поши-
рюється тільки на форму вираження твору і не стосуєть-
ся будь-яких  ідей,  теорій,  принципів, методів,  процедур, 
процесів, систем, способів, концепцій, відкриттів, навіть 
якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у 
творі (ч. 2 ст. 8 Закону України «Про авторське право та 
суміжні права»). 

Такі результати технічної  творчості,  як винаходи, ко-
рисні  моделі  та  промислові  зразки  підлягають  правовій 
охороні, за умови відповідності визначеним спеціальним 
законодавством  ознакам  патентоздатності.  Так,  згідно  із 
ч.1, 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винахо-
ди і корисні моделі», правова охорона надається винаходу 
(корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, 
принципам гуманності і моралі та відповідає умовам па-
тентоздатності. Об’єктом винаходу (корисної моделі), яко-
му надається правова охорона, може бути: продукт (при-
стрій,  речовина,  штам  мікроорганізму,  культура  клітин 
рослини  і  тварини  тощо);  процес  (спосіб),  а  також  нове 
застосування відомого продукту чи процесу.

Законодавство  інтелектуальної  власності,  що  визна-
чає особливості охорони та використання різних об’єктів 
права  інтелектуальної  власності,  вказує  на  можливість 
створення інтелектуального продукту у якості так званого 
службового твору  (винаходу, корисної моделі тощо). На-
приклад, у Законі України «Про охорону прав на винаходи 
і корисні моделі» визначено, що службовий винахід  (ко-
рисна модель) – це винахід  (корисна модель), створений 
працівником: 

1) у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи за 
дорученням роботодавця, за умови, що трудовим догово-
ром (контрактом) не передбачене інше; 

2) із використанням досвіду, виробничих знань, секре-
тів  виробництва  та  обладнання  роботодавця. При  цьому 
службовими  визнаються  зафіксовані  у  трудових  догово-
рах  (контрактах),  посадових  інструкціях  функціональні 
обов’язки працівника, що передбачають виконання робіт, 
які  можуть  привести  до  створення  винаходу  (корисної 
моделі).  Доручення  роботодавця  визначається  як  видане 
працівникові  у  письмовій  формі  завдання,  безпосеред-
ньо пов’язане зі специфікою діяльності підприємства або 
роботодавця  і  може  призвести  до  створення  винаходу 
(корисної  моделі).  Як  бачимо,  у  такого  роду  відносинах 
беруть  участь  дві  основні  сторони:  роботодавець,  тобто 

особа,  яка  найняла  працівника  за  трудовим  договором 
(контрактом)  та  працівник  (винахідник)  –  людина,  інте-
лектуальною  творчою  діяльністю  якої  створено  винахід 
(корисну модель).

Необхідно хоча б у загальному аспекті виокремити ті 
ознаки творчої праці, які характеризують її як професійну, 
що передбачає її виконання в межах трудових правовідно-
син безпосередньо за договором між працівником (твор-
цем) та роботодавцем. На нашу думку, до таких якостей 
належать: 

1) зацікавленість держави та суспільна корисність ре-
зультатів творчої праці; 

2) необхідність створення особливих умов для реаліза-
ції творчих здібностей авторів; 

3) довготривалість та (або) регулярність творчої праці; 
4) колективний характер праці.
Для визначення правового статусу працівників творчу 

працю доцільно поділити на два основні види: 
1) технічна; 
2) художня та мистецька. 
У межах цих двох видів необхідно виокремити їх під-

види за різними критеріями та визначити характерні риси 
такої діяльності та її результатів.

Творчий працівник може бути визначений як фізична 
особа, котра здійснює творчу працю на професійній осно-
ві на підставі трудового договору. Професійний характер 
творчої  праці  означає  здійснення  творчої  діяльності  в 
межах трудових правовідносин за професією, яка у спеці-
альному нормативному порядку визнана творчою.

Зацікавленість  держави  та  суспільна  корисність  ре-
зультатів творчої праці передбачає визнання певної сфери 
творчої  діяльності  пріоритетною  для  розвитку  держави 
або визнання її необхідною для задоволення культурних, 
освітніх та інших потреб суспільства. Державна зацікавле-
ність може виявлятись шляхом визнання певної діяльності 
пріоритетною, здійсненням державної підтримки установ, 
що  її реалізують, а також шляхом повного фінансування 
відповідної професійної творчої діяльності (у сферах кіно 
та телерадіомовлення, освіти та науки, народного госпо-
дарства тощо). Державна зацікавленість повинна проявля-
тись у співпраці та всілякому стимулюванні установ, які 
виконують  творчу працю,  із  державою.  Інтерес  держави 
та суспільна корисність можуть зумовлюватись цінністю 
виробленого продукту, який визнається творчим у зв’язку 
з його майбутньою ефективністю використання, масшта-
бами застосування, прибутком.

Необхідність забезпечення особливих умов для реаліза-
ції творчих здібностей авторів передбачає таку організацію 
процесу праці, яка поєднуватиме знання роботодавцем ці-
лей та специфіки творчої праці, створення належних умов 
(організаційних,  соціальних,  психологічних,  матеріально-
побутових  тощо)  для  реалізації  працівниками  (творцями) 
своїх здібностей. Більшість масштабних творчих проектів 
матеріально не можуть бути забезпечені однією чи кілько-
ма особами,  тому на роботодавця покладається обов’язок 
створити необхідні умови для творчої праці та забезпечити 
їх повне фінансування, не рахуючи винагороди за неї.

Довготривалість  та  (або)  регулярність  творчої  праці 
передбачає  не  одноразове  виконання  творчого  завдання, 
а  систематичне  здійснення  колективом  чи  індивідуумом 
певної  роботи,  спрямованої  на  отримання  цілісного  ре-
зультату  у  вигляді  творчого  продукту  (кінофільм,  спек-
такль,  телепередача,  освітня  програма,  винахід  тощо). 
Довготривалість,  крім  цього,  передбачає  систематичне 
використання отриманих у відповідному науковому (мис-
тецькому,  культурному)  середовищі  знань,  задумів,  ідей, 
які втілюються у життя шляхом створення нових творчих 
продуктів із використанням наявного досвіду, що дозволяє 
науці, культурі та мистецтву рухатись уперед. 

Колективний характер творчої праці передбачає необ-
хідність  об’єднання  результатів  роботи  кожного  праців-
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ника для отримання готового варіанту творчого продукту, 
що є придатним для використання. Необхідність кооперу-
вання творчих працівників та їх потенціалів також зумов-
люється пришвидшенням отримання бажаного результату 
та  необхідним фактором  для  досягнення  максимального 
ефекту. Колективний характер творчої праці в умовах гло-
балізації передбачає не тільки співпрацю всередині колек-
тиву, а і взаємодію різних колективів, а також співпрацю 
на міжнародному рівні. Однак, як відзначає М.Б. Кушнір, 
«можливість  досягнення  результату  тільки  шляхом  ко-
лективних дій не може нівелювати  індивідуальну працю 
працівника. Оскільки творча праця завжди є унікальною, а 
звідси і її індивідуалізм. Але в сучасних умовах індивіду-
алізм творчого працівника часто повинен бути підкорений 
загальним цілям, в  іншому випадку він ризикує залиши-
тися  непоміченим  та  непотрібним  суспільству.  Творець 
за своєю природою індивідуаліст, оскільки кожна творча 
особистість унікальна, і в той же час не здатна реалізову-
вати свій потенціал у відриві від колективу» [1, с. 29-30].

Виготовлення  творчого  продукту  в  межах  трудових 
правовідносин потребує розробки та законодавчого закрі-
плення особливостей правового статусу творця та визна-
чення можливостей роботодавця щодо створеного праців-
ником продукту. Нормами трудового права повинні бути 
визначені  імперативні  (обов’язкові  до  виконання)  поло-
ження щодо організації творчої праці, особливо актуаль-
ним є питання трудової функції, нормування такої праці 
та, відповідно, винагороди за неї. 

Під  час  визначення  питання  винагороди  за  творчу 
професійну працю необхідно враховувати деякі  її  харак-
теристики,  які,  в  даному  випадку,  є  визначальними  або 
достатньо значущими. З нашої точки зору, варто виокре-
мити  такі  характеристики,  як:  складність,  напруженість, 
колективний характер, державна та суспільна значущість 
творчої праці тощо.

Складність творчої праці визначається її змістовністю 
та багатокомпонентністю, передбачає не просто  інтелек-
туальну працю, а також створення нового продукту, отри-
мання нового  результату. Таким чином,  трудова функція 
творчого працівника характеризується насиченістю  інте-
лектуальними  та  креативними  елементами,  ускладненіс-
тю та змістовністю.

Виконання творчої роботи потребує уяви, спеціальних 
знань,  можливості  та  вміння  передбачати  і  прогнозува-
ти. Можливо, ці характеристики можна визначити як по-
чатковий  творчий  задум.  Але  проблемою  творчої  праці 
завжди  є  невизначеність  у  досягненні  результату,  інколи 
він є непередбачуваним, причому як у позитивному відно-
шенні, так і в негативному. У зв’язку з цим, творча праця 
є ризикованою, і це суттєво впливає на обсяги інновацій 
та на визначення розміру винагороди за виконання такої 
роботи. Якщо він встановлюється у завищеному розмірі, 
то виправдовує себе лише за умови створення працівни-
ками високоякісного та затребуваного у суспільстві або на 
ринку  творчого  продукту. Коли  розмір  винагороди  зани-
жений, то він не виправдовує себе, навіть якщо результат 
не  виправдав  очікувань,  оскільки  витрачаються  зусилля, 
час, ресурси (людські та матеріальні), і творчі працівники 
мають право на належну винагороду за відповідну працю.

Організація  творчої  праці  роботодавцем  потребує  її 
впорядкування, що в деякій мірі  робить цей процес ша-
блонним,  а  це  обмежує  творчий  пошук,  унеможливлю- 
ючи в  деяких  випадках  використання працівником  влас-
них  інноваційних методів, революційних способів  і при-
йомів.  Вибір  послідовності  виготовлення  творчого  про-
дукту  також  повинен  обиратись  працівником.  Творцю 
варто  надавати  можливість  відступати  від  початкового 
творчого  задуму  з  метою,  можливо,  формування  якісно 
нового  оригінального  творчого  продукту.  Оплата  праці 
творчих працівників та будь-яких інших здійснюється не 
тільки  за  її  результатами, оплачується  і процес виконан-

ня трудової функції. Таким чином, зміна трудової функції 
та  зміна  умов праці  ускладнюють  визначення  якості  ви-
конання працівником трудових обов’язків, що впливає на 
визначення розміру оплати праці.

Колективний характер творчої роботи породжує як ін-
дивідуальні продукти, так і колективні, і досить важко ви-
значити творчий внесок кожного учасника процесу у ви-
готовленні нового продукту. Інколи саме здійснення праці 
не  передбачає  визначення  творчого  внеску,  тому  оплата 
роботи  є  однаковою,  незалежно  від  зусиль,  здібностей, 
продуктивності, ідейності тощо. 

Також варто звернути увагу на необхідність дотриман-
ня норм права  інтелектуальної власності, що є проблем-
ним у тих випадках, коли в договірному порядку більшість 
питань  між  роботодавцем  та  працівниками  залишається 
невизначеною. Адже виготовлення творчого продукту по-
роджує право інтелектуальної власності на нього, оскіль-
ки він стає об’єктом цього права. Питання винагороди та 
належності  майнових  і  особистих  немайнових  прав  на 
такі об’єкти є одним із ключових. 

Вирішуючи  питання  правового  регулювання  оплати 
творчої праці, необхідно враховувати її мотиви та розгля-
дати їх у сукупності з можливим стимулюванням роботи 
працівників.  Зовнішня мотивація  зумовлюється  ставлен-
ням держави та суспільства до творчості та до творців, що 
проявляється на рівні соціальних зразків поведінки та на-
явності офіційних нормативних актів, які визначають прі-
оритетність такої праці (діяльності). Внутрішня мотивація 
зумовлюється  задоволенням  творчого  працівника  своєю 
роботою,  можливістю  вільно  самореалізуватись,  бажан-
ням досягти поставленої мети. 

Стимулювання повинно мати як матеріальний, так і не-
матеріальний характер, що зумовлюється авторитетністю 
творчих працівників, особливим ставленням до результа-
тів їх праці, а також додатковою матеріальною винагоро-
дою за її результатами. Таким чином, на визначення опла-
ти творчої праці, насамперед, впливають такі критерії, як 
її  складність  та  значущість  для  держави  та  суспільства. 
Існуючі та можливі системи оплати такої роботи повинні 
бути одним  із вагомих стимулів для  її  виконання. Окрім 
стандартної системи оплати творчої праці, повинна бути 
розроблена розгалужена система заохочувальних заходів, 
що мають виступати одним із важливих стимулів для під-
вищення продуктивності. Як вказують деякі дослідники, 
існуючі системи стимулювання в основному пропонують 
оцінювати  творчий  продукт  за  наступними  критеріями: 
економічна  ефективність,  масштаб  використання,  значу-
щість,  новизна,  ідейно-художній  рівень,  прогресивність 
продукту тощо [1, с. 46].

Враховуючи специфічні риси творчої праці та особли-
вості її результатів, можна стверджувати, що вирішувати 
питання її оплати тільки шляхом встановлення фіксовано-
го розміру нормування не є розумним, оскільки працівни-
ка необхідно обов’язково оцінювати ще й за результатами 
роботи, із урахуванням не тільки реальних майнових, а й 
особистих немайнових прав. Нормування творчої праці не 
може бути стандартним та обраховуватись годинами, дня-
ми або тижнями, адже творча праця, маючи специфічний 
характер, передбачає самоорганізацію, що, на нашу думку, 
повинно бути відображено в діючому законодавстві. Адже 
тільки індивідуум (творчий працівник) може так оптимі-
зувати  та  використати  свій  час, щоб  отримати  найбільш 
продуктивні  результати.  Наприклад,  деякі  творці  більш 
продуктивно  працюють  саме  вночі,  але  в  умовах  стан-
дартного визначення режиму робочого часу такий підхід 
до визначення графіку праці однозначно виключений.

Творча  та  інтелектуальна  праця  характеризуються 
тим, що являють собою складний процес інтелектуально-
го мислення, який не завжди припиняється людиною поза 
межами робочого місця та робочого часу. Процес творчого 
мислення може відбуватись на рівні підсвідомості  і при-
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пиняється  лише  після  досягнення  кінцевого  результату. 
Оскільки останній не завжди наперед відомий, то процес 
творчості може бути ще й досить напруженим та довго-
тривалим.  Деякі  психологи  намагались  виявити  етапи 
творчості. Однак це явище далеко не завжди підпадає під 
вироблені такими науковцями стереотипи.

Під  час  здійснення  оцінки  творчої  праці,  виходячи  з 
того, що  її не можна нормувати  за допомогою загально-
прийнятих економічних методик, а також звертаючи увагу 
на  її  психофізіологічний  характер,  маємо  враховувати,  у 
першу чергу, її якісні показники та характеристики. Розро-
бляючи ті чи інші юридичні норми, які повинні здійснити 
регулювання оплати праці творчих працівників, необхід-
но  зважати на  економічні  показники  та методики  визна-
чення розмірів заробітної плати  (посадових окладів) для 
творчих працівників взагалі та для окремих їх категорій, у 
залежності  від вищезазначених критеріїв. Упровадження 
нових технологій та їх постійне вдосконалення не розгля-
дається українською державою як один із вагомих засобів 
отримання прибутків та надприбутків. Хоча, з економічної 
точки зору, вартість творчої праці в Україні є відносно де-
шевою, що може  бути  оптимально  використане  в  інтер-
есах нашої країни. Таким чином, суттєвою проблемою є 
відсутність зацікавленості держави та приватних робото-
давців у результатах творчої праці, а також небажання та 
невміння їх використовувати. 

Висновки. Сьогодні  відсутній  єдиний  список  робіт 
та професій (спеціальностей), які є творчими. Створити 
такий  перелік можна,  але  він  не  буде  вичерпним,  адже 
практика вказує на те, що за останні десятиліття спочат-
ку  з’являлись  нові  творчі  професії  (види  діяльності),  і 
тільки  після  їх  фактичного  існування  вони  отримували 

статус  професійної  творчої  праці  та  закріплювались  на 
офіційному  рівні  у  Класифікаторі  професій  [2].  Визна-
чення  особливостей  оплати  праці  творчих  працівників, 
як  правило,  здійснюється  спеціальним  законодавством, 
яке  регулює  той  чи  інший  вид  діяльності.  Так,  напри-
клад, функціонують  Закони України  «Про  театри  і  теа-
тральну  справу»,  «Про  архітектурну  діяльність»,  «Про 
телебачення  і  радіомовлення»,  «Про  вищу  освіту», 
«Про  кінематографію»,  «Про  інформаційні  агентства» 
та  інші  законодавчі  акти,  що  врегульовують  правовий 
статус  відповідних  творчих  працівників  та  визначають 
особливості оплати  їх праці.  Існуючий досвід побудови 
системи  оплати  творчої  праці  спирається  на  методику 
застосування диференціації заробітної плати у відповід-
ності з діючою посадовою ієрархією, кваліфікацією пра-
цівників,  стажем  роботи  у  відповідній  галузі  та  склад-
ністю виконуваної роботи. За умов ринкової економіки, 
така система не сприяє нормальній конкуренції на ринку 
творчої праці. Крім того,  залучення приватних  інвести-
цій вимагає отримання нового високоякісного продукту 
та можливість його використання. Таким чином, необхід-
но повністю переглянути систему оплати праці творчих 
працівників,  удосконалити  порядок  оцінки  та  стиму-
лювання  творчої  праці  (шляхом  визначення  результату 
роботи  і  з  обов’язковим  залученням цивільно-правових 
норм для можливості індивідуального регулювання про-
фесійної роботи творчих працівників). Вважаємо, що по-
літика  держави  повинна  спрямовуватись  на  підтримку 
технічної творчості з метою використання її результатів 
для зростання виробництва та стимулювання інших ви-
дів  творчості  –  з  метою  вдосконалення  різних  галузей 
знань та розвитку нації.
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Стаття присвячена дослідженню теоретико-правових і практичних проблем здійснення державної підтримки оптових ринків сіль-
ськогосподарської продукції в Україні. Виявлено характерні риси такої підтримки і сформульовано шляхи вдосконалення законодавчого 
забезпечення її надання. 

Ключові слова: оптові ринки сільськогосподарської продукції, державна підтримка, аграрний протекціонізм, сільське господарство, 
реалізація сільськогосподарської продукції.

Статья посвящена исследованию теоретико-правовых и практических проблем осуществления государственной поддержки оптовых 
рынков сельскохозяйственной продукции в Украине. Выявлены характерные черты такой поддержки и сформулированы пути усовер-
шенствования законодательного обеспечения ее предоставления.
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In the article the author investigates legal theoretical and practical aspects of state support wholesale agricultural markets in Ukraine. The 
author analyses the characteristic features of such support and formulates ways to improve legislative support for its provision.
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ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРиРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Перспективи утворення мере-
жі зручних та ефективних оптових ринків сільськогоспо-
дарської продукції в Україні, що з’явились із прийняттям 
у 2009 році Закону України «Про оптові ринки сільсько-
господарської  продукції»  [1],  на  жаль,  не  виправдалися. 
Кількість таких ринків недостатня, а рівень  їх активнос-
ті та питома вага участі в торгівельних операціях країни 
залишаються  незадовільними.  Покликані  стати  дієвим 
інструментом боротьби із засиллям комерційних посеред-
ницьких структур у сфері реалізації сільськогосподарської 
продукції, оптові ринки не виконують покладених на них 
завдань. Існує багато причин такої невтішної ситуації, од-
нак однією з найбільш серйозних варто визначити пасив-
ність влади. Прийнята Державна цільова програма ство-
рення  оптових  ринків  сільськогосподарської  продукції, 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
03. 06. 2009 року [2], була скасована вже через 2 роки, хоча 
заплановані нею показники не були досягнуті. Обсяги ко-
штів, передбачених у державному бюджеті на відповідний 
рік для надання фінансової підтримки створення оптових 
ринків  сільськогосподарської  продукції,  протягом  остан-
ніх років були  зведені практично до нуля. Отже,  де-юре 
законодавство  насичене  деклараціями  щодо  державної 
підтримки оптових ринків сільськогосподарської продук-
ції,  а  де-факто  ці  суб’єкти  позбавлені  реальної  підтрим-
ки. Такий стан справ потребує якнайшвидших змін, однак 
«сліпе» реформування доводить  свою неефективність  та 
навіть шкідливість. У зв’язку з цим актуальності набува-
ють  дослідження,  покликані  проаналізувати  законодавче 
забезпечення  державної  підтримки  оптових  ринків  сіль-
ськогосподарської продукції з метою його обґрунтованого 
вдосконалення. 

Стан дослідження.  Вивченням  правової  пробле-
матики  функціонування  оптових  ринків  сільськогоспо-
дарської  продукції  займались  представники  вітчизняної 
аграрно-правової  науки:  О.М.  Батигіна, М.Я.  Ващишин,  

М.В. Гребенюк, Д.В. Ковальський, І.О. Прогляда, А.М. Ста- 
тівка, В.Ю. Уркевич. Окремі правові питання надання дер-
жавної підтримки сільському господарству, у тому числі 
шляхом  побудови  ефективної  системи  реалізації  про-
дукції, розглядались у працях О.В. Гафурової, А.В. Дух-
невича,  В.М.  Єрмоленка,  В.П.  Жушмана,  І.І.  Каракаша,  
Т.О. Коваленко, П.Ф. Кулинича, Т.В. Курман, С.І. Марченко,  
В.В. Носіка, Л.О. Панькової,  І.П. Сафонова, В.І. Семчи-
ка, О.М. Туєвої, М.В. Шульги. Проте наразі  бракує  спе-
ціальних досліджень способів поновлення та розширення 
надання  державної  підтримки  у  сфері  розбудови мережі 
оптових ринків сільськогосподарської продукції, з позицій 
правового забезпечення цього процесу. 

Метою статті є виявлення теоретико-правових і прак-
тичних  проблем  надання  державної  підтримки  оптовим 
ринкам сільськогосподарської продукції в Україні, а також 
формулювання пропозицій щодо їх вирішення та усунення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Щодо іс-
нування проблем у сфері реалізації сільськогосподарської 
продукції  в Україні  у  спеціальній  літературі  висловлено 
багато  думок.  Це  не  дивно,  адже  сільськогосподарське 
виробництво не самодостатнє – воно потребує якісної та 
зручної  системи реалізації,  яка б  забезпечувала  інтереси 
і  безпосереднього  виробника,  і  споживача  такої  продук-
ції. Неоднорідність сільськогосподарської продукції  та  її 
якостей  зумовлює  потребу  у  диференційованій  системі 
реалізації, яка б враховувала цю специфіку. Як перекону-
ють  спеціалісти,  торгові  операції  з  транспортабельними 
товарами  тривалого  зберігання  мають  бути  предметом 
діяльності  агроторгівельних  домів  і  бірж,  у  той  час  як 
для інших товарних груп (із меншим строком зберігання 
та  реалізації)  необхідна  інфраструктура  оптових  ринків  
[3,  с.  58].  Незважаючи  на  те, що  в  Україні  статус  опто-
вого  ринку  сільськогосподарської  продукції  присвоєно  
12  суб’єктам  [4],  проблема  реалізації  сільськогосподар-
ської продукції є дуже важливою. Це зумовлено тим, що 
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система реалізації аграрного товару передана на відкуп ко-
мерційним посередницьким структурам, які деструктивно 
впливають на ціни: занижують їх під час закупівлі та зави-
щують під час продажу. Відсутність зваженого державно-
го регулювання у цій сфері призводить до складних рин-
кових «зрушень», що мають серйозні стратегічні наслідки. 
Ця проблема не є унікальною для України, вона виникає 
і в  інших державах, де сповна розуміючи потенційну за-
грозу, її вирішують на національному рівні. Світова прак-
тика накопичила багатий досвід щодо способів державної 
підтримки становлення та розвитку оптових ринків сіль-
ськогосподарської продукції. Зокрема, можна виокремити 
серед них такі: 

а) безпосередня фінансова участь держави у створен-
ні статутного капіталу оптового ринку (цей спосіб є най-
більш поширеним  та  використовується,  наприклад,  у  Іс-
панії [5, с. 47], Китаї [6, с. 62], Японії [5, с. 46], Південній 
Кореї та Індії [6, с. 63]); 

б) гарантування участі сільськогосподарських товаро-
виробників у статутному капіталі та управлінні оптовим 
ринком (цей підхід активно застосовується у Польщі – у 
такий спосіб держава намагається сприяти гарантуванню 
та  дотриманню  прав  безпосередніх  товаровиробників  у 
системі реалізації їх продукції [7, с. 40]. О.М. Батигіна на-
полягає  на  необхідності  впровадження  схожих  правових 
механізмів у законодавство України [8, с. 5]);

в)  утворення  ексклюзивних  зон  постачання  (напри-
клад, французький оптовий ринок «Ронжі» забезпечений 
такою зоною, у межах якої усі продавці здійснюють тор-
гівлю лише через цей ринок [9, с. 452]); 

г)  надання  спеціальних  грантів,  пільгових  креди-
тів  (така  практика  використовується,  зокрема,  у  Польщі  
[6, с. 65]); 

ґ)  ліцензування  продавців  та  покупців  на  оптовому 
ринку (використовується в Японії та дає можливість дер-
жавним органам максимально контролювати та збалансо-
вувати за необхідності систему продовольчого постачання 
[5, с. 46]). 

Нами  названі  лише  окремі  способи  державної  під-
тримки  становлення  мережі  оптових  аграрних  ринків, 
поширені  за  кордоном.  Характерно,  що,  незважаючи  на 
значний рівень розвитку ринкових відносин, іноземні дер-
жави займають активну позицію щодо підтримки створен-
ня діючої системи оптової торгівлі сільськогосподарською 
продукцією. Україна в подібних стосунках займає прикро 
пасивну позицію.

Вітчизняна аграрно-правова наука сходиться на тому, 
що без допомоги держави процес створення оптових рин-
ків сільськогосподарської продукції буде доволі повільним 
[10; 11]. Низькі темпи розвитку та непопулярність функці-
онування оптових ринків, за умов практичної відсутності 
державної підтримки протягом репрезентативного періо-
ду часу – з 2009 по 2016 роки, вказують на справедливість 
цього  твердження.  З метою пожвавлення  відносин  у  цій 
сфері науковцями пропонується застосування механізмів 
державно-приватного партнерства [12, с. 4; 13, с. 150], що 
було б досить доречним. О.М. Батигіна вважає, що держа-
вою та органами місцевого самоврядування має фінансу-
ватися  створення  переважно  зовнішньої  інфраструктури 
оптового ринку 14, с. 194]. До цього напряму державної 
підтримки,  зокрема,  відноситься  вирішення  земельно-
правових  питань,  у  першу  чергу,  надання  земельних  ді-
лянок  для  розміщення  оптових  аграрних  ринків.  Із  при-
йняттям спеціального Закону України «Про оптові ринки 
сільськогосподарської продукції» земельне законодавство 
зазнало деяких змін, а саме: 

а) землі під інфраструктурою оптових ринків аграрної 
продукції отримали правовий режим несільськогосподар-
ських угідь у  складі  земель сільськогосподарського при-
значення.  Цей  крок  законодавця  досі  викликає  дискусії 
серед науковців. Так, О.М. Батигіна [15, с. 164] і М.Я. Ва-

щишин [16, с. 271] переконані у його недоцільності, у той 
час як І.О. Прогляда вважає такий підхід цілком виправда-
ним [17, с. 122];

б)  у  разі  використання  земельних ділянок для  розмі-
щення інфраструктури оптових ринків сільськогосподар-
ської  продукції  громадяни  та  юридичні  особи  звільня-
ються від відшкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва; 

в) земельні ділянки державної та комунальної власнос-
ті для розміщення інфраструктури оптових аграрних рин-
ків не підлягали конкурентному продажу. Однак Законом 
України «Про внесення змін до Земельного кодексу Укра-
їни  щодо  проведення  земельних  торгів»  від  18.02.2016 
року [18] правила конкурентного продажу розповсюджено 
і на  земельні ділянки для оптових ринків сільськогоспо-
дарської продукції. Вважаємо таке рішення недоцільним, 
адже підготовка до створення оптового аграрного ринку є 
масштабним процесом, що здійснюється за участю орга-
нів публічної влади. Так, особи, які мають намір одержати 
статус  оптового  ринку  сільськогосподарської  продукції, 
беруть участь у конкурсному відборі, а місця розташуван-
ня майбутніх ринків визначаються державними органами. 
При  цьому  варто  розуміти,  що  в  результаті  проведення 
аукціону  право  на  земельну  ділянку  потенційно  може 
отримати  інша  особа.  Таким  чином,  оновлене  земельне 
законодавство суперечить логіці положень законодавства 
про  оптові  ринки  сільськогосподарської  продукції.  Цю 
думку також аргументовано в літературі [19].

Отже, протекційність земельного законодавства щодо 
створення оптових ринків сільськогосподарської продук-
ції дещо знижена у результаті внесення аналізованих змін. 
На тлі загальної пасивності держави щодо розвитку опто-
вих аграрних ринків цей крок можна оцінити негативно. 

Проблема надання державної підтримки оптовим рин-
кам сільськогосподарської продукції  в Україні має цілий 
комплекс  складових. У межах  дослідження нас  цікавить 
фактор  забезпечення  сприятливого  та  ефективного  зако-
нодавства.  Детальний  науковий  аналіз  положень  Закону 
України «Про оптові ринки сільськогосподарської продук-
ції» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни  «Про  затвердження  Порядку  використання  коштів, 
передбачених у державному бюджеті для надання фінан-
сової підтримки для створення оптових ринків  сільсько-
господарської продукції» від 29. 09. 2010 року [20] (далі – 
Порядок) вказує на  існування кількох правових проблем 
у цій сфері.

1) Декларативність.  Законодавець  передбачив  
у ст. 10, 13-15 Закону широкий перелік шляхів державної 
підтримки  оптових  ринків  сільськогосподарської  продук-
ції. У спеціальній літературі було здійснено  їх класифіка-
цію. Так,  І.О. Прогляда поділяє  їх,  залежно від  змісту, на 
організаційні,  правові,  державної  фінансової  підтримки, 
інформаційні, інфраструктурні, податкової підтримки [10];  
Д.С. Піддубна звужує перелік до політичних, організацій-
них, фінансових, податкових та інформаційних [13, с. 148].  
Однак,  незважаючи  на  закріплення  у  Законі  широкого 
спектру  різних  потенційних  видів  державної  підтримки, 
подальшого  розвитку  (тобто  свого  підзаконного  та  прак-
тичного  втілення)  набув  фактично  лише  один  напрям  – 
фінансова  підтримка  у  період  становлення.  Однак  навіть 
він  не  фінансується  рівномірно  та  в  належному  обсязі:  
у  2011  році  на  програму  «Фінансова  підтримка  створен-
ня  оптових  ринків  сільськогосподарської  продукції»  було 
спрямовано 10 млн грн, у 2012 році – 200 млн грн, а вже з 
2013 року ця програма разом із багатьма іншими була вклю-
чена до загальної програми «Фінансова підтримка заходів в 
АПК», на яку в цілому було виділено лише 96,7 млн грн. Про-
тягом наступних трьох років (2014 – 2016) на загальну про-
граму щорічно виділялось тільки 5 млн грн, а у 2017 році –  
60  млн  грн.  Критичне  недофінансування  державних  про-
грам призводить до фактичної відсутності державної під-
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тримки становлення та розвитку мережі вітчизняних опто-
вих ринків сільськогосподарської продукції. 

Дослідниками  окремо  підкреслюється,  що  особливо 
бажаними  були  б  податкові  пільги,  можливість  встанов-
лення яких передбачена у спеціальному Законі, однак не 
реалізована у податковому законодавстві.Так, наприклад, 

І.О.  Прогляда  наполягає  на  доцільності  звільнення 
оптових ринків сільськогосподарської продукції від плати 
за  землю, від  сплати податку на прибуток підприємств  і 
ринкового збору [12, с. 14]. Проте на тлі докорінних змін в 
оподаткуванні  сільськогосподарських  товаровиробників, 
що відбулись з 1 січня 2017 року (скасування спеціально-
го  режиму  сплати ПДВ  сільськогосподарськими  підпри-
ємствами та підвищення ставок єдиного податку 4 групи), 
сподіватись на спрощення оподаткування оптових ринків 
як суб’єктів не продуктивної, а посередницької ланки було 
б недоречно.

2) Диспозитивність норм щодо державної підтрим-
ки. На розвиток положень ст. 10 Закону спрямована ст. 13, 
у якій ідеться про надання державної фінансової допомоги 
оптовим ринкам сільськогосподарської продукції у період 
їх становлення. Звертає на себе увагу характер формулю-
вань норм даної статті, що вказує на їхню особливу дис-
позитивність. Ця ознака проявляється, зокрема, у тому, що 
передбачаються саме права, а не обов’язки органів влади 
щодо надання підтримки. Так, «Кабінет Міністрів України 
у проекті Закону України про Державний бюджет України 
на наступний рік може передбачати видатки на створення 
та  забезпечення  діяльності  оптових  ринків  сільськогос-
подарської продукції», «Кабінет Міністрів України може 
передбачати … субвенції з Державного бюджету України 
бюджету АРК, обласним бюджетам … на виконання інвес-
тиційних  проектів  і  створення  оптового  ринку  сільсько-
господарської продукції та забезпечення його діяльності», 
«Рада  міністрів  АРК,  місцеві  державні  адміністрації  та 
виконавчі органи відповідних рад у проектах рішень про 
відповідні місцеві бюджети можуть передбачати видатки 
на  створення  та  забезпечення діяльності  оптових ринків 
сільськогосподарської  продукції»  [1].  Диспозитивністю 
відзначаються  також  норми щодо  оподаткування:  «Зако-
нами  про  оподаткування  можуть передбачатись  пільги 
або спеціальний режим оподаткування діяльності оптових 
ринків сільськогосподарської продукції», «Органи місце-
вого самоврядування у межах своїх повноважень можуть 
надавати оптовим ринкам сільськогосподарської продук-
ції  пільги  зі  сплати місцевих  податків  і  зборів»[1]. Дис-
позитивний характер норм, спрямованих на регулювання 
державної підтримки, на практиці призводить до того, що 
заходи підтримки сприймаються як необов’язкові та зре-
штою просто не здійснюються. 

3) Компенсаційний характер підтримки. Ця ознака 
правового механізму  державної  підтримки  оптових  рин-
ків  сільськогосподарської  продукції  полягає  в  тому,  що, 
згідно  з  Порядком  підтримки,  вона  здійснюється  шля-
хом  компенсації  певних  видівздійснених  витрат  (кошти 
на  розроблення  проектно-кошторисної  документації; 
будівництво під’їзних шляхів до території оптового рин-
ку,  мереж  водо–  та  електропостачання,  інших  комуніка-
цій  загального  призначення;  викуп  земельних  ділянок, 
об’єктів  виробничого  та  невиробничого  призначення, 
торговельних та адміністративних будівель  (приміщень), 
інших  об’єктів  інфраструктури;  створення  (впроваджен-
ня)  системи  інформаційного  забезпечення  діяльності 
оптових ринків). Державна фінансова підтримка надаєть-
ся також у вигляді виплати компенсації у розмірі до 50% 
обсягу видатків на придбання устаткування і обладнання,  
у  т.  ч.  іноземного  виробництва,  для  комплектування  та 
облаштування  оптових  ринків  та  видатків  на  оплату  бу-
дівельно-монтажних  або  інших  робіт,  товарів  і  послуг, 
пов’язаних  із  будівництвом оптових ринків  [20]. Сам по 
собі компенсаційний вид підтримки не є проблемним, од-

нак у вітчизняних умовах він не досить доречний. Справа 
в тому, що такий вид підтримки передбачає попереднє по-
вне фінансування вказаних заходів самим суб’єктом гос-
подарювання та подальшу державну компенсацію здійсне-
них витрат. Тобто оптовому ринку сільськогосподарської 
продукції варто самостійно віднайти кошти на створення 
у повному обсязі,  а  за оцінками експертів, саме у цьому 
найчастіше ховається проблема утворення оптового ринку 
в Україні. Таким чином, компенсаційний підхід у  справі 
підтримки оптових аграрних ринків не є оптимальним рі-
шенням у сучасних соціально-економічних реаліях Украї-
ни, тому що не містить стимулюючого фактору та не задо-
вольняє потреби ринку на етапі становлення.

Згідно  з  Порядком,  отримання  коштів  компенсації 
оптовим  ринком  сільськогосподарської  продукції  перед-
бачається без проведення конкурсу чи іншого відбору. До 
суб’єктів  отримання  фінансової  підтримки  висуваються 
лише негативні (відсутність заборгованості більше ніж на 
півроку перед державним та місцевими бюджетами, Пен-
сійним фондом; відсутність провадження у справі про бан-
крутство,  визнання  банкрутом,  рішення  про  ліквідацію; 
відсутність  виявлених  фактів  нецільового  використання 
бюджетних коштів) та позитивні вимоги (набуття статусу 
оптового  ринку  сільськогосподарської  продукції,  згідно 
з Порядком  [21]). Відсутність  конкурсу  та  конкуренції  у 
процесі одержання державної підтримки має забезпечити 
гарантоване отримання компенсації усіма суб’єктами, які 
отримали  статус  оптового  ринку  сільськогосподарської 
продукції. Це є логічним рішенням, адже, згідно із Зако-
ном, цей  статус присвоюється  за результатами конкурсу. 
На етапі утворення оптового ринку сільськогосподарської 
продукції державою оцінюються його економічні та інші 
показники, доцільність і перспективність його організації, 
саме  тому  відпадає  необхідність  здійснення  повторного 
конкурсу на одержання державної підтримки. 

Якщо держава готова здійснити фінансову підтримку 
оптового  ринку  сільськогосподарської  продукції  під  час 
його  становлення,  то  було  б  більш  доцільно  здійснити 
ці  фінансові  надходження  у  вигляді  вкладу  у  статутний 
капітал чи  іншим безпосереднім способом. Такий підхід 
цілком відповідає потребам практики та позитивному до-
свіду інших держав. 

4) Термінологічна невизначеність. У ст. 10 та 13 За-
кону йдеться про надання державної підтримки оптовим 
ринкам  сільськогосподарської  продукції  у  період  їх  ста-
новлення.  Однак  у  назві  постанови  Кабінету  Міністрів 
України,  спрямованої  на  затвердження  порядку  надання 
такої  допомоги,  використовується  поняття  «створення». 
Цим  вноситься  плутанина  у  нормативно-правове  регу-
лювання. Справа  в  тому, що  законодавець  надає  легаль-
не визначення періоду становлення, під яким розуміється 
термін виконання проекту (бізнес-плану) створення та ор-
ганізації  діяльності юридичної  особи  у  статусі  оптового 
ринку сільськогосподарської продукції, але який не може 
перевищувати  семи  років  із  дня  набуття  оптовим  аграр-
ним  ринком  такого  статусу.  Отже,  становлення  включає 
у себе створення ринку як один  із етапів. Вважаємо, що 
назва постанови Кабінету Міністрів України містить де-
фект нормотворчої техніки та має бути викладена у новій 
редакції,  що  відповідатиме  положенням  Закону.  Станов-
лення  оптового  ринку  сільськогосподарської  продукції, 
за оцінками спеціалістів, займає досить тривалий час (від  
7 до 12 років [22, с. 15]), тому надання підтримки має бути 
підпорядковане даним об’єктивним закономірностям. 

5) Дефекти постпрограмного контролю. Варто  од-
разу  вказати,  що  заходів  спеціального  постпрограмного 
контролю у сфері надання підтримки оптовим ринкам сіль-
ськогосподарської продукції  законодавство не передбачає. 
Порядок містить загальну вказівку на те, що «контроль за 
цільовим  та  ефективним  використанням  бюджетних  ко-
штів  здійснюється  в  установленому  законодавством  по-
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рядку». Щодо цього положення виникають деякі питання. 
По-перше, кошти надають без зазначення їхнього цільового 
використання,  що  є  логічним  наслідком  компенсаційного 
характеру даного виду підтримки (цільові витрати були вже 
здійснені, а за них уже виплачена державна компенсація). 
Цю фінансову допомогу оптовий ринок може спрямовувати 
на будь-які цілі, тому що жодних зобов’язань щодо цього 
законодавство не містить. У зв’язку з цим «контроль за ці-
льовим використанням бюджетних коштів», передбачений 
у  п.  17 Порядку,  не  відповідає  правовій  природі  компен-
саційного виду підтримки та може бути здійснений лише 
стосовно розпорядника бюджетних коштів, а не їх одержу-
вачів. По-друге, серед переліку документів, які подає опто-
вий ринок сільськогосподарської продукції для отримання 
компенсації, зазначено «письмове зобов’язання повернути 
у місячний строк одержані кошти у разі встановлення фак-
ту  їх  нецільового  використання».  Доцільність  складання 
такого документу викликає сумнів не лише у зв’язку з ви-
щенаведеними аргументами, а ще й тому, що в Бюджетному 
кодексі України закріплена пряма вказівка щодо повернен-
ня коштів до відповідного бюджету (у випадку нецільового 
їх використання) (ст. 116-117). 

На наш погляд, у даному Порядку має йти мова про від-
повідальність  у  разі  виявлення  незаконного отримання фі-
нансової підтримки, тобто у випадку виявлення порушень на 
етапі отримання коштів (подання недостовірних даних, зави-
щення понесених витрат тощо). В якості  ілюстрації можна 
навести приклад  судової  справи  за позовом Державної фі-
нансової інспекції в Київській області до ТОВ «Ринок сіль-
ськогосподарської продукції «Столичний»». Контролюючий 
орган вимагав повернення до Державного бюджету України 
зайво отриману компенсацію вартості будівництва оптового 
ринку сільськогосподарської продукції в сумі 205 824, 70 грн. 
Судом було встановлено, що оптовий ринок кілька разів по-
давав однакові видаткові накладні для обґрунтування своїх 
затрат  і  отримання компенсацій. У своєму рішенні  суд на-
голосив, що «подвійне включення сум до заявки на компен-
сацію не відповідає законодавству, оскільки збільшує рівень 
компенсації. Надання підтримки щодо кожного конкретного 
переліку документів позбавляє позивача права подальшого 
включення таких документів до інших заявок» [23].

Висновки.  Аналіз  еволюції  законодавства  у  сфері 
оптових ринків сільськогосподарської продукції дозволяє 

констатувати зниження рівня його протекційності, що ви-
являється, зокрема, у наступному: 

а)  необґрунтованому  виключенні  земель  для  розмі-
щення інфраструктури оптових ринків сільськогосподар-
ської  продукції  з  переліку  земель,  що  підлягають  поза- 
аукціонному продажу; 

б)  скасуванні  цільової  програми  створення  оптових 
ринків  сільськогосподарської  продукції  та  відсутності  
її адекватної заміни; 

в)  відсутності  розроблених  правових механізмів  реа-
лізації перерахованих у Законі України «Про оптові рин-
ки  сільськогосподарської  продукції»  шляхів  підтримки 
відповіднихсуб’єктів  господарювання.  Аналіз  державної 
фінансової підтримки у період становлення вказує на те, 
що ця допомога є: 

а)  фінансовою  (тобто  надається  у  вигляді  грошових 
коштів); 

б) безконкурсною; 
в) безповоротною; 
г) компенсаційною; 
д) стартовою (тобто надається в період становлення та 

не спрямована на підтримку подальшого функціонування 
оптового ринку). Головними проблемами надання держав-
ної фінансової підтримки оптовим ринкам сільськогоспо-
дарської  продукції  у  період  їх  становлення  варто  визна-
чити  хронічну  недостатність  фінансування  та  виключно 
компенсаційний  характер,  який  не  можна  визнати  опти-
мальним у сучасних умовах. Вважаємо доцільним збіль-
шити обсяги коштів, спрямованих на підтримку оптових 
аграрних  ринків,  та  зробити  акцент  на  безпосередній 
участі держави у фінансуванні процесів їх створення. 

Дефекти  законодавчої  техніки,  виявлені  в  результаті 
аналізу  Порядку  використання  коштів,  передбачених  у 
державному  бюджеті  для  надання фінансової  підтримки 
для створення оптових ринків сільськогосподарської про-
дукції, вказують на необхідність викладення назви поста-
нови Кабінету Міністрів України в новій редакції  («Про 
затвердження  Порядку  використання  коштів,  передбаче-
них  у  державному  бюджеті  для  надання фінансової  під-
тримки оптовим ринкам сільськогосподарської продукції 
у період  їх  становлення»),  а  також передбачення  заходів 
постпрограмного контролю,  які  відповідатимуть наданій 
підтримці.
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ПОНЯТТЯ СиСТЕМи: ІСТОРиКО-ТЕОРЕТиЧНиЙ ПІДхІД

ThE CONCEPT Of a SySTEM: hISTOrICaL aNd ThEOrETICaL aPPrOaCh

Кошова Н.М.,
старший викладач кафедри цивільного, 

господарського і екологічного права 
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Стаття присвячена дослідженню таких теоретичних понять, як система, системний аналіз, системний підхід (системне мислення). 
Вони є основою у вивченні системи «природа і людина». На їх основі будується модель будь-якої системи.

Ключові слова: система, теорія систем, системний аналіз, системний підхід.

Статья посвящена исследованию таких теоретических понятий, как система, системный анализ, системный подход (системное 
мышление). Они являются основой изучения системы «природа и человек». На их основе строится модель любой системы.

Ключевые слова: система, теория систем, системный анализ, системный подход.

The article is devoted theoretical concepts: system, systems analysis, systems thinking. This theoretical concept are foundation in the study 
of Nature and Person. On their basis builds any model system.

Key words: system, systems theory, systems analysis, systems thinking. 

Постановка проблеми. Тема  наукового  досліджен-
ня  пов’язана  з  вивченням  системи  екологічного  права 
України, перспектив  її удосконалення, можливостей гар-
монізації та адаптації екологічного права і законодавства 
України  з  екологічним  правом  та  законодавством  Євро-
пейського Союзу. Це один із векторів розвитку України на 
період до 2020 р. [1, с. 1], а також напрям діяльності щодо 
виконання умов Угоди про асоціацію України з Європей-
ським Союзом [2, с. 1].

Цей  процес  складний  та  тривалий.  Почнемо  з  вито-
ків – із понятійного апарату, який дасть змогу надалі роз-
глядати систему з історичної, філософської, правової, ма-
тематичної позицій.

Будь-які  знання  повинні  мати  системний  характер. 
Від правильної будови системи знань залежить і її функ-
ціонування  в  гармонії  з  навколишнім  природним  серед-
овищем  та  людиною.  Правильна  модель  системи  галузі 
права  дасть  змогу  систематизувати  і  відповідне  законо-
давство.  Це  дасть  шанс  на  гармонізацію  нашої  системи 
екологічного права  з правом навколишнього середовища 
Європейського Союзу. В  основу  такої моделі може  бути 
покладений принцип  сталого  розвитку. Якщо навколиш-
нє природне середовище і людину в ньому розглядати як 
єдину систему, то для їхнього гармонійного співіснування 
необхідно створити і систему екологічного права, яка від-
повідає вимогам природи, людини, життя і науки.

Мета статті полягає  у  дослідженні  основних  теоре-
тичних засад, етимології основних понять,  їх  історично-
го розвитку, філософського осмислення для практичного 
застосування у побудові моделі будь-якої системи. Осно-
вне  –  необхідно  використовувати  перевірені  часом  кон-
цепції для будови гармонійної та універсальної системи, 
яка може мати прикладне значення. 

Виклад основного матеріалу. Людство завжди нама-
галось здобути нові знання і застосовувати їх на практиці. 
За історію свого розвитку ми пройшли шлях від створен-
ня примітивного знаряддя праці до засвоєння космічного 
простору. За останні півстоліття розвиток науки відбува-
ється настільки бурхливо, що людство не встигає засвоїти 
накопичені та отриманні знання і ефективно їх використо-
вувати. Знання людини не можуть мати вузький, вузько-
спеціальний характер, а повинні охоплювати різні сторони 
навколишнього  світу,  мати  системний  характер.  Форму-
вання системного характеру знань є головним завданням 
системного аналізу [5, с. 3–4] .

На  самому  початку  свого  розвитку  люди  намагались 
накопичувати, систематизувати та передавати наступним 
поколінням  знання  в  різних  галузях  –  від  примітивного 
виробництва,  торгівлі,  науки  до  мистецтва.  Завжди  ці-
нували фахівців «широкого профілю»,  які мають  знання 
в різних галузях, які можуть провести аналіз  і вирішити 
проблему з урахуванням усіх аспектів.
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Але про розвиток теорій систем, керування, прийняття 
рішень безпосередньо можна говорити з кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст.

Система (від дав.-гр. σύστημα – «сполучення», «ціле», 
«з’єднання») – множина взаємопов’язаних елементів, що 
утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між 
собою і мають мету [6, с. 1126] .

Систему  можна  розглядати  як  порядок,  зумовлений 
правильним,  планомірним  розташуванням  і  взаємним 
зв’язком  частин  чого-небудь,  продуманий  план,  заведе-
ний, прийнятий порядок. Система – це  сукупність яких-
небудь елементів, одиниць, частин, об’єднуваних за спіль-
ною ознакою, призначенням.

Існують  три  системних  поняття  –  «теорія  систем», 
«системний аналіз», «системний підхід». «Теорія систем» 
досліджує загальні властивості, які мають будь-які склад-
ні системи незалежно від їх природи (фізичної, біологіч-
ної, соціальної тощо). Початок теорії систем покладено у 
працях О.О. Богданова, російського медика  і філософа,  і 
Людвіга  фон  Берталанфі,  австрійського  біолога-теорети-
ка. Подальший розвиток теорія систем одержала у працях 
М. Месаровича, І. Такахарі, Р. Директора, Р. Рорера та ін. 
[5. с. 4]. 

 Системний аналіз – це метод пізнання, що спирається 
на комплекс  загальнонаукових,  експериментальних, при-
родничих, статистичних, математичних методів. Систем-
ний підхід – напрям методології досліджень, який полягає 
у  дослідженні  об’єкта  як  цілісної  множини  елементів  у 
сукупності відношень і зв’язків між ними, тобто розгляд 
об’єкта як модель системи. [10, с. 3]. Він полягає у тому, 
що до вирішення будь-якої проблеми треба підходити сис-
темно, тобто розглядати в цілому систему, в якій виникла 
проблема,  з  урахуванням  завдань  та функцій  системи,  її 
структури, усіх зовнішніх та внутрішніх зв’язків.

Навколишній світ і діяльність людини з позиції сучас-
ної науки мають системний характер [8, с. 3]. 

Системність – це загальна властивість об’єктивно існу-
ючої єдності світу, його структурованості і взаємозв’язку. 
Вона виявляється не тільки в системності матеріального 
світу, але й у системності пізнавальної та практичної ді-
яльності.

Системність пізнавальної діяльності полягає в тому, що 
наші знання структуровані, являють собою ієрархічну сис-
тему взаємопов’язаних моделей світу. Системність прак-
тичної діяльності полягає у використанні взаємозв’язаних 
процедур для перетворення навколишнього середовища і 
людини, у врахуванні діяльності та всіх можливих  її на-
слідків. Сторонами системності є системність матеріаль-
ного світу, системність пізнання і системність практичної 
діяльності.

Єдність світу – поняття, що пояснює світ як одне ціле, 
яке має одну першооснову  і підпорядковане одним зако-
нам. Єдність світу у філософії обґрунтовується його мате-
ріальною або духовною основою.

Матеріалістичний  напрям  філософії  вважає,  що  єд-
ність світу полягає у його матеріальній основі, тобто пер-
винним є природа, буття, матерія, а духовне – вторинне, 
продукт  матеріального. Матерія  існує  поза  свідомістю  і 
відображається, відбивається у ній. Наші відчуття, думки, 
знання – це продукт роботи мозку.

Ідеалістична філософія розглядає першоосновою світу 
дух,  ідею, свідомість, а буття, природу, матеріальне – як 
вторинне. Напрями ідеалізму відрізняються тим, чи вважа-
ють ідею об’єктивно існуючою, чи ні, визнають існування 
абсолютної ідеї як першооснови світу чи зводять ідею до 
людської свідомості, свідомості окремих суб’єктів.

Напрями  філософії  тією  чи  іншою  мірою  визнають 
можливість пізнання світу.

Нескінченна світобудова як у великому, так і в малому, 
як у матеріальному, так і в духовному підпорядкована од-
ним і тим же законам. Ці закони діють на різних рівнях і 

пов’язують все у світі в одне ціле. Світ єдиний у всіх його 
проявах, і всі властивості матерії взаємно пов’язані. Єди-
ний не тільки матеріальний, а  і духовний світ. Духовний 
світ нерозривно пов’язаний з матеріальним. Єдність мате-
ріального і духовного полягає в тому, що духовне є відо-
браженням певних закономірностей матеріального світу у 
свідомості людей. 

Структурованість світу полягає в його дискретності та 
впорядкованості. 

Кожен організм у зовнішньому середовищі також є як 
одним цілим. Тобто ми бачимо, що світ не є хаосом, а яв-
ляє собою закономірно організовану ієрархію систем. Під 
структурованістю світу ми розуміємо якраз цю впорядко-
ваність на  різних рівнях  і  закономірні  зв’язки між цими 
впорядкованими структурними рівнями. 

Кожному  рівневі  властиві  свої  закономірності,  свої 
взаємодії, свої характеристики.

Взаємозв’язок об’єктів матеріального світу полягає у 
тому,  що  всі  об’єкти  матеріального  світу  взаємозв’язані 
між собою. 

Жоден  об’єкт  не  може  бути  ізольований  від  великої 
кількості  інших об’єктів. У  сукупності  всі  об’єкти  ство-
рюють певну цілісність, яка  і  є навколишнім світом. Всі 
матеріальні об’єкти впливають на духовну сферу. Духовна 
сфера також нерозривно пов’язана і впливає на матеріаль-
ний світ. 

Системність пізнання полягає у тому, що наші знання 
про світ являють собою взаємопов’язану систему відомос-
тей, уявлень та моделей навколишнього світу. Головними 
ознаками  системності  знань  є  їхня  структурованість,  ці-
лісність, взаємозв’язок. Людина живе у складному світі і 
пізнає, вивчає його для того, щоб забезпечити і покращи-
ти  своє  існування.  Результати  свого  пізнання  вона  відо-
бражає у вигляді певних ідей, моделей, уявлень. Ці ідеї та 
моделі  узагальнюються,  об’єднуються  і  стають  основою 
виникнення наукових знань. 

Але  до  знань  необхідно  підходити  системно,  врахо-
вувати  всю  їх  сукупність  у  їх  взаємозв’язку.  Найбільш 
загальною  наукою  щодо  світу,  місця  людини  в  ньому  є 
діалектика. Діалектика (грец. διαλεκτική – «мистецтво спе-
речатись», «міркувати») – метод філософії, що досліджує 
категорії розвитку [7, с. 3]. Вона служить методологічною 
основою теорії систем [9, с. 23].

Системність пізнання має різні рівні. Початкові знання 
завжди мають  нечіткий,  розпливчатий  характер. Це  зна-
ння окремих фактів, явищ, закономірностей, не об’єднані 
між собою. Більш високий рівень системності передбачає 
об’єднання  знань  у  певній  теорії,  теоретичне  розуміння 
закономірностей, пояснення фактів з однієї позиції, на од-
ній основі, відшукання спільного, того, що об’єднує різно-
манітні факти. Важливе місце у системності знань відіграє 
математика. Як це не дивно, але математика – єдина мова, 
яку «розуміє» природа, на якій ми можемо ставити їй за-
питання  і  одержувати  відповіді.  В  її  основі  лежить  ідея 
Піфагора, що «числа – суть речей». Закономірності, одер-
жані за допомогою математики на основі фундаменталь-
них законів природи, завжди збуваються. Д.І. Менделєєв 
зазначав, «в кожній дисципліні є стільки науки, скільки в 
ній математики» [5. с. 8 ]. 

Системність як загальна характеристика матерії існує 
у самій природі і проявляється у системності пізнання та 
системності мислення. Для початкових знань характерна 
стихійна,  неусвідомлена  системність.  Людина,  навіть  на 
перших  етапах  розвитку  суспільства,  сприймала  світ  як 
одне ціле і відшукувала в ньому найбільш загальні законо-
мірності. Здобуваючи нові знання, людство переходило на 
більш високий рівень системності,  заснований на знанні 
законів розвитку природи і суспільства.

Навчання  –  також  процес  підвищення  системнос-
ті  знань.  Вивчаючи  кожну  наукову  дисципліну,  ми  не 
тільки  збільшуємо  кількість  наших  знань,  але  і  пізнає-
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мо  зв’язки,  які  існують між  окремими  явищами.  Знання 
наші об’єднуються в одну систему, що дає нам змогу ді-
яти більш системно, вирішувати все складніші і складніші 
проблеми.

Мислення  людини  полягає  не  тільки  у  знанні,  але  й 
також у відображенні у свідомості окремих закономірнос-
тей навколишнього світу, в об’єднанні всіх проявів навко-
лишнього світу в одне ціле. Мислення дає змогу розуміти 
процеси, що  відбуваються  навколо  нас. Для  пізнання  та 
мислення характерні процеси аналізу  і синтезу. Аналіз – 
(від грец. αναλυσις – «розклад») – розчленування предмету 
пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів  
[6,  с.  17  ].  Це  процес  розчленування  цілого  на  частини 
(дійсне чи уявне) і вивчення окремих частин. 

Синтез  –  метод  наукового  дослідження  предметів, 
явищ дійсності у цілісності, єдності та взаємозв’язку їхніх 
частин  [6,  с.  1124]. Термін походить від  грец. Σύνθεση – 
поєднання, поміщення разом (σύν – з, разом і θεση – стан, 
місце). Це спосіб об’єднати частини в одне ціле, розумін-
ня  того,  як працює ціле. Мислення має  синтетичний ха-
рактер,  воно  спрямоване  на  об’єднання  окремих  явищ, 
фактів. Системність практичної діяльності полягає у тому, 
що ця діяльність, як і сам світ та його пізнання, завжди має 
системний характер. 

Ознаками  системності  діяльності,  крім  розглянутих 
вище загальних ознак, є підпорядкованість діяльності пев-
ній цілі (цілеспрямованість) та алгоритмічність.

Всяка діяльність  завжди має ціль. Ціль діяльності – 
це  майбутній  бажаний  ідеальний  результат  діяльності. 
Людина  виконує  певну  роботу,  завжди  розуміючи,  для 
чого  вона  це  робить  і  що  хоче  одержати  в  результаті. 
Діяльність може мати одну ціль або їх сукупність. Пев-
ним цілям підпорядковані всі ступені діяльності, окремі 
її кроки. Цілі можуть створювати  ієрархію, в якій  існу-
ють проміжні цілі і цілі більш високого рівня. Алгорит-

мічність діяльності полягає у тому, що всяка діяльність 
складається з окремих кроків, які виконуються у певній 
послідовності, відповідають певним правилам. Поняття 
алгоритму  вперше  введене  у  математиці.  Воно  означає 
чітку  послідовність  наперед  заданих  кроків,  виконаних 
за певними правилами. 

Будь-яка  діяльність  здійснюється  за  певними  прави-
лами, у певному порядку, тобто за певними алгоритмами. 
Системність  мислення  і  практичної  діяльності  людини 
проявляється у всьому нашому житті. З розвитком науки 
системність діяльності підвищується. 

Над  системою  екологічного  права  працюють  науков-
ці з моменту започаткування цієї галузі права в середині  
80-х рр. ХХ ст. 

Авторську  концепцію  щодо  системи  екологічного 
права України та місця людини у цій системі розробив  і 
запровадив В.І. Андрейцев [3, с. 24; 4, с. 5] . Вона відріз-
няється  від  будови  системи  екологічного  права України, 
яку підтримують інші вчені-юристи, такі як А.П. Гетьман, 
Ю.С. Шемшученко, С.М. Кравченко, І.І. Каракаш.

Виникли  наукові  доктрини  та  моделі  системи,  але  і 
досі немає єдиного підходу до її визначення в науковому 
світі. У зв’язку з цим виникає багато проблем як у теорії, 
так і на практиці – у процесі застосування знань та їх пе-
редачі молодому поколінню.

Висновки. Якщо теорія і модель існує, але позитивно-
го результату не приносить, вона потребує змін. Повинна 
бути розроблена така система, яка буде відповідати зако-
нам природи, потребам людини, вимогам матеріального і 
духовного світу. Вона буде враховувати закони математи-
ки і будуватися за певним алгоритмом, на підставі систем-
ного мислення,  загальних принципів та системної діяль-
ності.  Всі  знання  необхідно  систематизувати  і  покласти 
в  основу моделі  системи  заради  суспільного  інтересу  та 
гармонічних відносин між природою та людиною.
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Здійснено аналіз правового регулювання набуття прав на землю за умови придбання будівлі чи споруди. Визначені недоліки  
та прогалини у нормативно-правовій базі, яка регулює набуття прав на землю за умови придбання будівлі чи споруди.

Ключові слова: земельна ділянка, житловий будинок, право власності, право користування, набуття.

Осуществлен анализ правового регулирования приобретения прав за землю в случае приобретения строения или сооружения. 
Определены недостатки и пробелы в нормативно-правовой базе, которая регулирует приобретение прав за землю в случае приобрете-
ния строения или сооружения.

Ключевые слова: земельный участок, жилой дом, право собственности, право пользования, приобретение.

The analysis of the legal regulation of the acquisition of rights for the land in case of acquisition of buildings or structures. Identified  
weaknesses and gaps in the legal framework that regulates the acquisition of rights for the land in case of acquisition of buildings or structures.

Key words: land, house, property rights, right to use, purchase.

Постановка проблеми. Внаслідок стрімкого розвитку 
ринку нерухомості, який спостерігається сьогодні, питан-
ня,  які  виникають  у  зв’язку  із  порядком  переходу  права 
власності покупця будівлі або споруди на земельну ділян-
ку, на якій вона розташована, є надзвичайно актуальними.

Стан опрацювання. Теоретичною  основою  для  на-
писання  наукової  роботи  слугували  праці  представників 
загальнотеоретичної юридичної науки – В.В. Копєйчико-
ва,  А.В.  Мелєхіна,  П.М.  Рабіновича,  О.А.  Підопригори,  
Є.О. Харитонова, Н.О. Саніахметової та ін.

Мета статті – здійснити аналіз наукових підходів до 
правового регулювання набуття прав на  землю за умови 
придбання будівлі чи споруди.

Виклад основного матеріалу. Земельний  кодекс 
України 1992 р. передбачив, що земельна ділянка «авто-
матично»  слідувала юридичній  долі  будинків,  будівель  і 
споруд, розташованих на ній. Після певної перерви це пра-
вило почало  знову послідовно впроваджуватися у чинне 
законодавство, і сьогодні земельна ділянка розглядається 
фактично як приналежність будинку, будівлі або споруди 
(ст. 120 Земельного кодексу України [2], ст. 377 Цивільно-
го кодексу України (відчуження будинку, будівлі або спо-
руди), ст. 1225 Цивільного кодексу України (спадкування 
будівлі чи споруди) [6], ч. 4 ст. 6 Закону України «Про іпо-
теку» [4].

Укладення  договору,  який  передбачає  набуття  права 
власності  на  жилий  будинок,  будівлю  або  споруду,  що 
пов’язане з переходом права на частину земельної ділян-
ки,  здійснюється  після  виділення  цієї  частини  в  окрему 
земельну ділянку та присвоєння їй окремого кадастрового 
номеру.

У  разі  набуття  права  власності  на  жилий  будинок 
(крім  багатоквартирного),  який  розташований  на  землях 
державної або комунальної власності, що перебувають у 
користуванні іншої особи, та необхідності поділу земель-
ної ділянки площа земельної ділянки, що формується, не 
може бути меншою, ніж максимальний розмір земельних 
ділянок відповідного цільового призначення, визначених 
ст. 121 Земельного кодексу України.

Відповідно до ст. 377 Цивільного кодексу України до 
особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або спо-
руду, переходить право власності на земельну ділянку, на 
якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення, у 
розмірах, встановлених договором. Якщо житловий буди-
нок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, 

наданій у користування, то у разі їх відчуження до набува-
ча переходить право користування тією частиною земель-
ної ділянки, на якій вони розміщені, та частиною ділянки, 
яка необхідна для їх обслуговування. Однак ця стаття мала 
такий вигляд до 5 листопада 2009 р.

Після цієї дати вказана стаття має такий зміст: до осо-
би, яка набула право власності на житловий будинок (крім 
багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить пра-
во власності, право користування земельною ділянкою, на 
якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення, в 
обсязі та на умовах, встановлених для попереднього зем-
левласника чи землекористувача.

Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право 
на яку переходить у зв’язку з переходом права власності 
на житловий  будинок,  будівлю  або  споруду,  є  істотними 
умовами  договору,  який  передбачає  набуття  права  влас-
ності на ці об’єкти (крім багатоквартирних будинків).

Аналіз указаної норми дає підстави для висновку про 
те,  що  до  5  листопада  2009  р.  за  дотримання  передба-
чених вказаною статтею умов перехід прав на земельні 
ділянки  відбувався  автоматично  і  укладення  будь-яких 
додаткових  договорів  стосовно  придбання  землі  не  ви-
магалося. Тоді як згідно з попередньою редакцією ст. 120 
Земельного кодексу України під час переходу права влас-
ності  на  будівлю  і  споруду  право  власності  на  земель-
ну  ділянку  або  її  частину може  переходити  на  підставі 
цивільно-правових угод, а право користування – на під-
ставі договору оренди. Така норма фактично встановила 
необхідність укладення окремих договорів на придбання 
земельних ділянок під час купівлі об’єктів нерухомості, 
враховуючи, що всі аспекти регулювання земельних від-
носин під час придбання об’єктів нерухомості вирішува-
лися  на  користь  Земельного  кодексу України. Новоспе-
чений власник нерухомого майна був змушений окремо 
врегульовувати  земельні  питання  із  власниками  землі, 
якими були як фізичні чи юридичні особи, так і місцеві 
органи влади, що, безумовно, значно ускладнювало про-
цес набуття прав на земельні ділянки, на яких розташо-
вані вказані об’єкти нерухомості.

 Відповідно до ст. 132 Земельного кодексу України уго-
ди про перехід права власності на земельні ділянки пови-
нні містити кадастровий номер земельної ділянки. Згідно 
з ч. 6 ст. 120 Земельного кодексу України істотною умовою 
договору, який передбачає набуття права власності на жит-
ловий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер 
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земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з на-
буттям права власності на ці об’єкти.

Для вирішення цієї проблеми Верховна Рада України 
прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо спрощення порядку набуття прав 
на землю» [3]. У цьому Законі ст. 120 Земельного кодексу 
України викладено в редакції, аналогічній ст. 377 Цивіль-
ного кодексу України.

Таким чином, нині чинний Земельний кодекс України 
містить норму, відповідно до якої до особи, яка придбала 
житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право 
власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без 
зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених 
договором.  Якщо  договором  про  відчуження  житлового 
будинку, будівлю або споруду розмір земельної ділянки не 
визначено, до набувача переходить право власності на ту 
частину земельної ділянки, яка зайнята житловим будин-
ком, будівлею або спорудою, та на частину земельної ді-
лянки, яка необхідна для їх обслуговування.

Якщо житловий  будинок,  будівля  або  споруда  розмі-
щені на  земельній ділянці, наданій у користування,  то у 
разі  їх  відчуження  до  набувача  переходить  право  корис-
тування  тією  частиною  земельної  ділянки,  на  якій  вони 
розміщені, та частиною ділянки, яка необхідна для їх об-
слуговування.

Внесення зазначених змін у Земельний кодекс України, 
безсумнівно, є позитивним явищем з погляду формування 
єдиного підходу до розуміння законодавства. Однак навіть 
таке  формування  ст.  120  Земельного  кодексу  України  не 
дає можливості вирішити низки важливих практичних пи-
тань, які можуть виникати під час переходу прав на землю 
до конкретного набувача. При цьому позиція законодавця 
щодо переходу права власності на земельну ділянку під час 
придбання об’єкта нерухомості є більш-менш зрозумілою. 
У договорі відчуження об’єкта нерухомості достатньо пе-
редбачити характеристики земельної ділянки, на якій зна-
ходиться  такий  об’єкт,  та  вказати  власника  цієї  ділянки, 
який здійснює її передачу одночасно з відчуженням об’єкта 
нерухомості. У цьому разі договір відчуження об’єкта не-
рухомості буде підставою для видачі новому власнику дер-
жавного акта на право власності на землю.

На жаль, законодавство не конретизує, яким сааме чи-
ном відбувається перехід права власності на земельну ді-
лянку в разі придбання будівлі  (споруди), розміщеної на 
ній.

Отже,  покупцю  об’єкта  нерухомості  необов’язково 
придбавати  відповідну  земельну  ділянку  чи  оформляти 
право користування нею.

Де-факто таке право покупець має  і без відповідного 
юридичного оформлення прав на землю шляхом укладен-
ня цивільно-правового договору (купівлі-продажу, ренти, 
оренди тощо). Але така ситуація можлива тільки за таких 
умов:

1.  Власником  земельної  ділянки  і  розміщеної  на  ній 
будівлі (споруди) є одна особа, яка і являється продавцем. 
У разі, коли продається будівля, що знаходиться на землі 
державної чи комунальної власності, для того, щоб поку-
пець міг набути права власності і на земельну ділянку, її 
необхідно приватизувати; 

2. Не змінюється цільове призначення і розмір земель-
ної ділянки.

У разі, якщо за цивільно-правовою угодою особа при-
дбала будівлю (споруду), не врегулювавши при цьому пи-
тання прав на  відповідну  земельну ділянку,  а  власником 
землі  залишається  інша особа  (чи держава), на практиці 
виникає низка неврегульованих законодавством проблем, 
пов’язаних з юридичним оформленням прав власності на 
землю. При цьому варто додати, що поняття фактичного 
права власності на  земельну ділянку є по суті  теоретич-
ним і не дає покупцю будівлі (споруди) реальної можли-
вості розпоряжатися ділянкою.

Практично  часто  виникає  потреба  оформити  право 
власності  на  земельну  ділянку,  на  якій  знаходиться  вже 
придбана будівля  (споруда), шляхом укладення договору 
купівлі-продажу, ренти, дарування, міни.

Питання  переходу  права  користуваня  земельною  ді-
лянкою під час придбання об’єкта нерухомості є достат-
ньо  спірним.  Оскільки  відповідно  до  Закону  України 
«Про  оренду  землі»  [5]  підставою  набуття  права  орен-
ди  земельної  ділянки  є  договір  оренди  такої  ділянки,  то 
встановлення договором відчуження об’єкта нерухомості 
умов  про  перехід  права  користування  земельною  ділян-
кою не звільняє нового власника об’єкта нерухомості від 
обов’язку врегулювати земельні питання безпосередньо із 
власником землі. Вказана проблема може бути вирішена 
шляхом внесення відповідних змін до ст. 7 Закону України 
«Про оренду землі», яка регулює питання переходу права 
на оренду землі у кожній конкретній ситуації. Закріплен-
ня у цій статті чіткого механізму переходу права оренди 
земельної  ділянки до  власника  будівель  і  споруд на під-
ставі договору відчуження таких будівель і споруд значно 
спростить можливість практичної реалізації норм Земель-
ного кодексу України.

Крім того, на практиці досить часто трапляється при-
дбання  об’єктів  нерухомості,  власникам  яких  земельна 
ділянка належить на праві постійного користування. Вра-
ховуючи обмежене коло суб’єктів права постійного корис-
тування  згідно  з чинним законодавством, новий власник 
об’єкта  нерухомості  стикається  з  проблемою,  що  право 
користування такою земельною ділянкою до нього не пе-
рейшло і перейти не може.

Ускладнюється  зазначена  проблема  і  у  зв’язку  з  від-
сутністю  законодавчого  закріпленого  механізму  пере-
оформлення  права  постійного  користування.  У  такому 
разі  новому  власнику  будівель  і  споруд  не  залишається 
нічого іншого, як урегулювати земельні питання з місце-
вими  органами  шляхом  викупу  такої  земельної  ділянки 
або укладення відповідного договору оренди. При цьому 
необхідно  зазначити, що вирішення  таких питань на  ко-
ристь нового власника будівель і споруд можливе лише за 
умови попередньої відмови колишнього власника від пра-
ва постійного користування [1]. Таким чином, процедура 
набуття прав на земельні ділянки у такому разі є досить 
складною і тривалою, навіть за умови придбання об’єктів 
нерухомості. 

Відповідно  до  ст.  413  Цивільного  кодексу  України 
власник земельної ділянки має право надати її у користу-
вання іншій особі для будівництва промислових, побуто-
вих,  соціально-культурних,  житлових  та  інших  споруд  і 
будівель (суперфікцій).

Таке право виникає на підставі договору або заповіту. 
Відсутність у Земельному кодексі аналогічної норми, а та-
кож належного механізму реалізації вже існуючих право-
вих норм стала причиною досить нечастого застосування 
інституту суперфікції у виборі  способів набуття прав на 
земельні ділянки для забудови. Намагаючись вирішити цю 
проблему, український законодавець вніс відповідні зміни 
до Земельного кодексу України,  закріпивши  інститут су-
перфікції. 

Так, відповідно до ст. 102-2 Земельного кодексу Укра-
їни право користування чужою земельною ділянкою для 
забудови (суперфікція) виникає на підставі договору між 
власником земельної ділянки та особою, яка виявила ба-
жання користуватися цією земельною ділянкою для таких 
потреб. Право користування чужою земельною ділянкою 
для забудови може відчужуватися або передаватися в по-
рядку спадкування та на підставі заповіту. Укладення до-
говорів про надання права користування земельною ділян-
кою для забудови здійснюється відповідно до Цивільного 
кодексу України з урахуванням вимог Земельного кодексу 
України. Поява цієї норми у Земельному кодексі України є 
позитивним явищем, однак вона має досить загальний ха-
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рактер і не враховує усіх проблемних питань, які можуть 
виникати у процесі її реалізації.

Зокрема, як випливає зі ст. 102-1 Земельного кодексу 
України, право суперфікції може виникати на підставі до-
говору, вимоги до форми та змісту якого законодавством 
чітко  не  визначені.  Крім  того,  враховуючи  передбачені 
земельним законодавством особливості надання у корис-
тування земельних ділянок під  забудову та  зі  зміною ці-
льового призначення, невирішеним залишається питання 
про необхідність розробки проекту відведення земельної 
ділянки до моменту укладення договору суперфікцію.

На нашу думку, розробка проекту відведення у такому 
разі  є необхідною (особливо у разі  зміни цільового при-
значення земельної ділянки), оскільки мінімізує можливі 
претензії з приводу належного використання земельної ді-
лянки відповідно до вимог закону та органів контролю за 
використанням і охороною земель. Окремо слід зазначити, 
що відповідно до ч. 2 ст. 415 Цивільного кодексу України 
землекористувач має право власності на будівлі (споруди), 

споруджені на  земельній ділянці, переданій йому під  за-
будову.

Водночас  ані  Земельний  кодекс України,  ані Цивіль-
ний  кодекс  України  не  містять  норм,  які  б  визначали 
юридичну долю земельної ділянки та збудованого на ній 
об’єкта  нерухомості  після  припинення  договору  супер-
фікції. Найбільш оптимальним варіантом є продовження 
договору суперфікції на невизначений строк. Однак у разі 
недосягнення згоди про продовження договору вирішити 
це питання можливо шляхом придбання земельної ділян-
ки  власником  об’єктів  нерухомості  або  купівлі  будівель 
власником земельної ділянки. У будь-якому разі ці питан-
ня потребують додаткового законодавчого врегулювання.

Висновки. Таким  чином,  можна  дійти  висновку  про 
існування низки прогалин та протиріч у нормативно-пра-
вовій базі,  яка  регулює набуття прав на  землю  за  умови 
придбання  будівлі  чи  споруди.  Однак,  безумовно,  пози-
тивним є той факт, що законодавець звертає увагу на за-
значені проблеми і робить кроки до їх вирішення.
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ОСНОВНІ ПРАВОВІ ЗАСАДи ОРГАНІЧНОГО ВиРОБНиЦТВА

BaSIC LEgaL PrINCIPLES Of OrgaNIC PrOduCTION
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кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри екологічного права і контролю 
Одеського державного екологічного університету

Стаття присвячена правовому регулюванню в сфері використання біотехнологій у сільському господарстві та обґрунтуванню доціль-
ності переходу до ведення органічного сільського господарства. У статті підкреслюється, що гідною альтернативою до застосування біо-
технологій є поширення органічного виробництва. У статті розглядаються питання щодо визначення поняття органічної продукції, умов, 
за яких продукція вважається органічною, її екологічні та економічні переваги, засоби маркування такої продукції.

Ключові слова: біотехнологія, живі генетично змінені організми, органічне виробництво, біобезпека, сільське господарство,  
екологічне маркування.

Статья посвящена правовому регулированию в сфере использования биотехнологий в сельском хозяйстве и обоснованию целесоо-
бразности перехода к ведению органического сельского хозяйства. В статье подчеркивается, что достойной альтернативой применения 
биотехнологий является внедрение органического производства. В статье рассматриваются вопросы относительно определения поня-
тия органической продукции, условий, при выполнении которых продукция считается органической, ее экологические и экономические 
преимущества, способы маркировки такой продукции.

Ключевые слова: биотехнология, живые генетически измененные организмы, органическое производство, биобезопасность,  
сельское хозяйство, экологическая маркировка.

The article is devoted to legal regulation in the sphere of the use of biotechnology in agriculture and the rationale of the transition to organic 
agriculture. The article underlines that the introduction of organic production is a viable alternative to the use of biotechnology. There are the 
questions about the definition of organic products, the conditions under which the products are considered organic, and its environmental and 
economic benefits, the methods of marking such products, in this article.

Key words: biotechnology, live genetically modified organisms, organic production, biosafety, agriculture, eco-labeling.

Постановка проблеми. У наш час різновиди бактерій 
і  грибів  використовують  у  мікробіологічній  промисло-
вості  для  виробництва  антибіотиків,  вітамінів,  гормонів, 
ферментів,  кормових білків  тощо. У харчовій промисло-
вості  високопродуктивні  штами  мікроорганізмів  дають 
змогу  збільшити  випуск  високоякісних  продуктів  харчу-
вання  (кисломолочних,  сирів,  пива),  кормів  для  тварин 

(силос,  кормові  дріжджі)  та  ін.  Біотехнологічні  процеси 
застосовують  і  для  очищення  довкілля,  зокрема  стічних 
вод і ґрунту від побутового і промислового забруднення. 
Методи біологічного очищення ґрунтуються на здатності 
певних видів бактерій розкладати органічні  сполуки, які 
потрапляють у довкілля. Завдяки селекційній роботі ство-
рено штами мікроорганізмів, здатних розкладати ті сполу-



143

Порівняльно-аналітичне право
♦

ки, які природні види не можуть мінералізувати. З метою 
очищення стічних вод, природних водойм і ґрунту засто-
совують властивості деяких організмів накопичувати ор-
ганічні та неорганічні сполуки або певні хімічні елементи 
у  своїх  клітинах  (деякі  види  бактерій,  водоростей,  най-
простіших). Біотехнологічні процеси враховують і під час 
розроблення біологічних методів боротьби зі шкідниками 
сільського і лісового господарств, а також паразитичними 
і кровососними видами [1].

Стан опрацювання проблеми. Питання щодо право-
вого регулювання у сфері застосування біотехнологій поки 
що детально не досліджено у юридичній науці, вказана про-
блема розглядається як складова частина правового забез-
печення екологічної безпеки, правової охорони тваринного 
світу  та  як  напрям  екологізації  сільського  господарства. 
Окремі  наукові  здобутки  в  галузі  правового  регулюван-
ня  використання  біотехнологій  є  в  працях  таких  вчених, 
як: В.М. Комарницький, Н.В. Барбашова, В.І. Андрейцев,  
Ю.С. Шемшученко, Л.О. Бондар, І.В. Власенко тощо.

Мета статті. Метою роботи є дослідити процес впро-
вадження органічного виробництва в Україні, сертифікації 
та маркування органічної продукції, а також обґрунтувати 
перспективність розвитку органічного виробництва та його 
переваги у порівнянні із використанням біотехнологій.

Виклад основного матеріалу.  Отже,  останні  роки  
XX ст. характеризувалися бурхливим розвитком біотехно-
логій, заснованих на досягненнях молекулярної біології та 
генетики. Завдяки розробці методів виділення спадкового 
матеріалу  (ДНК),  його  вивчення,  створення  його  нових 
комбінацій із допомогою маніпуляцій, здійснюваних поза 
клітиною, і перенесення цих нових генетичних конструк-
цій  у  живі  організми  з’явилася  можливість  створювати 
нові  сорти  рослин,  породи  тварин, штами  мікроорганіз-
мів,  що  володіють  корисними  ознаками,  які  неможливо 
відібрати за допомогою традиційної селекції [2].

Біологічний метод полягає у використанні з метою за-
хисту  рослин  від шкідливих  організмів  їхніх  природних 
ворогів  (хижаків,  паразитів,  гербофагів,  антагоністів), 
продуктів  їхньої життєдіяльності  (антибіотиків, феромо-
нів, ювеноїдів, біологічно активних речовин) та ентомопа-
тогенних мікроорганізмів для зменшення їхньої кількості 
та шкодочинності  і  створення  сприятливих  умов  для  ді-
яльності корисних видів в агробіоценозах, тобто застосу-
вання «живого проти живого» [3].

Але якщо перше «покоління» продукції біотехнологіч-
ного походження привертало до  себе увагу фермерів  за-
вдяки високій економічній ефективності  її вирощування, 
нині на перший план все активніше виходять такі аспекти, 
як  безпечність  продукції  та  екологічність  сільськогоспо-
дарського виробництва [4].

У світі широке розповсюдження отримала ідея орга-
нічного  виробництва  (землеробства),  яка  полягає  у  по-
вній відмові від застосування ГМО, антибіотиків, отру-
тохімікатів  та  мінеральних  добрив.  Це  призводить  до 
підвищення  природної  біологічної  активності  у  ґрунті, 
відновлення  балансу  поживних  речовин,  підсилюють-
ся  відновлювальні  властивості,  нормалізується  робота 
живих  організмів,  відбувається  приріст  гумусу,  і  збіль-
шується  урожайність  сільськогосподарських  культур. 
Результатом органічного  виробництва  є  екологічно без-
печна  продукція,  вільна  від  ГМО  та  невластивих  про-
дуктам  харчування  хімічних  елементів.  Ідея  органічно-
го землеробства є популярною у багатьох країнах світу,  
у т.ч. в Європі.

У  Постанові  Ради  ЄС  834/2007  органічне  виробни-
цтво визначається як цілісна система господарювання та 
виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі най-
кращі практики  з огляду на  збереження довкілля, рівень 
біологічного  розмаїття,  збереження  природних  ресурсів, 
застосування  високих  стандартів  належного  утримання 
(добробуту)  тварин  та метод  виробництва,  який  відпові-

дає певним вимогам до продуктів, виготовлених  із вико-
ристанням речовин та процесів природного походження.

Держави,  насамперед,  економічно  розвинуті,  дедалі 
активніше впроваджують альтернативні системи сільсько-
го  господарювання.  Відповідно,  широкого  застосування 
набули  нові  прогресивні  методи  ведення  сільськогоспо-
дарського виробництва. Це біоінтенсивне міні-землероб-
ство; біодинамічне землеробство; технології використання 
ефективних  мікроорганізмів  –  ЕМ-технології;  органіч-
не  сільське  господарство  та  ін.  Особливістю  зазначених 
технологій  ведення  сільського  господарства  є поєднання 
біологічного  підходу  й  управлінського  мистецтва.  Голо-
вним у такому разі стає вибір оптимальних сівозмін, збе-
реження  родючості  ґрунтів,  різноманіття  культур  і  тва-
рин, боротьба зі шкідниками та підвищення врожайності 
культур  природними  способами,  забезпечення  приросту 
м’ясо-молочної  продукції  шляхом  використання  кормів 
без консервантів, стимуляторів росту та збудників апети-
ту, створення для тварин безстресових умови утримання 
та транспортування [5, с. 570–574]. 

Нарощення темпів виробництва органічної продукції – 
вагомий крок на шляху екологізації суспільства та стабі-
лізації  економіки в умовах  сьогодення.  «Зелена  економі-
ка» – це господарська діяльність, яка «підвищує добробут 
людей і забезпечує соціальну справедливість, і, при цьому, 
істотно знижує ризики для навколишнього середовища та 
збіднення природи» [6]. 

Основна ідея органічного землеробства є досить про-
стою  і  передбачає,  фактично,  повернення  першоджерел 
ведення  сільського  господарства,  а  саме:  мінімальний 
обробіток ґрунту й повна відмова від застосування агро-
хімікатів та мінеральних добрив. Це сприяє підвищенню 
природної  біологічної  активності  у  ґрунті,  відновленню 
балансу поживних речовин, підсилюються відновлюваль-
ні  властивості,  нормалізується  робота живих  організмів, 
відбувається приріст гумусу і, як результат, – підвищення 
врожайності сільськогосподарських культур [7, с. 42–46]. 

У літературі виділяють екологічні, економічні та соці-
альні переваги органічного виробництва. Екологічні пере-
ваги органічного виробництва полягають у тому, що воно 
сприяє: збереженню природного середовища у процесі ви-
робництва; збереженню та відновленню біорізноманіття в 
агроландшафтах;  збереженню та  відтворенню родючості 
ґрунтів;  оберігає  від  забруднення природні  води;  зв’язку 
з виробником.

Економічні  переваги  органічного  виробництва  поля-
гають у  тому, що  за умови належного впровадження  су-
часних  технологій  вирощування  сільськогосподарських 
культур  та  розведення  худоби  згідно  із  принципами  та 
вимогами органічного виробництва, за умови подальшого 
розвитку  внутрішнього  ринку  в Україні  в  середньостро-
ковій перспективі зростатиме прибутковість виробництва 
органічної продукції та її конкурентноздатність.

Соціальними  перевагами  органічного  виробництва  є 
створення додаткових робочих місць у сільській місцевос-
ті; нові перспективи для малих та середніх фермерських 
господарств; збільшення життєздатності сільських громад 
тощо. Органічне виробництво базується на малозатратних 
екстенсивних технологіях вирощування культур та розве-
дення  худоби, що  потребує  більших  затрат  праці,  а  зна-
чить, збільшує потребу в робочій силі та через це збільшує 
зайнятість населення у сільській місцевості [8]. 

У  2011  році Верховна Рада України  розглядала  зако-
нопроект «Про органічне виробництво». Документом ви-
значалися правові, економічні, соціальні та організаційні 
основи ведення органічного сільського господарства, ви-
моги  щодо  вирощування,  виробництва,  перероблення, 
сертифікації, етикетування, перевезення, зберігання та ре-
алізації органічної продукції  та  сировини. Законопроект, 
зокрема, містив положення, відповідно до якого органічна 
продукція має відповідати вимогам, встановленим для та-
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кої самої продукції, виробленої конвенційним (неорганіч-
ним)  способом.  Заборонявся  обіг  продукції,  якщо  вона: 
1)  вироблена  оператором,  який  не  отримав  відповідного 
сертифікату  на  виробництво  органічної  продукції;  2)  не 
супроводжується відповідним сертифікатом; 3) маркована 
з порушенням вимог  законодавства України;  4)  імпорто-
вана  з  порушенням  вимог  законодавства  України;  5)  не 
відповідає вимогам щодо пакування, транспортування та 
зберігання. Вказаним законом планувалось створити при 
Кабінеті Міністрів України Громадську раду з питань ор-
ганічного  виробництва  як  консультативно-дорадчий  ор-
ган, що формувався би з урахуванням принципу представ-
ництва всіх заінтересованих сторін. Громадська рада мала 
надавати  пропозиції щодо  розроблення  заходів  із  розви-
тку  органічного  виробництва  Кабінету  Міністрів  Укра-
їни,  уповноваженому органу  влади  та місцевим органам 
виконавчої  влади,  виконує  інші функції, що передбачені 
положенням про неї [9]. Але вказаний закон так і не був 
підписаний та не набув чинності.

Натомість, у 2014 році був прийнятий Закон України 
«Про  виробництво  та  обіг  органічної  сільськогосподар-
ської продукції та сировини» [10]. Вказаний закон також 
спрямовує  державну  політику  у  сфері  виробництва  та 
обігу органічної продукції (сировини) на створення спри-
ятливих  умов  для:  1)  розвитку  конкурентоспроможного, 
високоефективного  ведення  сільського  господарства  за 
допомогою виробництва органічної продукції (сировини); 
2) збільшення експорту органічної продукції; 3) розвитку 
внутрішнього ринку органічної продукції та задоволення 
потреб споживачів в асортименті органічної продукції.

Він визначає органічну продукцію як продукцію, отри-
ману в результаті сертифікованого виробництва відповід-
но до вимог даного закону, тобто у виробництві якої ви-
користовуються методи, що: 1) виключають використання 
ГМО, похідних ГМО і продуктів, вироблених із ГМО, як 
харчових продуктів, кормів, технологічних добавок, пре-
паратів  захисту  рослин  та  покращення  ґрунту,  добрив, 
насіння,  вегетативного  походження  садивного матеріалу, 
мікроорганізмів і тварин; 2) виключають використання хі-
мічно синтезованих речовин, консервантів, синтезованих 
(штучних)  барвників,  гормонів,  антибіотиків,  ароматиза-
торів,  стабілізаторів,  підсилювачів  смаку,  стимуляторів 
росту;  3)  виключають  використання  іонізуючого  випро-
мінювання для обробки органічної сировини або кормів, 
що використовуються у виробництві органічної продукції; 
4) виключають гідропонне виробництво; 5) використову-
ють живі організми та методи механічного виробництва; 
6) здійснюють живлення рослин, в основному, через еко-
систему ґрунту; 7) засновані на оцінці ризику та викорис-
товують превентивні заходи.

Право на виробництво органічної продукції (сировини) 
належить  особі  (фізичній  або  юридичній),  яка  пройшла 
оцінку  відповідності  виробництва  органічної  продукції 
(сировини) та отримала сертифікат відповідності і включе-
на до Реєстру виробників органічної продукції (сировини). 
Виробники органічної продукції зобов’язані дотримувати-
ся всіх вимог та правил щодо вироблення такої продукції 
(сировини), забезпечувати відокремлення виробництва ор-
ганічної продукції  (сировини) від виробництва неорганіч-
ної  продукції  (сировини),  продукції  перехідного  періоду, 
використовувати  технології  виробництва,  які  запобігають 
забрудненню або мінімізують будь-яке збільшення забруд-
нення навколишнього природного середовища тощо.

З метою виробництва органічної продукції та сирови-
ни здійснюється оцінка придатності земель (ґрунтів) цен-
тральним органом виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику із здійснення державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
у галузі охорони земель. Така оцінка здійснюється з метою 
отримання незалежної від зацікавлених сторін (суб’єктів 
господарювання, що здійснюють виробництво, перевезен-

ня, зберігання та реалізацію органічної продукції, сирови-
ни)  об’єктивної  інформації  про  стан  земельних  ділянок, 
встановлення  їхньої  придатності  для  виробництва  орга-
нічної  продукції  та  сировини,  придатності  для  виробни-
цтва окремих культур.

Органічними можуть  бути  лише  ті  продукти,  які  ви-
роблені відповідно до затверджених правил (стандартів), 
а  виробництво  пройшло  процедуру  сертифікації  в  уста-
новленому  порядку. Сертифікація  є  однією  з  основних  і 
найбільш ємних складових частин органічної гарантійної 
системи. Нині споживач потребує якісної їжі. Саме орга-
нічні стандарти, з метою покращення якості харчової про-
дукції, встановлюють вимоги до виробництва продукції, а 
інспекція  та  сертифікація  забезпечують  дотримання  цих 
вимог. Отже, сертифікація є необхідною умовою для зба-
лансування інтересів виробника та споживача [11]. Тому, 
згідно зі ст. 24 вищевказаного Закону, реалізація продук-
ції, як органічної, дозволяється лише за наявності відпо-
відного сертифікату. 

Оцінка відповідності виробництва органічної продук-
ції  та  сировини  здійснюється  аудитором  із  сертифікації. 
Зацікавлена особа подає заяву про перехід на виробництво 
органічної продукції до органу з оцінки відповідності, та 
не пізніше 30 днів із дня подання заяви про перехід на ви-
робництво органічної продукції отримує таку оцінку або 
обґрунтовану  відмову.  За  результатами  оцінки  відповід-
ності складається висновок (звіт) аудитора з сертифікації, 
який протягом двох днів  із дня закінчення оцінки відпо-
відності  передається  до  органу  з  оцінки  відповідності  з 
метою прийняття рішення про видачу або відмову у видачі 
сертифіката відповідності. Оцінка відповідності виробни-
цтва  органічної  продукції  та/або  сировини  проводиться 
один раз на два роки.

Підтвердження відповідності виробництва органічної 
продукції (сировини) здійснюється органом з оцінки від-
повідності. Орган з оцінки відповідності впродовж п’яти 
робочих днів  із дня складення висновку  (звіту) аудитора 
з сертифікації зобов’язаний прийняти рішення про вида-
чу або відмову у видачі сертифіката відповідності. У разі 
прийняття  органом  з  оцінки  відповідності  рішення  про 
відмову у видачі сертифіката відповідності особі протягом 
трьох робочих днів із дня прийняття такого рішення над-
силається письмове повідомлення із зазначенням підстави 
відмови. Такою підставою може бути: встановлення за ре-
зультатами перевірки невідповідності виробництва вимо-
гам вказаного закону та детальним правилам виробництва 
та обігу відповідної органічної продукції (сировини) або 
виявлення недостовірних відомостей у документах, пода-
них на підтвердження відповідності.

У разі прийняття рішення про видачу сертифіката від-
повідності  особі  видається  такий  сертифікат  встановле-
ного  зразка у  триденний  термін  із  дня прийняття  такого 
рішення,  а  продукція  може  маркуватися  як  органічний 
продукт.

Сертифікат видається у разі, якщо усі інгредієнти жи-
вої або непереробленої сільськогосподарської продукції є 
органічними  та  їх  вироблено  відповідно  до  вимог,  вста-
новлених  вказаним  законом,  а  також,  якщо  перероблена 
сільськогосподарська продукція повністю була виготовле-
на відповідно до вимог закону та не менше 95 відсотків її 
інгредієнтів є органічними.

Продукція (сировина), сертифікована в державах-чле-
нах Європейського Союзу як органічна, розміщується на 
ринку України як органічна продукція (сировина) без жод-
ної додаткової сертифікації.

За  наявності  відповідного  сертифікату  органічна 
продукція  та  сировина  маркується  належним  чином  в 
обов’язковому порядку. Державний логотип складається з 
напису «органічний продукт» та відповідного графічного 
зображення. Водночас не допускається використання цьо-
го словосполучення у власних назвах продуктів та торго-
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вельних марках під час рекламування, а також у випадку 
маркування продукції, яка перебуває на стадії перехідного 
періоду до органічного виробництва.

Дозволяється  також  використання  недержавних 
(приватних)  логотипів,  запроваджених  безпосередньо 
суб’єктами  господарювання,  які  здійснюють  виробни-
цтво, реалізацію органічної продукції  (сировини),  або  їх 
об’єднаннями. Але під час маркування продукції, яка не 
відповідає  вимогам, що  висуваються  до  органічної  про-
дукції, не дозволяється використовувати позначення з на-
писами  «органічний»,  «біодинамічний»,  «біологічний», 
«екологічний», словами з префіксом «біо» тощо.

Період  переходу  від  виробництва  традиційної  (неор-
ганічної) продукції (сировини) до виробництва органічної 
продукції (сировини) у згаданому законі іменується як пе-
рехідний період. Під час перехідного періоду  застосову-
ються всі вище вказані вимоги, що висуваються до вироб-
ництва  органічної  продукції.  Але  продукцію,  вироблену 
під час перехідного періоду, забороняється реалізовувати 
як  органічну  продукцію  з  відповідним  маркуванням  та 
логотипом. Тривалість  такого періоду  залежить  від  виду 
діяльності, що  підлягає  оцінці  відповідності  та  підтвер-
дженню  відповідності,  узгоджується  з  попереднім  ви-
користанням  землі,  екологічною  ситуацією,  виробничим 
досвідом виробника. Коли тривалість перехідного періоду 
перевищує  встановлений  строк  для  перехідного  періоду, 
дозволяється маркування продукції як «продукт на стадії 
переходу до органічного виробництва».

Продукція однорічних культур вважається органічною 
у разі, якщо до початку їхньої вегетації завершився пере-
хідний період тривалістю не менше 12 місяців.

У  разі  маркування  органічної  продукції  (сировини), 
яка була вироблена із застосуванням традиційної продук-
ції  (сировини)  та  продукції  перехідного періоду,  або під 
час виробництва органічної продукції (сировини) шляхом 
переробки  та  отримала  сертифікат,  усі  використані  ін-
гредієнти традиційної продукції  (сировини) та продукції 
перехідного  періоду  та  їх  частка  вказуються  в  переліку 
інгредієнтів. Така вказівка має бути виконана в тому само-
му кольорі та з використанням того самого стилю шрифту, 
що й інші вказівки в переліку інгредієнтів, але в більшому 
розмірі шрифту.

Також варто вказати, що в діяльності сільськогосподар-
ських виробників, за наявності погодження органу з оцін-
ки відповідності, може мати місце одночасне виробництво 
органічної та традиційної (неорганічної) продукції, тобто 
паралельне  виробництво.  За  умови  паралельного  вироб-
ництва суб’єкт господарювання, який здійснює виробни-
цтво органічної продукції, сировини, відокремлює землю, 
тварин та продукти, які використовуються або вироблені 
за допомогою органічних частин, та веде відповідний об-
лік для підтвердження такого відокремлення.

Таким чином, в органічному виробництві забороняєть-
ся застосовувати ГМО, похідних ГМО і продуктів, виро-
блених  із ГМО, хімічні препарати захисту рослин та до-
брив,  використання  іонізуючої  радіації  з метою обробки 
органічних харчових продуктів, кормів або сировини, яка 
використовується  в  органічних  харчових  продуктах  чи 
кормах.

Висновки. Український  сільгоспвиробник  має  мож-
ливості  сьогодні  вийти  на  світовий  ринок  та  достойно 
конкурувати з іншими виробниками. Але йому найперше 
потрібна підтримка держави, потрібні суттєві зміни в за-
конодавстві,  ціновій  політиці:  стабільні  ціни  на  пальне, 
без чого не обробити тисячі гектарів землі, та на виробле-
ну продукцію. З метою вирішення проблеми на цьому ета-
пі пропонується надати державну підтримку у вигляді бю-
джетних субсидій, розробити стратегічно важливі та дієві 
програми, вивчити досвід зарубіжних сільгоспвиробників 
[5, с. 573–574].

Отже,  органічне  виробництво,  яке  мало  б  замінити 
застосування  біотехнологій,  поки що не  набуло широкої 
практики застосування, зокрема за економічними причи-
нами,  адже  виробництво  органічної  продукції  потребує 
великих  трудових  та  матеріальних  затрат,  зокрема  сто-
совно отримання відповідних документів та сертифікатів. 
Згідно із законом, виробництво має вважатися органічним 
лише після отримання відповідного сертифікату на вироб-
ництво органічної продукції і має проводитися виключно 
з органічної сировини, яка відповідає вимогам закону. 

Крім того, в законодавстві відсутнє встановлення пільг 
та інших матеріальних стимулів для суб’єктів, що займа-
ються органічним виробництвом. Через це воно не набуло 
широкої популярності серед виробників. 
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ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЧНОГО ОБОВ’ЯЗКУ

ThE CONCEPT aNd STruCTurE Of ThE ENVIrONMENTaL OBLIgaTION

Шинкарьов О.О.,
здобувач кафедри екологічного права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті розкривається зміст категорії «екологічний обов’язок» та її значення для правового регулювання екологічних правовідносин. 
Автор пропонує визначення екологічного обов’язку як міри належної поведінки, реалізація якої може здійснюватися шляхом вчинення 
певних активних дій або шляхом утримання від вчинення певних дій, а також за змішаною моделлю, яка застосовується, коли для реа-
лізації одного обов’язку варто водночас дотримуватися і активної, і пасивної поведінки. Відзначається, що через екологічний обов’язок 
задовольняється інтерес повноважної особи щодо будь-якого суб’єктивного екологічного права. В екологічному праві обов’язок установ-
люється як в інтересах повноважної особи, так і в екологічних інтересах суспільства загалом.

Ключові слова: юридичний обов’язок, екологічний обов’язок, навколишнє природне середовище, екологічні права, механізм право-
вого регулювання.

В статье раскрывается содержание категории «экологическая обязанность» и ее значение для правового регулирования экологиче-
ских правоотношений. Автор предлагает определение экологической обязанности как меры должного поведения, реализация которой 
может осуществляться путем совершения определенных активных действий или путем воздержания от совершения определенных 
действий, а также по смешанной модели, применяемой в тех случаях, когда для реализации одной обязанности следует одновременно 
соблюдать и активное, и пассивное поведение. В экологическом праве обязанность устанавливается как в интересах управомоченного, 
так и в экологических интересах общества в целом.

Ключевые слова: юридическая обязанность, экологический долг, окружающая природная среда, экологические права, механизм 
правового регулирования.

The article reveals the content of category of «environmental obligation» and its role in the regulation of environmental relations. The au-
thor offers a definition of a legal obligation as a measure of good behavior, the implementation of which can be done by taking certain action or 
by refraining from taking certain actions and the mixed model, which is used in cases where the duty to implement one should simultaneously 
respected and active and passive behavior. It is noted that because of the environmental obligation is met interested person on any subjective 
environmental law. In environmental law established a duty for the benefit and environmental interests in society.

Key words: legal responsibility, environmental responsibility, environment, environmental law, regulation mechanism.

Постановка проблеми. Незважаючи  на  важливість 
правової  категорії  екологічного  обов’язку,  у  вітчизняній 
юридичній науці відсутнє не тільки чітке її доктринальне 
визначення,  але  й  залишаються  невирішеними  різнома-
нітні пов’язані питання, зокрема, про структуру юридич-
ного обов’язку, про взаємозв’язок суб’єктивного права та 
юридичного обов’язку, про форми реалізації юридичних 
обов’язків, про принципи їх виконання тощо. Складність 
проблеми посилюється з огляду на недоліки законодавчо-
го регулювання окреслених проблем. Законодавство у разі 
врегулювання  екологічних  обов’язків  громадян  характе-
ризується  наявністю  прогалин,  колізій,  занадто  абстрак-
тних конструкцій, нормативних приписів, не забезпечених 
ефективними засобами реагування на їх порушення тощо. 
Судова  практика  із  застосування  нормативних  положень 
щодо  екологічних  обов’язків  громадян  є  суперечливою, 
що становить окрему проблему і призводить до порушен-
ня однієї з визначальних вимог верховенства права – пра-
вової визначеності.

Стан опрацювання проблематики. Окремим аспек-
там  еколого-правового  статусу  людини  і  громадянина, 
зокрема,  екологічним  обов’язкам  як  одному  з  його  цен-
тральних  елементів  присвячені  праці  дослідників  у  га-
лузі  екологічного  права:  В.  Андрейцева,  А.  Анісімової,  
Г.  Балюк,  С.  Боголюбова,  М.  Бринчука,  А.  Гетьмана,  
І. Каракаша, В. Костицького, В. Мунтяна, О. Погрібного,  
Ю.  Шемшученка,  М.  Шульги  та  інших.  До  зазначеної 
проблематики  звертались  також  представники  загально-
теоретичної юриспруденції: О. Зайчук, А. Колодій, О. Лу-
кашева, О. Малько, М. Матузов, Н. Оніщенко, М. Орзіх, 
О. Петришин, П. Рабінович, В. Субочев та ін. Проблемам 
правового  забезпечення  екологічних  обов’язків  фізич-
них осіб у процесі здійснення загального та спеціального 
природокористування  присвячено  наукове  дослідження 
С.  Тагієва.  Однак  загальної  характеристики,  на  основі 
якої може  бути надано  визначення поняття  екологічного 

обов’язку, проведено класифікацію відповідних екологіч-
них  обов’язків,  з’ясовано механізм  їх  реалізації,  вказана 
категорія не отримала.

Метою цієї статті є надання загальної характеристики 
екологічних обов’язків громадян шляхом визначення по-
няття і структуризації.

Виклад основного матеріалу. Екологічні обов’язки, як і 
всі юридичні обов’язки, покладаються на зобов’язану осо-
бу,  яка має  обрати  передбачений  правом  варіант  поведін-
ки – здійснювати певні дії або утримуватися від них. Водно-
час право визначає міру необхідної поведінки. Наприклад, 
особа  зобов’язана  вносити  штрафи  за  екологічні  право-
порушення,  компенсувати шкоду,  заподіяну  забрудненням 
та  іншим  негативним  впливом  на  навколишнє  природне 
середовище тощо (ст. 12 Закону України «Про охорону на-
вколишнього  природного  середовища»  від  25.06.1991  р.  
№  1264-XII).  Екологічний  обов’язок  є  одним  зі  способів 
забезпечення екологічних прав, умовою  їхньої реальності 
й  ефективності.  Якщо  суб’єктивне  екологічне  право  –  це 
сфера влади і волі індивіда, екологічний обов’язок – сфера 
необхідності і підпорядкування [3, c. 71].

Серед основних характеристик екологічних обов’язків 
варто назвати такі:

1) вони являють собою елемент механізму правового 
регулювання екологічних відносин, визначаючи, що з по-
гляду права має робити особа за наявності певних життє-
вих умов і які наслідки чекають на неї за умови порушення 
відповідної вимоги. Отже, на рівні конкретних суспільних 
екологічних  відносин  визначається  й  гарантується  спра-
ведлива міра свободи, що є засадничим завданням права 
загалом;

2) вони закріплюють стандарт (зразок, еталон) право-
мірної поведінки особи, встановлюють наслідки його по-
рушення,  тим  самим  слугуючи  правовим  критерієм  під 
час оцінки поведінки (діяльності) особи як необхідної або 
забороненої та з’ясування можливих правових наслідків;
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3) їх виконання забезпечується погрозою застосування 
державного примусу. Ця ознака, поза всяким сумнівом, не 
свідчить про те, що їх обов’язковість забезпечується лише 
державним примусом. Останній виконує, насамперед, роль 
гарантії,  що  є  необхідною  на  випадок  можливого  пору-
шення  норми.  Основним  має  бути  варіант  добровільного 
виконання юридичних правил, що ґрунтується на внутріш-
ньому переконанні особи у правильності (справедливості, 
доцільності й необхідності) покладених на неї екологічних 
обов’язків, сприйнятті їх як легітимних вимог. Проте їхня 
обов’язковість  підтримується  також  силою  державного 
впливу, зокрема погрозою застосування примусу;

4)  мають  особливі  форми  свого  зовнішнього  виразу, 
тобто  закріплюються  у  специфічних  джерелах:  норма-
тивно-правових актах, правових звичаях, судових преце-
дентах та ін. Саме джерело права робить доступними для 
суб’єктів  стандарти  правомірної  поведінки  у  сфері  еко-
логічних  правовідносин  й  наслідки  відхилення  від  них. 
З  урахуванням  традицій  національної  правової  системи 
норми  права  в  Україні  закріплюються  головним  чином  
у нормативно-правових актах (законодавстві);

5)  в  їх  змісті  превалює  публічно-правовий  елемент.  
У приватному і публічному праві сформувалися різні мо-
делі взаємодії елементів суб’єктивних прав (правомочнос-
тей)  і юридичних  обов’язків. У  приватному  праві  таких 
моделей три: 1) правомочності на власні дії кореспондує 
обов’язок вчинити певні дії; 2) правомочності на дію іншої 
особи відповідає обов’язок вчинити конкретні дії; 3) пра-
вомочності на власні дії відповідає обов’язок утриматися 
від вчинення певних дій. У публічному праві, крім трьох 
моделей  взаємодії  елементів  суб’єктивних  юридичних 
прав і юридичних обов’язків, аналогічних приватноправо-
вих моделям,  існують ще дві: 1) обов’язку вчинити кон-
кретні дії, з одного боку, кореспондує повинність вчинити 
певні дії; 2) з іншого боку, обов’язку вчинити конкретні дії 
відповідає обов’язок утриматися від вчинення певних дій.

Реалізація  юридичних  обов’язків,  так  само,  як  і  ре-
алізація  суб’єктивних  прав,  може  відбуватися  в  межах 
правовідносин  або  поза  ними.  У  межах  правовідносин 
визначений нормою права юридичний обов’язок конкре-
тизується:  визначаються  уповноважена  сторона,  певний 
об’єкт,  уточнюється  зміст  та  межі  належної  поведінки 
зобов’язаної особи. Специфікою екологічних обов’язків є 
те, що вони переважно реалізуються поза правовідносина-
ми. Так, наприклад, такі обов’язки, як-от: не пошкоджува-
ти і не знищувати газони, не висаджувати самовільно та не 
знищувати дерева, кущі тощо; не вивозити і не звалювати 
в  не  відведених  для  цього  місцях  відходи,  траву,  гілки, 
деревину, листя (ст. 12 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів» від 06.09.2005 р. № 2807-IV [4]), утри-
муватися від торгівлі лікарськими і декоративними вида-
ми рослин та  їх частинами (корені, стебла, плоди тощо), 
зібраними в порядку загального використання природних 
рослинних ресурсів (ст. 9 Закону України «Про рослинний 
світ» від 09.04.1999 р. № 591-XIV [6]), не поводитися жор-
стоко  з  тваринами,  сприяти  відтворенню  відновлюваних 
об’єктів тваринного світу (ст.ст. 8, 10 Закону України «Про 
тваринний світ» від 13.12.2001 р. № 2894-III [7]); забезпе-
чувати охорону, захист, відтворення і підвищення продук-
тивності лісових насаджень, посилення їх корисних влас-
тивостей  та  покращення  родючості  ґрунтів,  виконувати 
інші заходи відповідно до вимог лісового законодавства; 
дотримуватися  правил  і  норм  використання  лісових  ре-
сурсів; вести лісове господарство та використовувати лі-
сові ресурси способами, які не завдають шкоди довкіллю, 
забезпечують  збереження  корисних  властивостей  лісів  і 
створюють сприятливі  умови для  їх охорони,  захисту  та 
відтворення;  забезпечувати  охорону  типових  та  унікаль-
них природних комплексів і об’єктів, рідкісних і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і 
рослинного світу, рослинних угруповань, сприяти форму-

ванню екологічної мережі відповідно до природоохорон-
ного  законодавства  (ст.  14 Лісового  кодексу України  від 
21.01.1994 р. № 3852-XII [8]) та ін. реалізуються громадя-
нами поза правовідносинами.

Сьогодні в юридичній науці представлено кілька під-
ходів щодо розкриття змісту юридичного обов’язку, і еко-
логічного зокрема.

Перший підхід отримав назву поелементного. Його ба-
зисом є виділення в юридичному обов’язку окремих час-
тин, за аналогією з правомочностями, з яких складається 
суб’єктивне право. Водночас, визначеності щодо кількості 
та змісту цих елементів у літературі немає. Поелементна 
концепція отримала розвиток ще в дореволюційному пра-
вознавстві. Так, Ф.В. Тарановський виходив з поділу всіх 
юридично обов’язкових дій на три групи: 1) щось робити 
(facere); 2) чогось не робити (non facere); 3) щось терпіти 
(pati). Вчений виходив із того, що кожному із зазначених 
обов’язків  відповідає  чуже  право:  якщо  у  власника  зе-
мельної  ділянки,  на  якій  знаходяться  об’єкти  рослинно-
го світу, є гарантоване законом право їх використовувати 
без спеціального дозволу, то у контролюючих державних 
органів  є  кореспондуючий  обов’язок  утриматися  від  ви-
сування вимоги на отримання такого дозволу (non facere). 
Дана модель змісту юридичного обов’язку побудована на 
принципі  протилежності  поведінки  зобов’язаного  і  упо-
вноваженого суб’єкта, а також базується на положенні про 
те, що юридичні обов’язки є засобом задоволення інтер-
есу уповноваженої особи [10, c. 156].

С.  Алексєєв  виділяє  в  структурі  обов’язку  три  еле-
менти  (необхідності).  Крім  обов’язку  діяти  і  обов’язку 
дотримуватися  приписів,  від  якісних  відмінностей  яких 
залежить специфіка правовідносин активного і пасивного 
типу, він вказує і на третю необхідність – обов’язок нести 
відповідальність, тобто зазнавати державно-примусового 
впливу за вчинене правопорушення [1, c. 130].

Концепція  поелементного  змісту  юридичного 
обов’язку  представлена  також  у  роботах  М.  Матузова  і 
Б.  Семенко,  які  обрали  до  вивчення  змісту  юридичного 
обов’язку підхід, аналогічний тому, який використовуєть-
ся у разі дослідження змісту суб’єктивного права. На їхню 
думку,  обов’язок  розпадається  на  такі  чотири  елементи:  
1)  необхідність  здійснення  певних  дій;  2)  необхідність 
утриматися від певних дій; 3) необхідність вимагати здій-
снення або нездійснення певних дій; 4) необхідність від-
повідати за невчинення певних дій [9, c. 33].

Наведений  підхід  до  характеристики  екологічних 
обов’язків видається найбільш обґрунтованим. Відповід-
но, екологічні обов’язки передбачають:

1) необхідність здійснення певних дій або утримання 
від них  (наприклад,  під  час  здійснення  загального  вико-
ристання  об’єктів  тваринного  світу  утриматися  від  зни-
щення тварин, руйнування їхнього житла та інших споруд 
(нір, хаток, лігв, гнізд, мурашників, бобрових загат тощо), 
порушення  середовища  існування  тварин  і  погіршення 
умов їх розмноження (ст. 16 Закону України «Про тварин-
ний світ»); утриматися від збирання у порядку загального 
використання дикорослих рослин, віднесених до переліку 
наркотиковмісних рослин,  їх плодів, насіння, післяжнив-
них  залишків,  відходів  сировини  (ст.  9  Закону  України 
«Про рослинний світ») тощо);

2)  необхідність  відреагувати  на  законні  вимоги  упо-
вноваженої  особи  (наприклад,  мисливець  зобов’язаний 
мати під час здійснення полювання, транспортування або 
перенесення продукції полювання відповідні документи і 
пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснюва-
ти контроль у галузі мисливського господарства та полю-
вання (ст. 23 Закону України «Про тваринний світ»);

3)  необхідність  не  перешкоджати  повноважній  особі 
користуватися благами, на які вона має право;

4)  необхідність  зазнавати  заходів  державного  при-
мусу у разі невиконання своїх обов’язків. Маємо зазна-
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чити, що в юридичній літературі цей елемент юридич-
ного  обов’язку  традиційно формулюється  вужче  через 
вказівку тільки на необхідність зазнавання заходів юри-
дичної відповідальності. На наш погляд, окрім юридич-
ної відповідальності, порушення екологічних обов’язків 
також  може  тягнути  застосування  заходів  припинення 
правопорушень, а також заходів правового захисту, або 
правовідновних заходів (наприклад, засобами правово-
го захисту є відшкодування нанесеної шкоди, безоплат-
не вилучення незаконно добутих у природі ресурсів та 
виготовленої з них продукції, конфіскація знаряддя пра-
вопорушення, спрямування одержаних від їх реалізації 
доходів до місцевих фондів охорони довкілля).

Відповідно  до  іншої  концепції,  зміст  юридичного 
обов’язку складають обов’язки діяти і утримуватися від 
дій. До  її  прихильників  належить В. Ем,  який  вважає, 
що обов’язки за своїм змістом поділяються на обов’язки 
активного і пасивного типу. Однак, як справедливо від-
значають А. Бабаєв і В. Бєлов, поділ на пасивні й актив-
ні  стосується  обов’язків  загалом,  а  не  їх  структурних 
частин. В. Ем у змісті обов’язків пасивного типу виді-
ляє певні елементи.

По-перше,  так  звані  імпліцитні  заборони,  які  вво-
дяться  до  змісту  позитивного  обов’язку шляхом  уста-
новлення  санкцій  за  її  невиконання.  Висновок  про  іс-
нування  цього  виду  заборон  заснований  на  думці  про 
те, що  позитивні  обов’язки  і  заборони  взаємно  визна-
чені. Підтвердженням цієї думки слугує, зокрема, глава 
7  КУпАП,  яка  включає  велику  кількість  складів  адмі-
ністративних  правопорушень,  об’єктом  яких  виступає 
довкілля. Фактично тим самим законодавець вказує на 
заборонені  варіанти  поведінки,  а  отже,  на  обов’язок 
утримуватися  від  певних  дій  (не  псувати  сільськогос-
подарські та  інші землі, не забруднювати їх хімічними 
і  радіоактивними  речовинами,  нафтою  та  нафтопро-
дуктами,  неочищеними  стічними  водами,  виробничи-
ми  та  іншими  відходами,  вживати  заходів  із  боротьби 
з  бур’янами;  не  забруднювати  і  не  засмічувати  води, 
не  порушувати  водоохоронний  режим  на  водозборах, 
яке  спричиняє  їх  забруднення,  водну  ерозію  ґрунтів 
та інші шкідливі явища; не здійснювати незаконну по-
рубку і пошкодження дерев і чагарників; знищення або 
пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у 
лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка 
природного походження і самосіву на площах, призна-
чених  під  лісовідновлення;  не  знищувати  і  не  пошко-
джувати  підрост  в  лісах  тощо).  Заборону на  найбільш 
небезпечні  діяння щодо  довкілля  включено  до  Кримі-
нального кодексу України у вигляді відповідних складів 
злочинів  (забруднення  або  псування  земель  речовина-
ми, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для 
життя,  здоров’я  людей  або  довкілля,  внаслідок  пору-
шення спеціальних правил, якщо це створило небезпе-
ку для життя, здоров’я людей чи довкілля; забруднення 
або  інша  зміна природних властивостей  атмосферного 
повітря шкідливими для життя, здоров’я людей або для 
довкілля  речовинами,  відходами  або  іншими  матеріа-
лами  промислового  чи  іншого  виробництва  внаслідок 
порушення  спеціальних правил,  якщо це  створило не-
безпеку  для  життя,  здоров’я  людей  чи  для  довкілля; 
знищення  або  пошкодження  лісових  масивів,  зелених 
насаджень  навколо  населених  пунктів,  вздовж  заліз-
ниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослин-
ності або її залишків на землях сільськогосподарського 
призначення  вогнем  чи  іншим  загальнонебезпечним 
способом, тощо).

Варто  зазначити, що  адміністративні  і  кримінальні 
правопорушення  належать  до  правопорушень  у  сфері 
публічного права. Основна їх відмінність від приватно-
правових правопорушень полягає в тому, що у приват-
но-правових відносинах вирішення питання щодо того, 

чи  притягати  правопорушника  до  юридичної  відпові-
дальності, повністю залежить від розсуду другої сторо-
ни відносин. Наприклад, покупець, який придбав товар 
із недоліками, самостійно вирішує, чи звертатися йому 
до продавця для обміну товару на якісний або ж повер-
нути  товар  і  вимагати  повернення  сплачених  за  нього 
коштів, а за наявності підстав – відшкодування завданої 
шкоди.  І  лише  якщо  виникне  спір щодо  самого  факту 
вчинення правопорушення (чи дійсно воно мало місце) 
або щодо  визначеної  міри  відповідальності,  його  буде 
передано для вирішення уповноваженим державою ор-
ганам (у першу чергу, йдеться про суд).

Ті види відповідальності, які є публічно-правовими 
(порушення  екологічних  обов’язків  належать  до  цієї 
групи),  навпаки,  орієнтовані  на  те, що,  незалежно  від 
того, яку позицію займає особа, чиї інтереси було пору-
шено, питання притягнення до відповідальності й міри 
цієї відповідальності вирішують уповноважені органи.

По-друге, є обов’язки-принципи, функція яких про-
являється в установленні загальної заборони порушен-
ня закону. До таких обов’язків належать названі у ст. 12 
Закону України  «Про  охорону  навколишнього  природ-
ного середовища» – берегти природу, охороняти, раціо-
нально використовувати її багатства, відповідно до ви-
мог  законодавства  про  охорону  довкілля;  здійснювати 
діяльність  із  додержанням  вимог  екологічної  безпеки, 
інших екологічних нормативів та лімітів використання 
природних  ресурсів;  не  порушувати  екологічні  права 
і  законні  інтереси  інших  суб’єктів;  названий  у  ст.  55 
обов’язок суб’єктів права власності на відходи вживати 
ефективних  заходів  для  зменшення  обсягів  утворення 
відходів,  а  також  для  їх  утилізації,  знешкодження  або 
розміщення тощо.

Можна запропонувати ще один підхід до розкриття 
структури екологічного обов’язку за аналогією із виро-
бленою теорією права структурою права. Кожне право 
людини  складається  з  певних  елементів,  які  виокрем-
люють  конкретне  право  від  інших  прав  та  становлять 
його  структуру.  За  класифікацією  Р.  Алексі,  права-ви-
моги  є  трикомпонентними  відносинами,  першим  еле-
ментом в яких є бенефіціар, або носій права (а), другим 
– адресат права (b), а третім – предмет права (S). Якщо а 
має щодо b право на S, то b має обов’язок щодо S перед 
а,  і навпаки [2, c. 122]. Але маємо зазначити, що якщо 
право у своїй структурі завжди має адресата, структура 
обов’язку  може  обмежуватися  такими  елементами,  як 
носій обов’язку і предмет обов’язку, не маючи адресата.

Висновки. Екологічний юридичний обов’язок мож-
на визначити як встановлену в офіційних джерелах пра-
ва  або в договорі міру належної,  суспільно необхідної 
поведінки,  яка  спирається  на  можливість  державного 
примусу і в якій виражаються як особисті, так і суспіль-
ні екологічні інтереси.

До структури екологічних обов’язків включено такі 
елементи:  1)  необхідність  здійснення  певних  дій  або 
утримання від них; 2) необхідність відреагувати на за-
конні вимоги уповноваженої особи; 3) необхідність не 
перешкоджати уповноваженій особі користуватися бла-
гами, на які  вона має право; 4) необхідність  зазнавати 
заходів  державного  примусу  у  разі  невиконання  своїх 
обов’язків  (окрім  юридичної  відповідальності,  пору-
шення  екологічних  обов’язків  також може  тягнути  за-
стосування заходів припинення правопорушень, а також 
заходів правового захисту, або правовідновних заходів). 
У перспективі до екологічних обов’язків громадян має 
бути  включено  обов’язок  із  раціоналізації  потреб,  зо-
крема  пов’язаних  із  надмірним  або  нераціональним 
споживанням.  Екологічно  мотивоване  обмеження  спо-
живання має стати предметом правового регулювання, 
на що вказують існуючі тенденції розвитку в епоху гло-
бальної екологічної кризи.
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ОСОБЛиВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРиНЦиПУ ВЕРхОВЕНСТВА ПРАВА 
У ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНь ГРОМАДЯН

ThE PECuLIarITIES Of PrINCIPLE Of ruLE Of Law aPPLICaTION 
IN PrOCEEdINg IN rELaTION TO CONSIdEraTION Of CITIZENS’ aPPEaLS
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адміністративного та фінансового права 
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Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту такого принципу провадження щодо розгляду звернень громадян, як принцип 
верховенства права. Визначено його місце у системі принципів провадження щодо розгляду звернень громадян. Автор акцентує увагу на 
розкритті реалізації аналізованого принципу на різних стадіях.

Ключові слова: принцип, верховенство права, правозастосовча діяльність, стадія провадження, розгляд звернень громадян.

Статья посвящена освещению сущности и содержания такого принципа производства по обращениям граждан, как принцип вер-
ховенства права. Определено его место в системе принципов производства по обращениям граждан. Автор акцентирует внимание на 
раскрытии реализации анализированного принципа на разных стадиях.

Ключевые слова: принцип, верховенство права, правоприменительная деятельность, стадия производства, рассмотрение обра-
щений граждан. 

The article is devoted to the nature and content of such principle of proceeding in relation to consideration of citizens’ appeals as the rule of 
law principle. The place of the rule of law principle in the system of principles of proceeding in relation to consideration of citizens’ appeals has 
been defined. The author focuses on revealing of the rule of law principle’s realization on different stages of proceeding in relation to consideration 
of citizens’ appeals.

Key words: principle, rule of law, law enforcement activity, stage of proceeding, consideration of citizens’ appeals. 

Постановка проблеми. Міжнародні нормативно-пра-
вові  акти  (Загальна  декларація  прав  людини, Міжнарод-
ний пакт про громадянські та політичні права, Європей-
ська конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод) гарантують право особи на звернення. Стаття 40 
Конституції  України  також  надає  усім  право  надсилати 
індивідуальні чи колективні письмові звернення або осо-
бисто  звертатись  до  органів  державної  влади,  місцевого 
самоврядування  та  їх  посадових  і  службових  осіб,  які 
зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану від-
повідь у встановлений законом термін. 

Хаманьова Н.Ю.  зазначає, що  звернення  є  важливим 
джерелом інформації, корисної під час вирішення питань 
державного,  господарського  та  соціально-культурного 
розвитку. Вони містять у собі відомості про процеси, які 
відбуваються в суспільстві [1, с. 127]. Звернення громадян 
до різних інстанцій відображає, з одного боку, їх соціаль-
ну активність, довіру до політичних інститутів держави, а 
з іншого – певні негативні явища, недосконалість органі-
зації розгляду звернень, прогалини в чинному законодав-
стві [2, с. 174]. 

Про актуальність дослідження розгляду звернень гро-
мадян  свідчить  те, що  на  практиці  досить  часто  співро-
бітники окремих органів підприємств, установ та органі-
зацій  перешкоджають  реалізації  права  на  звернення,  не 
приймаючи  їх  із надуманих підстав, а  інколи  і  зовсім не 
пояснюючи причин. Мають місце  і факти, коли звернен-
ня  приймаються,  але  належним  чином  не  реєструються, 
а під час перевірки факту звернення громадянина навіть 
заперечується його наявність  [3,  с.  135].  Іноді відмови у 
прийнятті  звернення  громадянина  пов’язуються  з  від-
сутністю у ньому якихось даних, що не є обов’язковими, 
відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення грома-
дян» [4]. Як свідчить практика, непоодинокими є випадки, 
коли звернення, подані громадянами, були вирішені недо-

статньо обґрунтовано, а одержані відповіді мали характер 
формальної відписки. Такі факти говорять про те, що звер-
нення громадянина не вирішувалось, і він мав усі підстави 
подати його повторно [5, с. 82]. 

На думку Міняйла М.П., невиконання або неналежне 
виконання  вимог  ст.  22  Закону України  «Про  звернення 
громадян» щодо організації особистого прийому громадян 
(відсутність графіків особистого прийому керівниками та 
службовими  особами,  його  недодержання,  ухилення  від 
прийому громадян у  зручний для них час,  за місцем ро-
боти і проживання) у сукупності можна кваліфікувати як 
бюрократизм, елементом якого є формалізм. За сучасних 
умов  прояви  формалізму  під  час  застосування  правових 
норм  повинні  розглядатись  як  недодержання  принципу 
верховенства  права,  який  дістає  все  більше  визнання  у 
суспільстві  і має бути пріоритетним. Висновки прокуро-
ра про те, що практика роботи зі зверненнями громадян у 
тому чи іншому органі не просто пов’язана з недотриман-
ням чинного  законодавства,  а  і  є проявом бюрократизму 
та формалізму, дає йому підстави для порушення питання 
про відповідальність винних,  аж до  звільнення  із  займа-
них посад [6, c. 135].

Стан дослідження. Питанням  розгляду  звернень 
громадян присвячували  свої  наукові  праці  Берідзе М.Н., 
Бородін  І.Л.,  Грибок  І.О.,  Зеленіна С.М., Картузова  І.О., 
Ковальчук І.С., Котляревська Г.М., Міняйло М.П., Новіков 
А.В., Тарануха В.П., Сіліч І.І., Хаманєва Н.Ю., Шевченко 
Є.О., Шемчук В.В.,  Яценко В.П.. Проте  вважаємо  недо-
статньо  дослідженим  питання  реалізації  принципу  вер-
ховенства  права  у  провадженні  щодо  розгляду  звернень 
громадян. 

Метою статті є  з’ясування  місця  категорії  верхо-
венства  права  у  системі  принципів  провадження  щодо 
розгляду звернень громадян, а також визначення особли-
востей реалізації принципу верховенства права у прова-
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дженні щодо розгляду звернень громадян на різних його 
стадіях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Чинний 
Закон України «Про звернення громадян» не містить пере-
ліку  принципів  розгляду  звернень  громадян.  Слушною  є 
думка Нудненко Л.А.  та Хаманьової Н.Ю., що саме у  за-
коні про звернення громадян повинна бути присутня стаття 
про принципи розгляду і вирішення звернень громадян, до 
яких пропонують включити: захист прав, свобод і законних 
інтересів  людини  та  громадянина;  обов’язковість,  своє-
часність і об’єктивність розгляду звернень громадян; глас-
ність; усунення причин, що породжують скарги; контроль 
за  своєчасністю  та  якістю розгляду  і  вирішення  звернень 
громадян  [7,  с.  9-10]. Новіков А.В.  також вказує на недо-
статнє висвітлення в юридичній літературі та розкриття у 
нормативно-правових  актах  принципів  звернень  до  дер-
жавних органів і органів місцевого самоврядування; аналіз 
чинного законодавства дозволяє говорити про такі специ-
фічні принципи, як загальність, доступність, безплатність, 
гласність, обов’язковість розгляду звернення, відповідаль-
ність, контроль, повноти, звітності [8, с. 48-50]. 

Міняйло М.П. зазначає, що правова сутність інституту 
права громадян на звернення базується на принципі верхо-
венства права як основного, що визначає умови формуван-
ня та діяльність правової держави стосовно забезпечення 
реалізації права громадян на звернення [6, c. 35]. Тарануха 
В.П. підкреслює, що розгляд звернень громадян є вагомою 
гарантією забезпечення прав і свобод людини та громадя-
нина. Він повинен базуватись на принципах: верховенства 
права, демократичності, гласності, гуманізму, законності, 
обґрунтованості  та  справедливості,  об’єктивної  істини, 
рівності громадян перед законом, інстанційності порядку 
вирішення пропозицій,  заяв  і  скарг, відповідальності пе-
ред людиною і державою за свою діяльність, узгодження 
особистих  прав,  інтересів  і  обов’язків  з  інтересами  сус-
пільства,  швидкості  та  безоплатності  розгляду  звернень 
громадян [9, c. 12-13].

Як  вказує  Грибок  І.О.,  щодо  адміністративно-проце-
дурної  діяльності  в  цілому  та  адміністративного  оскар-
ження  зокрема,  принцип  верховенства  права  можна 
розглядати  як  пріоритет  прав  і  свобод  людини  у  діяль-
ності  органів  виконавчої  влади,  покладення  на  останніх 
обов’язку  гуманного  та  справедливого  вирішення  кон-
кретної адміністративної справи. Разом із тим, необхідно 
відзначити  недосконалість  конструкції  ст.  8  Конституції 
України,  яка  закріплює  принцип  верховенства  права  у 
правовій системі. Відсутність тлумачення цього принципу 
у тексті Конституції України, поряд із його поєднанням із 
нормами, які визначають Конституцію України актом, що 
має  найвищу юридичну  силу  в  ієрархічній  системі  нор-
мативних актів в Україні, а також із положенням про те, 
що  закони  та  інші  нормативно-правові  акти приймають-
ся  на  основі  Конституції  України  і  повинні  відповідати 
їй, створює підстави для ототожнення даного принципу з 
принципом верховенства закону [10, c. 69-70]. Проте в лі-
тературі обґрунтовано висловлюється застереження щодо 
ототожнення вказаних принципів. Принцип верховенства 
закону  закріплює  «визначальну,  провідну  роль  закону  у 
правовій  системі,  зокрема,  системі  джерел  права,  його 
вищу юридичну силу щодо підзаконних нормативних ак-
тів»  [11, c. 39]. Принцип верховенства права  (на відміну 
від принципу верховенства закону) виходить за межі пози-
тивного права і зумовлює визнання цінностей, які лежать 
в основі природного права, тоді як принцип верховенства 
закону визначає пріоритет закону (як одну із форм вира-
ження права) у позитивному праві. Стосовно захисту прав 
особи в  адміністративному оскарженні,  то принцип вер-
ховенства права необхідно розглядати як  такий, що спо-
нукає орган  (посадову чи службову особу), що здійснює 
провадження за скаргою, вживати всі необхідні заходи для 
відновлення порушених прав і свобод громадян. У цьому 

проявляється  практичне  спрямування  даного  принципу, 
що зумовлює його реальну, практичну цінність, а не фор-
мальну декларативність,  яка лише визначає  аксіологічну 
орієнтацію суспільства [10, c. 70-71].

Берідзе  М.Н.  визначив  загальні  та  спеціальні  прин-
ципи  провадження  за  зверненнями  громадян  в  органах 
прокуратури.  До  загальних  автор  відносить:  законність; 
рівність  людини  та  громадянина  перед  законом  і  орга-
ном, що  вирішує  справу;  об’єктивність  (або матеріальна 
істина);  ведення  справи національною мовою;  гласність; 
відповідальність  за порушення правил процесу  і  за при-
йнятий  акт  (рішення). Особливе місце,  на  думку  автора, 
займає презумпція правомірності дій та правової позиції 
громадянина. До числа спеціальних принципів, що забез-
печують механізм провадження зі звернень громадян, на-
лежать принципи рівної відповідальності держави і грома-
дянина, загального права на подання звернення; свободи 
змісту звернення; принцип комплексного підходу під час 
здійснення  провадження  зі  звернень  громадян;  принцип 
повного відновлення у колишньому становищі [12, c. 15].

Ковальчук І.С., з урахуванням пропозицій інших авто-
рів і власного бачення проблеми, визначила перелік прин-
ципів роботи зі зверненнями, до яких належать: 1) свобо-
да, доступність і добровільність подання звернень; 

2) рівноправність заявників і суб’єктів розгляду звер-
нень у поданні доказів і аргументів; 3) презумпція обґрун-
тованості звернень; 4) інстанційність; 

5) оперативність розгляду; 6) повнота й об’єктивність 
перевірок за зверненнями; 7) законність, обґрунтованість 
і справедливість прийнятих рішень; 8) гласність і відкри-
тість розгляду звернень за винятками, встановленими за-
коном; 9) гуманізм; 10) висока культура поведінки служ-
бових осіб, доброзичливе ставлення до заявників [13, с. 8].

Шевченко Є.О. підтримав пропозиції науковців щодо 
законодавчого  закріплення  таких  принципів  розгляду 
та  вирішення  звернень  громадян:  свобода  подання  звер-
нення,  рівноправність  сторін  у  процесі  провадження  за 
скаргою  і  рівної  відповідальності  держави  та  громадян, 
об’єктивність,  підвідомчість  звернень,  законність,  комп-
лексний підхід до розгляду звернень (А.П. Дворак), захист 
прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, 
обов’язковість, своєчасність та об’єктивність розгляду та-
ких  звернень,  усунення причин, що породжують скарги, 
контроль за своєчасністю та якістю розгляду й вирішення 
звернень  громадян  (Л.О.  Нудненко,  Н.Ю.  Хаманьова),  а 
також запропонував цей перелік доповнити такими прин-
ципами,  як презумпція правоти  заявника,  гарантованість 
права на звернення, повнота розгляду звернення [14, с. 8]. 

Отже, науковці по-різному визначають принципи про-
вадження  щодо  розгляду  звернень  громадян.  Поділяємо 
точку зору Міняйла М.П., Грибка  І.О.  та Таранухи В.П., 
які серед них виділяють принцип верховенства права і роз-
кривають його значимість. На нашу думку, принципи роз-
гляду звернень громадян повинні бути закріплені в законі. 
Основоположним  вважаємо  принцип  верховенства  пра-
ва, який взаємозв’язаний з  іншими, що разом складають 
систему принципів провадження щодо розгляду звернень 
громадян.  Порушення  цього  принципу  під  час  розгляду 
звернень громадян призводить до порушень прав особи та 
прийняття неправомірних рішень суб’єктом, який розгля-
дав звернення.

Вважаємо, що принцип верховенства права знаходить 
своє відображення на всіх етапах провадження щодо роз-
гляду  звернень  громадян.  Тому  розглянемо  спочатку  ці 
стадії.  Тарануха В.П.  виділяє  серед  них  такі:  1)  розгляд 
звернень  громадян  –  включає  наступні  процедурні  дії: 
реєстрацію;  ознайомлення  зі  змістом;  направлення  в  ін-
станцію, компетентну вирішити дане звернення громадян;  
2) вирішення – розпочинається з визначення суті пробле-
ми,  потім  здійснюється  збір  інформації,  висунення  гіпо-
тези  (попереднього  рішення,  що  приймається  на  основі 
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первинної  інформації),  її  апробація  (обговорення  в  колі 
компетентних  осіб)  і  прийняття  остаточного  рішення  
[9, с. 11]. 

Сіліч І.І. у провадженні за зверненнями громадян ви-
ділив такі стадії: 

1)  стадія  ініціації  провадження  за  зверненням  гро-
мадянина,  в  ході  якої,  залежно  від  виду,  формується 
суб’єктивна позиція громадянина, що набуває свого відо-
браження в конкретному зверненні, а саме те, що це звер-
нення направляється у відповідний орган або до посадової 
особи, яка може ухвалити рішення щодо нього; 

2)  стадія  розгляду  звернення  й  ухвалення  рішення.  
У ході цього етапу перевіряється компетенція органу, який 
отримав  звернення,  з  огляду на можливість його розгля-
ду, вживаються всі можливі заходи для перевірки фактів і 
обставин, викладених у зверненні, дається правова оцінка 
сформульованої конкретної життєвої ситуації, що, у свою 
чергу, є основою для остаточних висновків і відповідного 
рішення у справі; 

3)  стадія  оскарження  або  опротестування  рішення  за 
зверненням громадянина; 

4) стадія виконання прийнятого рішення. 
При цьому необхідно враховувати низку обставин. По-

перше, на стадійність провадження за зверненнями грома-
дян  значною мірою впливає  вид  конкретного  звернення. 
Так, стосовно пропозицій громадян навряд чи виправда-
но  говорити  про  наявність  стадій  оскарження  або  опро-
тестування, а також виконання рішення щодо цього виду 
звернення, що має  рекомендаційний  характер. По-друге, 
стадія оскарження або опротестування у провадженні  за 
заявами або скаргами громадян може не існувати взагалі. 
Це  зумовлено  суб’єктивним  ставленням  громадянина  до 
ухваленого рішення, а також законністю і обґрунтованіс-
тю такого рішення [15, с. 91 – 92].

На  думку  Берідзе  М.Н.,  у  провадженні  зі  звернень 
громадян в органах прокуратури можна виділяти наступ-
ні стадії: порушення справи за пропозицією,  заявою або 
скаргою (залежно від форми подання звернення – реєстра-
ція  письмового  або  заслуховування  усного);  розгляду  та 
перевірки  фактів,  що  містяться  у  зверненні;  прийняття 
рішення за пропозицією, заявою або скаргою і виконання 
прийнятого рішення за  зверненням; оскарження прийня-
того рішення [12, с. 15].

Як слушно зазначає Сіліч І.І. [15, c. 88], наявність або 
припущення про наявність порушення конкретних прав 
породжує  суперечку  і  передбачає  можливість  звернен-
ня до компетентного органа  з метою  її  вирішення. При 
цьому сторона, що звернулася зі скаргою, не є пасивним 
спостерігачем  процесу  вирішення  справи.  Навпаки,  їй 
надаються  певні  (часом  досить  значні)  можливості  ак-
тивно впливати на хід розгляду справи, використовувати 
всі надані законом можливості доведення правоти своїх 
вимог,  обґрунтованості  своєї  позиції щодо  конкретного 
факту  порушення  суб’єктивного  права  або  законного 
інтересу.  Не  випадково  законодавець  закріпив  можли-
вість  для  особи,  яка  подала  скаргу,  особисто  викласти 
аргументи  особі,  що  перевіряє  скаргу,  брати  участь  у 
перевірці поданої скарги, надавати додаткові матеріали, 
користуватись  послугами  адвоката  (ст.  18  Закону  «Про 
звернення громадян»). Не викликає сумнівів, що все це 
свідчить про наявність змагальності процедури вирішен-
ня справи. Інша справа, чи достатнім є арсенал правових 
засобів, наданих законодавцем особі, яка подала скаргу, 
для  забезпечення належного рівня  змагальності під час 
розгляду конкретної справи. Однак не викликає сумнівів, 
що сам змагальний процес неминуче з’являється там, де 
так чи інакше визнається певна індивідуальність особи, 
її суб’єктивна свобода [16, с. 26]. 

Вважаємо, що принцип верховенства права знаходить 
своє відображення у таких нормах Закону України «Про 
звернення громадян»:

1) про заборону відмови у прийнятті та розгляді звер-
нень із посиланням на політичні погляди, партійну належ-
ність, стать, вік, віросповідання, національність громадя-
нина, незнання мови звернення; 

2) про пересилання в термін не більше п’яти днів ор-
ганом  державної  влади,  місцевого  самоврядування,  під-
приємствами,  установами,  організаціями  (незалежно  від 
форм власності), об’єднаннями громадян або посадовими 
особами  звернення,  якщо  питання,  порушені  в  одержа-
ному  ними  зверненні,  не  входять  до  їх  повноважень,  до 
відповідного органу чи посадової особи, про що повідо-
мляється громадянину, який подав звернення;

3) про повернення громадянину звернення у разі, якщо 
воно не містить даних, необхідних для прийняття обґрун-
тованого рішення органом чи посадовою особою, в термін 
не більше п’яти днів із відповідними роз’ясненнями;

4)  про  заборону  направляти  звернення  громадян  для 
розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішен-
ня яких оскаржуються;

5) про заборону переслідування громадян і членів їх сі-
мей за подання звернення до органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 
(незалежно від форм власності), об’єднань громадян, поса-
дових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень;

6) про те, що ніхто не може бути примушений до подання 
власного чи підписання колективного звернення або участі 
в акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій;

7) про заборону розголошення відомостей, що містять-
ся у зверненнях;

8) про обов’язок органів державної влади та місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій (неза-
лежно від форм власності), об’єднань громадян, посадо-
вих осіб розглянути пропозиції (зауваження) та повідоми-
ти громадянина про результати розгляду;

9)  про  обов’язок  органів  державної  влади,  місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб, керівників та поса-
дових осіб підприємств, установ, організацій (незалежно 
від форм власності), об’єднань громадян, до повноважень 
яких належить розгляд заяв (клопотань) об’єктивно і вчас-
но розглядати звернення, перевіряти викладені в них фак-
ти,  приймати рішення  відповідно до чинного  законодав-
ства та забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян 
про наслідки розгляду заяв (клопотань);

10) про доведення рішення про відмову в задоволенні 
вимог, викладених у  заяві  (клопотанні) до відома грома-
дянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викла-
денням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку 
оскарження прийнятого рішення;

11) про безоплатність розгляду звернень громадян;
12)  про  проведення  прийому  громадян  регулярно  у 

встановлені дні та години, у зручний для них час, за міс-
цем їх роботи і проживання; доведення до відома грома-
дян графіків прийому.

Крім  цього,  принцип  верховенства  права  знаходить 
своє  відображення  і  в  нормах,  які  регламентують  тер-
мін  розгляду  звернень  громадян  (на  обгрунтовану  пись-
мову  вимогу  термін  розгляду  може  бути  скорочено  від 
встановленого  ст.  20  Закону  України  «Про  звернення 
громадян» терміну;  звернення громадян, які мають вста-
новлені  законодавством  пільги,  розглядаються  у  пер-
шочерговому  порядку).  Встановлений  законом  термін 
розгляду звернень громадян має бути достатнім для все-
бічного  та  об’єктивного  вирішення  питань,  порушених 
у зверненні, проте суб’єкти, до яких подають звернення, 
повинні забезпечити якомога швидший розгляд звернень, 
щоб права особи не порушувались. А дискреційні повно-
важення  повинні  бути  використані  з  метою  дотримання 
гарантованого Конституцією України права на звернення.

Висновки. Отже,  не  викликає  сумнівів,  що  кількість 
звернень  і  коло  питань, що  зачіпаються  у  зверненнях  гро-
мадян,  служить досить об’єктивним критерієм для  аналізу 
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процесів, що відбуваються в  суспільстві,  і  є  важливим по-
казником якості роботи державних органів і їхніх посадових 
осіб. Виходячи з цього, великого значення набуває завдання 
визначення причин і умов, які сприяли конкретним порушен-
ням прав громадян, здійснення заходів, спрямованих на не-
допустимість повторення подібних фактів [15, с. 93].

Застосування  принципу  верховенства  права  вимагає 
високого  рівня  правової  культури  та  свідомості,  адже 
його  реалізація  полягає  у  керівництві,  у  першу  чергу, 
«духом», а лише потім –«буквою» закону, в усвідомленні 
пріоритету загальнолюдських цінностей та ідей гуманіс-
тичного (природного) права [10, с. 71].
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СУТНІСТь ТА ЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ 
СУДОВих ОРГАНІВ ІЗ ГРОМАДСьКІСТЮ

ESSENCE aNd SIgNIfICaNCE 
Of ThE JudICIary INTEraCTIONS wITh ThE PuBLIC

Бєлінська Я.Ю.,
аспірант 

Міжрегіональної Академії управління персоналом

Стаття присвячена з’ясуванню сутності та значення взаємодії судових органів із громадськістю. У дослідженні проаналізовано за-
конодавство із цього питання та наукова література, що дозволило визначити завдання та напрямки такої взаємодії. Зроблено висновок 
щодо необхідності створення ефективної системи взаємодії судів із громадськістю як умови подолання кризи довіри суспільства до 
судових органів.

Ключові слова: взаємодія, судові органи, громадськість, принцип відкритості, доступ до судових рішень.

Статья посвящена выяснению сущности и значения взаимодействия судебных органов с общественностью. В исследовании про-
анализировано законодательство по этому вопросу, определены задачи и направления такого взаимодействия. Сделан вывод о не-
обходимости создания эффективной системы взаимодействия судов с общественностью как условия преодоления кризиса доверия 
общества к судебным органам.

Ключевые слова: взаимодействие, судебные органы, общественность, принцип открытости, доступ к судебным решениям.

The article is devoted to clarify the nature and significance of the judiciary interactions with the public. In the study analyzed the legislation on 
this issue, define the tasks and directions of such interaction. The conclusion is made about the need to establish an effective system of interac-
tion with the public courts as a condition for overcoming the crisis of public confidence in the judiciary.

Key words: interaction, judiciary, public, principle of openness, access to judicial decisions.
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Постановка проблеми. Головним  постулатом  демо-
кратичної держави є народовладдя, проте в умовах сучас-
них українських реалій, на жаль, його дія часто нівелю-
ється, а інтереси громади ставляться нижче особистісних 
або  групових  (політичних  чи  олігархічних).  Зокрема,  це 
проявляється у рівні довіри сучасного суспільства до ді-
яльності державних органів, у тому числі до української 
судової  системи.  Все  це  зумовлює  актуальність  дослі-
дження питання особливостей взаємодії  судових органів 
із громадськістю як одного з можливих напрямків підви-
щення довіри суспільства до судової влади, забезпечення 
ефективності та прозорості формування її складу і відпо-
відного шляху для підвищення її іміджу.

Стан дослідження.  Питання  участі  громадськості  у 
державних  справах  вивчалось  багатьма  науковцями-пра-
вознавцями (Л.М. Бєлкін, І.В. Волкова, М.Й. Вільгушин-
ський, В.А. Капустинський, А.М. Колодій, С.А. Косінова, 
О.А.  Коваль,  А.Т.  Комзюк,  О.І.  Крюков,  П.В.  Кузьмін, 
М.М. Розумний, Л.М. Усаченко, В.С. Шестак, О.П. Яку-
бенко, В.Х. Ярмакі. Незважаючи на це, дослідження про-
блеми  взаємодії  саме  судових  органів  і  громадськості 
залишається  маловивченим,  проте  пошук шляхів  її  удо-
сконалення привертає все більшу увагу науковців. 

Метою статті є  визначення  сутності  взаємодії  судо-
вих органів із громадськістю та окреслення її значення на 
цій основі. Для досягнення встановленої мети планується 
проаналізувати законодавство України та наукову літера-
туру з окресленого питання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як слуш-
но  зауважують  В.А.  Капустинський  та  І.В.  Волкова,  не-
обхідність  підвищення  ефективності  взаємодії  судових 
органів  і  громадськості  пов’язана,  перш  за  все,  з  необ-
хідністю реалізації такої взаємодії на практиці [1, с. 153].  
О.П. Якубенко визначає три аспекти проблеми практичної 
реалізації  взаємодії  громадськості  з  державними органа-
ми: правовий, економічний, соціальний. Правовий аспект 
полягає  в  тому,  що  жодний  законодавчий  акт  не  перед-
бачає реальної, дієвої участі громадськості у формуванні 
кадрової політики як частини державної. Економічний ас-
пект науковець пояснює тим, що обслуговування держапа-
рату, що лежить на плечах громадян, не є дешевим, проте 
жодний із цих громадян не має впливу на формування пер-
сонального складу та проведення політики органів влади. 
Соціальний же аспект, на думку О.П. Якубенко, полягає у 
повній незалежності кар’єри чиновників від оцінки якості 
їх праці з боку громадян. Як наслідок, чиновники у сво-
їй праці не  зорієнтовані на  вирішення фундаментальних 
цілей  і  потреб  суспільства. Отже,  і  кадрові  призначення 
відбуваються  не  за  критеріями  фаховості,  порядності, 
професіоналізму. Така ситуація знижує рівень довіри гро-
мадян до держави, негативно позначається на формуванні 
та реалізації соціально-економічної політики, сприяє зло-
вживанню  з  боку  чиновників,  укріпленню  корупційних 
схем [2, с. 292 – 293].

Варто погодитись  із  вищесказаним  і додати, що про-
блема практичної реалізації взаємодії держави та громад-
ськості  полягає,  насамперед,  у  відособленості  держави 
від  суспільства.  Усе  частіше  спостерігається  ситуація, 
коли  державні  діячі,  приймаючи  рішення  стосовно  долі 
нашої  країни,  керуються  власними  амбіціями,  повністю 
ігноруючи думку громадськості, що призводить до вкрай 
небезпечних  наслідків,  щонайменше  у  вигляді  обурення 
суспільства. Це  є нагальною проблемою України та  сто-
сується  всіх  державних  органів.  Саме  тому  правильний 
механізм  взаємодії  державних  органів,  зокрема,  судових 
із громадськістю дозволить наблизити всіх учасників сус-
пільних відносин один до одного. У цьому контексті вар-
то  погодитись  із О.М. Ярмакі,  який  пише, що  взаємодія 
є  найважливішою формою  взаємозв’язку  суб’єктів  у  со-
ціальній  системі  (передусім,  держави  та  громадянського 
суспільства) та її стабілізуючим чинником. Науковець на-

голошує, що  саме  взаємодія  постає  необхідною  умовою 
розвитку громадянського суспільства, розбудови правової 
системи,  формування  та  реалізації  державної  політики, 
удосконалення управління [3, с. 49]. 

В умовах зміцнення української державності проблема 
забезпечення відкритості в діяльності органів влади є од-
ним з основних завдань, що постають на шляху розвитку 
демократичного суспільства. Прозорість влади є необхід-
ною  умовою  забезпечення  передбачених  Конституцією 
України прав громадян на доступ до інформації та участь 
в управлінні державними справами. Якщо ці права пору-
шуються, то суспільство втрачає довіру до влади. Остан-
ня повинна бути відкритою і прозорою та мусить належ-
ним чином забезпечувати діалог із громадськістю на всіх 
етапах прийняття рішень та постійний доступ до повної, 
об’єктивної, точної, зрозумілої інформації про діяльність 
органів державної влади та її посадових осіб, згідно із за-
конодавством [4, с. 91].

Міністерство  юстиції  України  у  своєму  роз’яснення 
від 03. 02. 2011 року зазначило, що взаємодія державних 
інститутів  з  інститутами  громадянського  суспільства  є 
умовою  існування  правової  демократичної  держави;  ін-
ститути громадянського суспільства є партнерами держа-
ви у реалізації нормотворчих, правозастосовчих та право-
охоронних функцій; взаємна довіра є умовою ефективної 
співпраці,  а  громадська  ініціатива  є  запорукою  успіш-
ного  діалогу  [5].  Будь-яка  ефективна  співпраця  та  парт-
нерство  мають  на  меті  створення  відкритих  стосунків, 
що будуються на взаємній довірі та відображають добру 
волю  учасників  цього  процесу  на  взаємодію.  Якщо  не-
має  спільної  мети  для  співпраці  та  спільного  прагнення 
і  зацікавленості, то будь-які контакти між органами дер-
жавної  влади  з  громадськими  організаціями  не  перетво-
рюються на дійсно співпрацю і мають разовий характер. 
Співпраця державних органів із неурядовими організаці-
ями  є  невід’ємним  елементом  демократичної  політичної 
культури суспільства та країни в цілому. Наявність налаго-
джених ефективно діючих каналів взаємодії між органами 
державної влади та «третім сектором» є запорукою якісної 
державної політики, спрямованої на потреби суспільства, 
підконтрольності йому, відповідності стратегічним націо-
нальним інтересам [6].

Сучасні демократичні держави прагнуть до побудови 
партнерських  стосунків  із  громадянським  суспільством, 
усвідомлюючи, що опора на зріле громадянське суспіль-
ство – це одна  з умов суспільної  сили та  стійкості полі-
тичної  системи  [7,  с.  27].  Саме  тому  питання  взаємодії 
державних  органів,  зокрема,  судових  органів  із  громад-
ськістю  має  величезне  значення  та  потребує  постійного 
вдосконалення.

Природно, що визначальна риса держави виявляється 
в найважливіших умовах успішної побудови демократич-
ної, правової соціальної держави і є забезпеченням реаль-
ної участі громадян у вирішенні всієї різноманітності пи-
тань державного та суспільного життя. Участь населення 
в  діяльності  держави  є  неодмінним  принципом  керівни-
цтва державою, закріпленим у Конституції, законах Укра-
їни  та  багатьох  підзаконних  актах  [8,  с.  143].  Особливо 
актуальним це є для нашої країни, яка прагне вступити до 
Європейського  союзу,  оскільки  розвиток  демократичних 
процесів у ній, реформування системи державного управ-
ління на основі європейських принципів належного уря-
дування потребують налагодження постійного зв’язку між 
органами державної влади та громадянами для оператив-
ного задоволення суспільних потреб, захисту їх законних 
прав та інтересів [9].

Однією  з  форм  взаємодії  держави  та  громадськості 
є  громадський  контроль.  Конституція  України  проголо-
шує, що  єдиним  джерелом  влади  в Україні  є  народ. Він 
здійснює  владу  безпосередньо  і  через  органи  державної 
влади та місцевого самоврядування [10], тобто народ, де-
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легуючи владу державним органам, повинен безперервно 
здійснювати контроль за її реалізацією, а вони мають по-
стійно звітувати народові про результат здійснення своїх 
повноважень.  Для  цього  повинен  існувати  певний  ме-
ханізм  та  інструменти  його  функціонування.  Так,  серед 
останніх можна, зокрема, виділити наступні: консультації 
з громадськістю; участь у спільних органах, що являють 
собою громадські ради; участь у спільних робочих групах, 
які складаються з представників органів виконавчої влади, 
законодавчої влади, місцевих органів влади; інформаційні 
запити; звернення до депутатів, органів державної влади; 
участь у громадських слуханнях; проведення громадських 
експертиз тощо.

За  останні  роки  органами  державної  влади  з  метою 
зміцнення взаємодії з громадськістю було прийнято низ-
ку  нормативно-правових  актів  у  цій  сфері.  Разом  з  тим, 
незважаючи на достатню кількість нормативного забезпе-
чення взаємодії держави з громадськістю, мало врегульо-
ваним  залишається  питання  такої  діяльності  саме  щодо 
судових органів. 

Незаперечним залишається той факт, що судові органи 
є державними та на них розповсюджується все законодав-
ство щодо означеного питання. Проте не варто забувати, 
що  ці  органи  дещо  відрізняються  від  інших  інститутів 
держави, зокрема, своїм конституційно-правовим призна-
ченням. Суди  є  інструментом  захисту  порушених  прав  і 
інтересів  громадян,  їх  діяльність  заснована  на  принципі 
верховенства права. На підставі цього рівень довіри сус-
пільства до судових органів повинен знаходитись на висо-
кому рівні, оскільки вони найближче за інших знаходяться 
до народу. Ключовим у цьому є слово «повинен», але дій-
сність (нами вже про це зазначалось) говорить про інше. 

Аналіз вітчизняного законодавства показав, що Закон 
України  «Про  доступ  до  судових  рішень»  [11]  та  новий 
Закон України «Про відновлення довіри до судової влади 
в Україні»  [12] майже чи не  єдині на  сьогоднішній день 
нормативно-правові акти, дія яких спрямована на забезпе-
чення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, 
прогнозованості рішень та сприяння однаковому застосу-
ванню законодавства, а також на відновлення довіри гро-
мадян до судової  гілки влади, відновлення законності та 
справедливості.

Для  забезпечення  принципу  відкритості  у  діяльності 
судів був створений Єдиний державний реєстр судових рі-
шень, що являє собою автоматизовану систему збирання, 
зберігання,  захисту,  обліку,  пошуку  та  надання  електро-
нних  копій  відповідних  рішень.  Ведення  цього  реєстру 
забезпечує  Державна  судова  адміністрація  України.  До 
нього  мають  доступ  усі  громадяни  України,  незалежно 
від статусу учасника процесу. Створення такого реєстру, 
безперечно, є позитивним кроком щодо налагодження вза-
ємодії судів із громадськістю, але цього замало для набли-
ження судів до суспільства.

Наступним  позитивним  кроком  налагодження  вза-
ємодії  судів  із  суспільством є прийняття Закону України 
«Про відновлення довіри до судової влади в Україні». Так, 
метою  зазначеного  Закону  є  утвердження  в  суспільстві 
верховенства права та законності; відновлення довіри до 
судової системи України шляхом звільнення з посад тих 
суддів, які своїми грубими порушеннями професійних та 
етичних стандартів діяльності дискредитували авторитет 
судової  влади  України;  викорінення  та  недопущення  в 
майбутньому корупції в системі судів загальної юрисдик-
ції. Незважаючи на високу мету цього нормативно-право-
вого акту, варто зауважити, що необхідністю у прийнятті 

законопроекту послугували події, які відбувались в Укра-
їні у 2014 році, водночас пропозиції прийняти схожий акт 
лунали набагато раніше. До того ж, зазначений норматив-
но-правовий акт носить тимчасовий характер, що витікає 
із преамбули Закону,  а  саме: «… Закон визначає правові 
та організаційні засади проведення спеціальної перевірки 
суддів судів як тимчасового посиленого заходу з викорис-
танням  існуючих процедур розгляду питань про притяг-
нення суддів судів загальної юрисдикції до дисциплінар-
ної  відповідальності  та  звільнення  з  посади  у  зв’язку  з 
порушенням присяги з метою підвищення авторитету су-
дової влади України та довіри громадян до судової гілки 
влади, відновлення законності та справедливості». На це 
також вказує також визначене коло суб’єктів, які підпада-
ють під перевірку, і чітко визначений термін (один рік) дії 
комісії, на яку покладено обов’язок щодо проведення та-
ких перевірок [12]. 

Проведений  огляд  говорить  про  те,  що  питання  від-
новлення довіри населення до суду шляхом налагоджен-
ня  взаємодії  між  судами  та  суспільством  є  відкритим  і 
потребує  законодавчого визначення. Для його успішного 
вирішення потрібно розробити нормативно-правовий акт, 
який, по-перше, носив би постійний регулюючий харак-
тер, по-друге, детально б регламентував порядок і проце-
дуру такої взаємодії. Як слушно зауважує 

П.І. Каблак, становлення незалежної та неупередженої 
судової системи в Україні неможливе без довіри громадян 
до судових процесів і рішень, без підтримки громадськос-
ті,  що  сприятиме  виробленню  ефективного  зворотного 
зв’язку  між  державою  та  суспільством  [13,  с.  215,  218]. 
Тим  самим,  налагодження  взаємодії  є  вкрай  необхідною 
умовою зростання довіри суспільства до судових органів 
України. Як зазначає М.Й. Вільгушинський, у результаті 
взаємодії судових органів із громадськістю може бути до-
сягнута реалізація доволі важливих завдань, пов’язаних із:

– впровадженням у судову сферу сучасних технологій 
зв’язків із громадськістю;

–  створенням  інформаційно-освітніх  матеріалів  для 
громадськості, що  розкривають  сутність  та  призначення 
судової влади, завдання судів, зміст та напрямки судових 
реформ;

– проведенням моніторингів громадської думки про ді-
яльність як усієї системи судів загальної юрисдикції, так 
і окремих із них;

– покращенням відкритості судів для засобів масової 
інформації;

– розробкою інформаційних матеріалів для працівни-
ків апарату судів загальної юрисдикції та суддів;

–  розробкою та  тестуванням нових форм комунікації 
працівників судів загальної юрисдикції з громадськістю;

– створенням кол-центрів для суддів тощо [14, с. 81].
Висновки. Отже, лише ефективні заходи, спрямовані 

на  підвищення  іміджу  судової  влади, можуть  забезпечи-
ти посилення довіри суспільства до суду, яка сьогодні, на 
жаль,  знаходиться  на  низькому  рівні.  Причин  для  цього 
чимало: високий рівень корупції, недосконалість законо-
давства (зокрема, процесуального), низький правовий рі-
вень культури самої громадськості, негативний образ суду 
в засобах масової інформації тощо. Все це зумовлює по-
шук  адекватних,  ефективних  та  дієвих методів  подолан-
ня кризи довіри суспільства до судових органів. Одним із 
таких методів  є  створення ефективної  системи взаємодії 
судів із громадськістю. При цьому важливим моментом є 
те, що всі учасники такої взаємодії повинні чітко усвідом-
лювати важливість цієї діяльності. 
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АНАЛІЗ ПРАКТиКи РОЗГЛЯДУ СПОРІВ АДМІНІСТРАТиВНиМи СУДАМи 
ПІД ЧАС МІСЦЕВих ВиБОРІВ

aNaLySIS Of dISPuTES CONSIdEraTION 
By adMINISTraTIVE COurTS durINg LOCaL ELECTIONS
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кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародного публічного права 
Київського національного торговельно-економічного університету

Дослідження присвячене вивченню проблемних питань, які виникали у зв’язку з розглядом адміністративними судами виборчих 
спорів під час останніх місцевих виборів. У статті розглянуті як типові для виборчих процесів судові спори, так і специфічні, пов’язанні із 
застосуванням Закону України від 14. 07. 2015 року № 595-VIII «Про місцеві вибори». Розкрито окремі проблемні питання, що виникали 
під час реалізації громадянами як активного, так і пасивного виборчого права.

Ключові слова: місцеві вибори, виборчі спори, адміністративний суд, списки виборців, реєстрація кандидатів, передвиборна  
агітація, грошова застава.

Исследование посвящено изучению проблемных вопросов, которые возникали в связи с рассмотрением административными суда-
ми избирательных споров во время последних местных выборов. В статье рассмотрены как типичные для избирательных процессов 
судебные споры, так и специфические, связанные с применением Закона Украины 

от 14. 07. 2015 № 595-VIII «О местных выборах». Раскрыты отдельные проблемные вопросы, которые возникали во время реализа-
ции гражданами как активного, так и пассивного избирательного права.

Ключевые слова: местные выборы, избирательные споры, административный суд, списки избирателей, регистрация кандидатов, 
предвыборная агитация, денежный залог. 

The article is the research of challenging issues which arose in the context of consideration of electoral disputes by administrative courts 
during the recent local elections. The author examined judicial disputes typical for the electoral process as well as peculiar ones related to the 
enforcement of the Law of Ukraine On Local Elections. Issues of concern that took place during exercise of active and passive electoral rights 
by citizens also were revealed. 

Key words: local elections, electoral disputes, administrative court, register of voters, registration of candidates, pre-election campaigning, 
deposit. 

Постановка проблеми. 25 жовтня 2015 року в Укра-
їні, в умовах збройного конфлікту на сході держави та у 
процесі  проведення  конституційної  реформи, що має  на 
меті децентралізацію влади, відбулись місцеві вибори за 
новим Законом України «Про місцеві вибори» (далі – За-
кон про місцеві вибори) [8]. Цей документ передбачає зна-
чні зміни, порівняно з попередніми виборчими законами 
України, серед яких, зокрема: запровадження трьох вибор-
чих систем для проведення місцевих виборів; підвищення 

прохідного  бар’єру  до п’яти  відсотків;  обмеження права 
на участь у виборах незалежних кандидатів та можливість 
відкликання обраних сільських, селищних, міських голів 
та депутатів місцевих рад шляхом подання клопотання ви-
борцями. Крім того, вперше було встановлено вимогу про 
щонайменше  30-відсоткове  представництво  осіб  кожної 
статі у партійних списках, проте, на жаль, не передбачено 
жодних  санкцій  для  політичних  партій,  які  не  дотриму-
ються цієї вимоги [2].
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Разом із тим, застосування Закону України від 14.07.2015 
року № 595-VIII «Про місцеві вибори» виявило багато про-
блем і недоліків. Так, наприклад, серйозні дискусії виклика-
ла виборча система, що застосовувалась на виборах депута-
тів обласних, районних, міських та районних у містах рад. 
Фахівці майже одностайно дійшли висновку про складність 
і незрозумілість виборчої системи (з точки зору наслідків її 
застосування) як для партій і кандидатів, так і для вибор-
чої адміністрації та виборців. Необхідно відзначити, що під 
час впровадження цієї системи не було враховано вимоги 
Конституції  щодо  представництва  спільних  інтересів  те-
риторіальних громад у районних та обласних радах. Хоча 
ця  виборча  система  і  забезпечила  пропорційний  розподіл 
мандатів у представницьких органах між відповідними міс-
цевими організаціями партій,  які  взяли участь у виборах, 
результати  її  застосування  на  практиці  далеко  не  завжди 
були логічними. В окремих територіальних округах узага-
лі не було обрано жодного депутата (на рівні областей – у 
середньому  20%  округів);  у  деяких  округах  було  обрано 
по два і більше депутати (на рівні областей – у середньому 
15% округів), а в деяких обраними стали не кандидати від 
партій, які підтримувались більшістю виборців, а, навпаки, 
кандидати,  підтримані  меншістю.  Крім  цього,  в  окремих 
випадках обрані депутати взагалі не отримали жодного го-
лосу на свою підтримку. Тому експерти радять утриматись 
від  застосування  аналогічної  виборчої  системи  на  будь-
яких майбутніх виборах [1].

Також  Законом  про  місцеві  вибори  не  встановлено 
чітких  вимог  до  визначення  меж  виборчих  округів  для 
проведення місцевих виборів. Хоча за Законом ці округи 
повинні бути утворені з приблизно однаковою кількістю 
виборців,  проте  документом  не  передбачено  максималь-
ного відхилення у кількості  виборців між різними окру-
гами. Крім того, Закон не передбачив принципу нерозрив-
ності (зв’язності) меж округів під час проведення виборів 
за  пропорційною  системою. У  результаті  округи  в  бага-
тьох випадках було утворено з недотриманням принципу 
нерозривності їхніх меж, а відхилення між кількістю ви-
борців у деяких випадках були надзвичайно високими та 
сягали 700% від середньої кількості. Загалом, місія зі спо-
стереження за виборами ОБСЄ / БДІПЛ у своєму остаточ-
ному звіті серед першочергових рекомендацій зазначила, 
що Закон про вибори, насамперед, потребує внесення змін 
та доповнень із метою забезпечення рівних виборчих прав 
та приведення його у відповідність  зобов’язанням перед 
ОБСЄ  та  іншим  міжнародним  зобов’язанням  щодо  де-
мократичних виборів. Крім того, заслуговує на увагу пи-
тання розробки комплексної реформи виборчої системи з 
метою гармонізації виборчого законодавства, що регулює 
проведення всіх типів виборів. Процес здійснення рефор-
ми повинен бути інклюзивним та повинен бути заверше-
ний до проведення наступних виборів [2].

Щодо проблемних питань, які виникали під час розгля-
ду адміністративними судами виборчих спорів, пов’язаних 
із  застосуванням  Закону  України  від  14.07.2015  року  
№ 595-VIII  «Про місцеві  вибори»,  то проведений  аналіз 
дозволяє виокремити наступні категорії спорів. 

Спори, пов’язані з утворенням одномандатних, те-
риторіальних виборчих округів, а також з організацією, 
формуванням складу територіальних, дільничних виборчих 
комісій.  Так,  наприклад,  у  справі №  813/5572/15  позивач 
вважав,  що  територіальні  виборчі  округи  повинні  ство-
рюватись згідно з критерієм однакової кількості виборців, 
а  також, що  постанова міської  виборчої  комісії,  всупереч  
діючому законодавству, не була оприлюднена у місцевих за-
собах масової інформації або в інший спосіб. Відмовляючи 
в  задоволенні позову,  суд першої  інстанції  дійшов висно-
вку про те, що під час створення територіальних виборчих 
округів  враховуються  географічні  межі  звичайних  діль-
ниць, а також принцип нерозривності меж одномандатних 
виборчих округів. Отже, територіальних виборчих округів з 

ідеально однаковою кількістю виборців апріорі існувати не 
може. Суд також встановив, що оприлюднення прийнятих 
міською виборчою комісією рішень здійснено згідно із за-
коном, а саме – на стенді оголошень у приміщенні міської 
виборчої комісії. Зазначене підтверджується за допомогою 
фото-фіксації.  Ця  постанова  оскаржувалась  у  Львівсько-
му  апеляційному  адміністративному  суді  й  ухвалою  від 
25.09.2015 залишена без змін [9].

Зазвичай під час виборчого процесу у місцевих судах 
першої  інстанції  розглядаються  спори  з  приводу  забез-
печення реалізації громадянами права голосу на виборах 
і  референдумах,  пов’язаних  зі  складанням, уточненням 
списків виборців. Не  стали  винятком  і  місцеві  вибори 
2015 року. Як свідчать результати аналізу судової практи-
ки у цій категорії  справ,  основною підставою звернення 
до  суду  є  порушення  виборчих прав  позивачів  у  зв’язку 
з відсутністю їх у Державному реєстрі виборців та спис-
ках  виборців  взагалі,  невідповідністю  фактичних  даних 
реєстрації місця проживання  даним,  які  зазначені  у  реє-
стрі  виборців  тощо.  Судами  у  наведеній  вище  категорії 
справ встановлено, що відсутність даних про позивача у 
списках виборців унеможливлює реалізацію його консти-
туційного  права  голосувати  на  виборах,  і  тому,  з  метою 
повного та всебічного захисту прав позивачів, такі права 
були захищені. Загалом, у адміністративних судів не ви-
никало  проблем  із  цією  категорією  справ.  Разом  з  тим, 
суди дійшли обґрунтованого висновку щодо необхідності 
спрощення процедури голосування громадян України, які 
проживають  або  зареєстровані  на  тимчасово  окупованій 
території.  Зокрема, підтримуємо пропозицію встановити 
можливість включення таких осіб до списку виборців за 
рішенням  суду,  у  разі  наявності  у  них  належним  чином 
оформленої довідки про взяття на облік внутрішньо пере-
міщеної особи та доведення виборцем неможливості з по-
важних причин вчасно подати до органу ведення Реєстру 
заяву про зміну свого місця голосування [3].

Окремо варто виділити спори, які виникали під час ви-
сування та реєстрації кандидатів. Так, пунктом 1 части-
ни першої статті 47 Закону України «Про місцеві вибори» 
передбачено, що територіальна виборча комісія скасовує 
рішення  про  реєстрацію,  зокрема,  кандидата  на  посаду 
міського голови, у разі його звернення в будь-який час піс-
ля реєстрації (не пізніше як за 19 днів до дня голосування) 
з письмовою заявою про відмову від балотування.

Враховуючи  вище  зазначені  вимоги, Львівський  апе-
ляційний  адміністративний  суд  скасував  постанову  За-
карпатського  окружного  адміністративного  суду  від 
13.10.2015 року у справі № 807 / 2264 / 15 і прийняв нову 
постанову від 06. 10. 2015 року, якою у задоволенні позову 
кандидата на посаду міського голови Закарпатської облас-
ті  відмовив,  оскільки  міською  виборчою  комісією  заява 
позивача була розглянута по суті, і йому було правомірно 
відмовлено за пропуском терміну, встановленого пунктом 
1 частиною першою статті 47 Закону України «Про місце-
ві вибори», адже заява кандидата про скасування рішення 
щодо його реєстрації надійшла 12. 10. 2015 (тобто пізніше 
19 днів до дня голосування) [5]. 

Проблеми  виникали  також  у  застосуванні  пунктів 
1–5  статті  38  Закону  «Про місцеві  вибори»,  а  саме: при 
поданні заяви про реєстрацію кандидатів у депутати в 
багатомандатному виборчому окрузі. Так,  наприклад, 
Івано-Франківським  окружним  адміністративним  судом 
винесено рішення у справі № 809 / 4168 / 15 про задово-
лення  адміністративного  позову  Богородчанської  район-
ної організації політичної партії «Народний Рух України» 
до Богородчанської районної виборчої комісії Івано-Фран-
ківської області про визнання незаконною та скасування 
постанови № 15 від 01. 10. 2015 року та зобов’язання до 
вчинення  дій  [3].  Позов  мотивовано  тим,  що  рішення, 
прийняте  районною  виборчою  комісією,  не  відповідає 
вимогам статті 38 Закону України «Про місцеві вибори». 
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Підставою  для  прийняття  районною  виборчою  комісією 
оскаржуваного рішення була невідповідність поданих до-
кументів нормам пунктів 1, 2, 4, 5 частини першої статті 
38 Закону України «Про місцеві вибори». Задовольняючи 
позов,  суд  першої  інстанції  керувався  тим,  що  Законом 
України «Про місцеві вибори» зазначений перелік підстав 
для відмови територіальною виборчою комісією в реє-
страції кандидатів у депутати, який є виключним та роз-
ширеному тлумаченню не підлягає, і неналежне оформ-
лення документів, необхідних для реєстрації кандидатів 
у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, не 
є підставою, передбаченою частиною першої статті 
46 Закону для відмови в реєстрації кандидата в депу-
тати  [3]. Аналогічна  позиція  суду  висловлена  у  справі  
№ 813/5670 / 15 [6]. 

Ще  одна  проблема, пов’язана із реєстрацією канди-
датів, висвітлена  у  справі  №  347/1960/15.  Так,  Львів-
ський апеляційний адміністративний суд постановою від 
11.10.2015  скасував  рішення  суду  першої  інстанції  від 
07.10.2015 року як незаконне і прийняте з недотриманням 
норм  матеріального  права  та  постановив  нове  рішення, 
яким у задоволенні позову Особи 1, 2, 3, 4 до Територіаль-
ної виборчої комісії (далі – ТВК)про скасування рішень та 
зобов’язання провести реєстрацію кандидатів у депутати 
відмовив. Причиною  скасування  постанови  суду  першої 
інстанції є порушення позивачами вимог абзацу першого 
частини дев’ятої  статті 41,  абзацу першого частини чет-
вертої статті 42, абзацу першого частини четвертої статті 
43 Закону України «Про місцеві вибори», а саме: подання 
документів не в повному обсязі. Як встановлено під час 
розгляду справи, до Територіальної виборчої комісії пози-
вачами подано неповний пакет документів для реєстрації 
кандидатами в депутати до сільської ради, що, на думку 
суду апеляційної інстанції, стало законною підставою для 
ТВК у відмові в їх реєстрації. З посиланням на імператив-
ність  норм  виборчого  законодавства  суд  апеляційної  ін-
станції не прийняв посилання позивачів на ту обставину, 
що  головою ТВК  їм було надано право  здати  ксерокопії 
паспортів  з  ідентифікаційними  номерами,  чотири  фото-
графії 1 жовтня 2015 року, адже термін подачі документів 
сплинув 30 вересня 2015 року о 24:00 год [4].

Специфічними провадженнями,  які  вперше розгляда-
лись  саме  під  час місцевих  виборів  2015  року,  є  справи 
щодо дотримання принципу ґендерної рівності під час ви-
сування кандидатів у депутати. У справі № 813/5720/15 
суд  дійшов  висновку, що перелік підстав  відмови у  реє-
страції  кандидата  в  депутати,  кандидата  на  посаду  сіль-
ського, селищного, міського голів, старости, згідно з час-
тинами  першою,  другою  статті  46  Закону України  «Про 
місцеві  вибори»  є  вичерпним,  тому  покликання  пред-
ставника позивача на порушення вимоги частини третьої 
статті 4 Закону в частині пропорційного представництва у 
виборчих списках кандидатів різної статі є безпідставним, 
оскільки недотримання принципу ґендерної рівності не є 
підставою для відмови у реєстрації кандидатів [10]. 

Крім того, протокол зборів, на яких відбувалось фор-
мування  списку  кандидатів  у  депутати,  не  входить  до 
переліку  документів,  передбачених  статтею  38  Закону 
України «Про місцеві вибори», що подаються до окружної 
виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати від 
відповідної політичної сили, адже такий протокол є вну-
трішнім документом її осередку [10].

Разом із тим, Законом про вибори встановлено вимогу 
про щонайменше 30-відсоткове представництво осіб кож-
ної статі у списках партій, проте не передбачено жодних 
санкцій для політичних партій, які не дотримуються цього 
положення. Крім  того,  23.  09.  2015  року ЦВК прийняла 
постанову, якою вона роз’яснила, що невиконання вимо-
ги  про  30-відсоткову  ґендерну  квоту  не  може  слугувати 
підставою  для  відмови  у  реєстрації  списків  кандидатів. 
Роз’яснення було визнано недійсним Київським апеляцій-

ним адміністративним судом, проте його постанову згодом 
було скасовано Вищим адміністративним судом України.

У зв’язку із цим, Місія зі спостереження за виборами 
ОБСЄ/БДІПЛ  рекомендує  розглянути  можливість  ство-
рення  механізму  забезпечення  виконання  вимоги  щодо 
ґендерної квоти. Також, на думку міжнародних фахівців, 
необхідно розглянути питання щодо застосування додат-
кових  спеціальних  тимчасових  заходів  для  просування 
кандидатів-жінок, у тому числі доступу до державного фі-
нансування та створення для них більш виграшних пози-
цій, а політичним партіям розглянути шляхи подальшого 
досягнення ґендерного балансу у своїх списках [2].

До  одних  із  найбільш проблемних  питань  у  застосу-
ванні Закону України про місцеві вибори на етапі реєстра-
ції кандидатів стали положення статті 44 «Грошова заста-
ва».  Проблемою  стала  та  обставина,  що  Закон  дозволяє 
неоднозначне тлумачення цієї норми щодо особи, уповно-
важеної для внесення такої грошової застави.

Не  вирішила  цієї  проблеми  і  постанова Центральної 
виборчої комісії (далі – ЦВК) № 171 від 10.08.2015 «Про 
Порядок внесення, повернення та перерахування грошо-
вої застави на місцевих виборах», оскільки в ній позиція 
ЦВК звелась до цитування положень Закону та не виріши-
ла проблеми неоднозначного тлумачення статті 44 Закону 
України про місцеві вибори. 

Загалом, це положення стало причиною скасування ба-
гатьох судових рішень окружних адміністративних судів 
судами апеляційних інстанцій. Так, наприклад, Львівський 
апеляційний адміністративний суд 09. 10. 2015 року скасу-
вав постанову Тернопільського окружного адміністратив-
ного суду від 05 жовтня 2015 року у справі № 819/3228/15 
та  прийняв  нову  постанову,  якою  в  задоволенні  позову 
Тернопільської районної у Тернопільській області органі-
зації Політичної партії «Соціалісти» відмовив. Апеляцій-
ний суд вважав помилковим і необґрунтованим висновок 
суду першої інстанції щодо протиправності оскаржувано-
го рішення відповідача з таких підстав.

Згідно  з  частиною першою  статті  41  Закону України 
«Про місцеві вибори», кандидати в депутати у багатоман-
датному виборчому окрузі, включені до виборчого спис-
ку  кандидатів  у  депутати  від місцевої  організації  партії, 
реєструються відповідною територіальною виборчою ко-
місією в разі дотримання умов, передбачених статтею 38 
цього Закону. Згідно з частиною першою статті 38 цього 
Закону, відповідна територіальна виборча комісія реєструє 
кандидатів  у  депутати  в  багатомандатному  виборчому 
окрузі (за умови отримання необхідних документів, одним 
із яких, за пунктом 10 зазначеної статті, визначено доку-
мент про внесення грошової застави, відповідно до статті 
44  цього  Закону). Водночас  частиною першою  статті  44 
Закону  України  «Про  місцеві  вибори»  передбачено,  що 
грошова застава вноситься місцевою організацією партії, 
яка висунула виборчий список кандидатів у депутати в 
багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на поса-
ду міського голови, або організацією відповідної політич-
ної партії вищого рівня, а також особою, яка висувається 
кандидатом на посаду міського голови шляхом самовису-
вання, після початку виборчого процесу та до подання до-
кументів територіальній виборчій комісії для реєстрації 
кандидатів у безготівковому порядку на спеціальний раху-
нок відповідної територіальної виборчої комісії.

На  виконання  вимог  статті  44  Закону  України  «Про 
місцеві вибори» Центральна виборча комісія постановою 
від 10. 08. 2015 року № 171 затвердила Порядок внесення, 
повернення та перерахування грошової застави на місце-
вих виборах, пунктом 2 якої визначено, що цей вид пла-
тежу вноситься місцевою організацією політичної партії, 
яка  висунула  виборчий  список  кандидатів  у  депутати  в 
багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду 
міського голови, або організацією відповідної політичної 
партії вищого рівня, а також особою, яка висувається кан-
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дидатом на посаду міського голови шляхом самовисуван-
ня [7]. З наведеного вище випливає, що основним крите-
рієм сплати застави щодо кандидатів, висунутих партією, 
є перерахування коштів у безготівковому порядку з розра-
хункового рахунку партії, а інших способів оплати застави 
у цьому випадку не передбачено.

Отже, сплата застави партійними організаціями може 
здійснюватись лише за рахунок коштів цих організацій, а 
використання для цих цілей коштів інших фізичних чи юри-
дичних осіб не допускається. Якщо районна організація по-
літичної партії не зареєстрована як юридична особа та не 
має відкритих рахунків у банківських установах, це також 
не дає їй право використовувати для внесення грошової за-
стави кошти фізичних чи юридичних осіб, оскільки стат-
тею 44 Закону України «Про місцеві вибори» та пунктом 2 
Порядку внесення, повернення та перерахування грошової 
застави  на  місцевих  виборах,  затвердженого  постановою 
Центральної  виборчої  комісії  від  10.08.2015  року №  171, 
передбачено можливість внесення грошової застави органі-
зацією відповідної політичної партії вищого рівня.

З  наведеного  випливає,  що  платіжний  документ  має 
визнаватись належним за умови внесення місцевою орга-
нізацією партії або організацією відповідної політичної 
партії вищого рівня грошової застави в безготівковому 
порядку з розрахункового рахунку партії. Вважаємо, що 
виборча комісія вправі відмовити в реєстрації виборчого 
списку кандидатів у депутати лише у разі недотриман-
ня цих двох вимог, незалежно від того, хто особисто був 
платником грошової застави. 

Аналіз  інших  проблем,  які  виникли  під  час  процесу 
проведення місцевих виборів, дозволяє констатувати, що 
вони аналогічні, адже відбуваються під час кожних вибор-
чих процесів – порушення  термінів, форм  і  умов прове-
дення передвиборної агітації; недотримання порядку ви-
готовлення  бюлетенів  та  їх  передачі  виборчим  комісіям; 

порушення порядку голосування та підрахунку голосів на 
виборчій дільниці тощо.

Висновки. Отже,  специфічними  для  місцевих  вибо-
рів 2015 року стали спори із приводу скасування рішення 
про реєстрацію кандидата в депутати, кандидата на поса-
ду  сільського,  селищного, міського  голови,  старости. Це 
пов’язано  з  тим, що  законотворець  увів  обмежувальний 
термін, у межах якого територіальна виборча комісія може 
скасувати  рішення  про  реєстрацію  зазначених  суб’єктів 
виборчого  процесу,  а  саме  –  не  пізніше  ніж  за  18  днів 
до  дня  голосування  (частина  третя  статті  47  Закону  про 
місцеві вибори). Крім того, до проблемних слід віднести 
спори щодо дотримання принципу ґендерної рівності під 
час  висування  кандидатів  у  депутати. Ці  справи  вперше 
розглядались саме під час місцевих виборів 2015 року, і їх 
виникнення також пов’язано з прийняттям нового Закону 
про місцеві вибори, яким встановлено вимогу про щонай-
менше 30-відсоткове представництво осіб кожної статі у 
списках партій. Разом із тим, законотворці не передбачили 
жодних санкцій для політичних партій, котрі не дотриму-
ються цього положення. Проблемними у застосуванні За-
кону України про місцеві вибори на етапі реєстрації кан-
дидатів  стали  також  положення  статті  44,  якими  надане 
неоднозначне визначення особи, уповноваженої для вне-
сення такої грошової застави.

Таким чином, аналіз судової практики справ, що роз-
глядались  судами  під  час  місцевих  виборів  2015  року, 
дозволяє констатувати, що в основному в судах не вини-
кало труднощів  із приводу застосування норм виборчого 
законодавства. Разом із тим, поодинокі випадки помилко-
вого застосування Закону України «Про місцеві вибори» 
є,  швидше  за  все,  наслідком  прийняття  цього  Закону  за 
два місяці до початку виборчого процесу, що вплинуло на 
якість  його  застосування  та  неоднозначність  тлумачення 
окремих норм. 
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ПРОБЛЕМНІ ПиТАННЯ АТЕСТАЦІЇ В ОРГАНАх НАЦІОНАЛьНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНи: 
ПОГЛЯД КРІЗь ПРиЗМУ ПРАКТиКи АДМІНІСТРАТиВНих СУДІВ 

PrOBLEMaTIC ISSuES Of SErTIfICaTION IN NaTIONaL POLICE Of uKraINE: 
LOOK ThrOugh ThE PraCTICE Of adMINISTraTIVE COurTS

Бударний О.В., 
здобувач кафедри адміністративного права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань, що виникають у процесі атестації працівників, які проходять службу в Націо-
нальній поліції України. У вказаній роботі автор зосереджує увагу на аналізі адміністративних справ, що стосуються переатестації полі-
цейських. Висвітлюються неузгодженості між декількома нормативно-правовими актами, що регулюють проходження атестації працівни-
ками поліції, відображається вплив юридичних колізій у вказаній сфері на судову практику адміністративних судів, а також пропонуються 
шляхи вирішення зазначених неузгодженостей.

Ключові слова: адміністративне судочинство, Національна поліція України, атестація працівників поліції.

Статья посвящена исследованию проблемных вопросов, возникающих в процессе аттестации работников, которые проходят службу 
в Национальной полиции Украины. В данной работе автор концентрирует внимание на анализе административных дел, касающих-
ся переаттестации полицейских. Выявляются несогласованности между несколькими нормативно-правовыми актами, регулирующими 
прохождение аттестации работниками полиции, отражается влияние юридических коллизий в указанной сфере на судебную практику 
административных судов, а также предлагаются пути решения указанных несогласованностей.

Ключевые слова: административное судопроизводство, Национальная полиция Украина, аттестация работников полиции.
 
The article is devoted to the issues that arise in the certification of the National Police of Ukraine. The author analyzes the administrative 

cases of the police certification. Is demonstrated inconsistency between several regulatory acts in this area, showing the impact of legal collisions 
to the judicial practice of administrative courts and proposes solution of these inconsistencies.

Key words: administrative proceedings, National Police of Ukraine, certification of police officers.

Постановка проблеми. Події останніх років у нашій 
країні продемонстрували необхідність докорінних реформ 
у всіх сферах діяльності публічної адміністрації. У науковій 
літературі вже не перший рік вказується на необхідність по-
вного  переформатування  вітчизняного  державного  управ-
ління,  яке,  по-перше,  знаходиться  під  значним  впливом 
радянського  досвіду  [1,  с.  11]  та,  по-друге,  не  відповідає 
прогресивним (перш за все, європейським) стандартам [2]. 
Проте кардинальні реформи, зокрема, і правоохоронних ор-
ганів розпочались тільки останнім часом. Одним із першим 
кроків на шляху до вдосконалення правоохоронної системи 
стало прийняття нової редакції Закону України «Про наці-
ональну поліцію» [3] та початок процедури очищення лав 
Національної поліції Україні від непрофесійних кадрів з од-
ночасним оновленням персонального складу цього органу.

У процесі  правозастосування  одразу ж  виникла  низка 
проблемних  питань,  які  зумовлюються  наявністю  колізії 
правових норм, що регулюють процес здійснення атестації 
працівниками поліції та переатестації працівниками міліції. 
Зазначені невідповідності стали причиною багатьох позо-
вів,  поданих  зацікавленими  особами  до  адміністративних 
судів  із  вимогами про скасування незаконного  звільнення 
чи відмову в переведенні  зі  складу міліції до «нової» по-
ліції.

Такі  обставини  зумовлюють  необхідність  здійснення 
ґрунтовного наукового дослідження правового регулювання 
у сфері атестування працівників зазначеного правоохорон-
ного органу. Необхідним заходом у цій сфері є вироблення 
науково  обґрунтованих  рекомендацій  щодо  інтерпретації 
адміністративними  судами  відповідних  правових  норм,  а 
також надання пропозицій з удосконалення чинного зако-
нодавства, яке регулює атестування працівників поліції.

Стан дослідження. Незважаючи на актуальність окрес-
леної проблематики, наукові розвідки у цій сфері є пооди-
нокими. Вказане зумовлюється тим, що дослідницькі робо-
ти на означену тему тільки починають з’являтись, а наявні 
носять фрагментарний характер. Так, проблемами атестації 
працівників  поліції  в  Україні  займались  Валєєв  Р.Г.,  Лу-
ченко Д.В., Малишев В.Б., Миронюк Р.В., Романенко М.В. 

Проте пропозиції вчених щодо подолання труднощів у сфе-
рі атестації працівників поліції не дозволяють вирішити цю 
проблему комплексно, оскільки стосуються її окремих ас-
пектів. Саме тому необхідним є додаткове вивчення вищез-
гаданих питань та надання додаткових пропозицій щодо по-
долання нормативних неузгодженостей, які існують наразі.

Метою роботи є надання науково обґрунтованих про-
позицій із подолання проблемних питань, що виникають у 
процесі проведення атестації працівників Національної по-
ліції України. Задля досягнення цієї мети необхідно викона-
ти низку проміжних завдань, а саме: проаналізувати судову 
практику з приводу оскарження наказів про звільнення по-
ліцейських (на підставі непроходження ними атестації), ви-
явити проблеми, з якими стикаються адміністративні суди у 
процесі розгляду та вирішення вказаних справ, а також до-
слідити рекомендації Вищого адміністративного суду Укра-
їни у відповідній сфері та сформулювати власні висновки і 
пропозиції щодо цього питання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з 
найбільших за обсягом категорій судових справ, стороною 
в яких виступають органи Національної поліції України, є 
справи щодо проходження служби в Національній поліції. 
Вони розглядаються судами згідно з п. 2 ч. 2 ст. 17 Кодексу 
адміністративного  судочинства  (далі  –  КАС) України  [4], 
яка встановлює, що юрисдикція адміністративних судів по-
ширюється на публічно-правові спори з приводу прийняття 
громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з 
неї. Відповідачем у цих спорах виступає орган Національ-
ної  поліції,  позивачем  –  претендент  на  роботу  у  поліції, 
чинні поліцейські або особи, звільнені з лав цього органу. 
Публічно-правовий  спір,  у  вказаному випадку,  стосується 
питань правомірності та наслідків звільнення осіб із займа-
них  ними посад,  дотримання  гарантій  під  час  звільнення 
тощо. 

Виникає  питання,  чи  поширюються  принципи,  згада-
ні у ч.  3  ст.  2 КАС України, на публічно-правові  спори у 
зв’язку  із  проходженням  служби  в  органах  Національної 
поліції. Справа  в  тому, що формулювання  ч.  3  ст.  2 КАС 
України  передбачає,  що  вказані  положення  (законність, 
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пропорційність,  розсудливість,  добросовісність  тощо)  ви-
користовуються  для  судового  контролю  «у  справах щодо 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 
повноважень». Це формулювання дублює різновид публіч-
но-правових спорів, розгляд яких належить до юрисдикції 
адміністративних судів, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 17 КАС України. 
Натомість,  такі  справи  розглядаються  адміністративними 
судами за п. 2 ч. 2 ст. 17 КАС України. 

У той же час, варто відзначити, що така категорія адміні-
стративних справ пов’язана з оцінкою судом правочинності 
рішень,  дій  або  бездіяльності  суб’єктів  владних  повнова-
жень щодо поліцейських, які у цих відносинах виступають 
не як суб’єкти владних повноважень, а як працівники, носії 
специфічних  прав  і  обов’язків  у  сфері  своєї  професійної 
діяльності.  Отже,  вважаємо,  що,  вирішуючи  такі  справи, 
адміністративні суди мають застосовувати положення ч. 3  
ст. 2 КАС України, а органи поліції – враховувати їх у сво-
їй  діяльності.  Останній  висновок  підтримується  і  судо-
вою практикою (див. наприклад, постанову Чернівецького 
окружного адміністративного суду від 16. 09. 2016 р. у справі  
№  824/469/16-а  [5],  постанову  Харківського  апеляцій-
ного  адміністративного  суду  у  справі  №  820/4890/16  від 
13.12.2016 р. [6]).

Сьогодні  адміністративними  судами  розглядається  ве-
ликий обсяг  справ  із приводу проходження служби у На-
ціональній поліції. Це пов’язано з реформуванням системи 
органів внутрішніх справ, утворенням Національної полі-
ції на базі колишньої міліції, атестуванням співробітників 
органів  внутрішніх  справ,  звільненням  осіб,  які  з  тих  чи 
інших причин не відповідають вимогам Закону про Націо-
нальну поліцію тощо. Прагнучи забезпечення єдності судо-
вої практики, Вищий адміністративний суд України (далі – 
ВАСУ)  підготував  Аналіз  судової  практики  оскарження 
рішень  атестаційних  комісій  органів  (закладів,  установ) 
Національної  поліції  України  про  звільнення  працівників 
поліції внаслідок непроходження ними атестації (постанова 
Пленуму ВАСУ від 29.09.2016 р. № 11) [7]. У наших мірку-
ваннях звертаємось до цього Аналізу, хоча деякі висновки 
ВАСУ сприймаємо критично. 

Варто  відзначити, що,  згідно  з  ч.  1,  2  Закону України 
«Про  Національну  поліцію»,  атестування  поліцейських 
здійснюється  з метою оцінки  їхніх ділових, професійних, 
особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, 
фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного ви-
вчення,  визначення  відповідності  посадам,  а  також  пер-
спектив  їхньої  службової  кар’єри.  Атестування  поліцей-
ських здійснюється: 

1) під час призначення на вищу посаду, якщо її заміщен-
ня відбувається без проведення конкурсу; 

2) для вирішення питання про переміщення на нижчу 
посаду через службову невідповідність; 

3) для вирішення питання про  звільнення  зі  служби в 
поліції через службову невідповідність. 

Оскільки перелік цих підстав у законі є вичерпним, то 
суди, зазвичай, тлумачать ч. 2 ст. 57 Закону України «Про 
Національну поліцію» рестриктивно, тобто виходять із не-
можливості  атестування  поліцейських  поза  межами  під-
став,  згаданих  у  цій  нормі  (див. Аналіз  судової  практики 
оскарження рішень атестаційних комісій органів (закладів, 
установ) Національної поліції України про звільнення пра-
цівників поліції внаслідок непроходження ними атестації). 

У той же час,  така позиція суперечить самому Закону 
України «Про Національну поліцію», який у п. 9 Прикін-
цевих  і  перехідних  положень  містить  вказівку  на  те,  що 
працівники міліції  можуть  перейти  на  службу  до  органів 
Національної поліції. Для цього є необхідними такі умови: 

1) їхня відповідність вимогам до працівників поліції; 
2) упродовж трьох місяців прийняття на службу шляхом 

видання наказів про призначення за їх згодою. 
Проте, як випливає із цитованої вище ч. 1 ст. 57 Закону 

України «Про Національну поліцію», визначення відповід-

ності вимогам до поліцейських відбувається саме шляхом 
атестації. 

У  практиці  адміністративних  судів  можна  зустріти  й 
інші  підходи.  Так,  Харківський  окружний  адміністратив-
ний суд у постанові у справі № 820/4890/16 від 08.11.2016 р.  
[8]  зазначив, що  атестація  поліцейських може  здійснюва-
тись лише на підставі ч. 2 ст. 57 Закону України «Про Наці-
ональну поліцію», а переатестація під час переходу з міліції 
на службу до органів поліції закону не відповідає. На думку 
суду, п. 9 Прикінцевих і перехідних положень варто тлума-
чити таким чином: для цього переходу достатньо виявлення 
бажання працівника міліції та видання наказу про переве-
дення.  З  таким  підходом  погодитись,  безумовно,  немож-
ливо,  адже  у  цьому  випадку  незрозуміло,  як  саме можна 
визначити відповідність особи,  яка переходить на  службу 
до поліції, вимогам, висунутим законом до поліцейського. 
Аналогічна позиція в дещо  інших формулюваннях викла-
дена у постановах того ж суду у справі № 820/5368/16 від 
10.11.2016 р. [9], у справі № 820/4915/16 від 24.11.2016 р. 
[10].

З огляду на це, законодавцеві було б доцільно передба-
чити, що атестація поліцейських відбувається лише з під-
став, визначених у ч. 2 ст. 57 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію». Перелік таких підстав є вичерпним, якщо 
інше не передбачено цим або іншими законами України.

Іншим загальним питанням є поширення на працівни-
ків  поліції  положень  Закону  України  «Про  професійний 
розвиток працівників» від 12. 01. 2012 № 4312-VI [11], що 
містить низку норм щодо атестації. У статті 11 цього закону 
закріплюється, що роботодавці можуть атестувати праців-
ників. Крім того, встановлюється, що атестація здійснюєть-
ся не частіше, ніж один раз на три роки,  і закріплюються 
правила  формування  атестаційних  комісій  і  проведення 
атестації. 

Частина 1 ст. 12 Закону України «Про професійний роз-
виток  працівників»  визначає  категорії  робітників,  які  не 
підлягають атестації, у тому числі: працівники, які відпра-
цювали на відповідній посаді менше одного року;  вагітні 
жінки, особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до 
трьох  років  або  дитиною-інвалідом,  інвалідом  дитинства; 
одинокі матері або батьки, які мають дітей віком до чотир-
надцяти  років,  неповнолітні.  Виникає  питання,  чи  може 
бути здійснена атестація працівників поліції або міліції, які 
вирішили перейти на службу до поліції у порядку п. 9 При-
кінцевих  і  перехідних  положень  Закону  про Національну 
поліцію. 

ВАСУ в Аналізі  судової  практики  оскарження  рішень 
атестаційних  комісій  органів  (закладів,  установ)  Націо-
нальної поліції України про звільнення працівників поліції 
внаслідок непроходження ними атестації вказує, що норми 
Закону України «Про Національну поліцію» є спеціальни-
ми  стосовно  Закону України  «Про  професійний  розвиток 
працівників»,  оскільки  вони  встановлюють  особливості 
професійної діяльності саме у сфері поліції. Крім того, за-
значає  ВАСУ,  Закон України  «Про Національну  поліцію» 
прийнятий пізніше. У  такому випадку ми маємо  змістову 
і  темпоральну  колізію, що  вирішується  на  користь  спеці-
ального  закону,  тобто  Закону  України  «Про  Національну 
поліцію». Крім того, в Інформаційному листі ВАСУ «Про 
розв’язання  спорів,  що  виникають  із  відносин  публічної 
служби» № 753 / 11 / 13-10 наголошується, що під час ви-
рішення спорів зазначеної категорії пріоритетними є нор-
ми спеціальних  законів,  а норми трудового  законодавства 
підлягають застосуванню лише у випадках, якщо нормами 
спеціальних законів не врегульовано спірних відносин, та 
коли про можливість такого застосування прямо вказано у 
спеціальному законі [12].

Дійсно,  за  існуючими  у  правовій  доктрині  правилами, 
змістовна колізія актів однакової юридичної сили (у нашому 
випаду – законів) вирішується на користь спеціального акту 
[13, с. 278-279; 14, с. 8-12], навіть якщо він ухвалений рані-
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ше (тобто, навіть якщо б Закон України «Про Національну 
поліцію» було ухвалено раніше Закону України «Про про-
фесійний  розвиток  працівників»,  це  б  нічого  не  змінило).  
У той же час, ВАСУ у вказаному аналізі торкається лише од-
нієї підстави, за наявності якої не здійснюється атестація. За-
лишається незрозумілим, чи поширює свій висновок ВАСУ 
і на інші підстави (наприклад, чи можна атестувати і, за на-
слідками атестації, звільнити вагітну жінку-поліцейського).

На нашу думку, ситуація не є надто простою. Положен-
ня Закону України «Про Національну поліцію» гарантують 
поліцейським  усі  права,  передбачені Конституцією  та  за-
конами України, за винятком деяких законодавчо встанов-
лених  обмежень.  У  зв’язку  із  цим,  можна  погодитись  із 
твердженням, що атестація працівників поліції має відбува-
тись саме на підставі та в порядку, передбаченому Законом 
України «Про Національну поліцію». Важливо, що під час 
здійснення атестації та ухвалення рішень за  її наслідками 
не можуть порушуватись трудові та соціальні права полі-
цейських. Так, наприклад, ч. 3 ст. 184 Кодексу законів про 
працю України (далі – КЗпП) [15] закріплює, що звільнення 
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох ро-
ків (до шести років – частина 6 статті 179 КЗпП), одиноких 
матерів із дитиною віком до чотирнадцяти років або з ди-
тиною-інвалідом з ініціативи власника або уповноваженого 
ним органу не допускається, крім випадків повної ліквіда-
ції підприємства, установи, організації, коли звільнення має 
поєднуватись  із обов’язковим працевлаштуванням. Норма 
КЗпП є імперативною, відхилення від неї на рівні законо-
давства та правозастосовної практики порушуватиме права 
працівників поліції. Опосередковано цей висновок підтвер-
джується  і  ВАСУ,  який  у  справах  про  звільнення  праців-
ників органів внутрішніх справ неодноразово вказував на 
необхідність дотримання трудового законодавства у части-
ні отримання згоди профспілки, коли остання вимагається 
[16, 17], а також і у практиці нижчих судів (див., наприклад, 

постанову  Чернігівського  окружного  адміністративного 
суду  у  справі №  825/792/16  від  23.05.2016  р.,  де  адміні-
стративний  суд  вказує на  обов’язок дотримання приписів 
КЗпП із приводу порядку скорочення працівників у зв’язку 
зі  звільненням посадової  особи органу міліції  п.  10 При-
кінцевих і перехідних положень Закону України «Про На-
ціональну поліцію» [18]). Ознаки такого підходу знаходимо 
і на рівні законодавства. Згідно з п. 6 розділу IV «Інструк-
ції про порядок проведення атестування поліцейських», не 
підлягають атестуванню поліцейські жіночої статі під час 
перебування у відпустках у зв’язку з вагітністю, пологами і 
догляду за дитиною, хоча Закон України «Про Національну 
поліцію» таких обмежень не містить.

Підсумовуючи  вищевикладене,  варто  зазначити,  що 
з метою усунення неточностей та протиріч, які  існують у 
законодавстві, що врегульовує питання атестації працівни-
ків поліції,  необхідним  заходом  є прийняття деяких  зако-
нодавчих змін. Так, удосконалення потребують положення 
Закону України «Про Національну поліцію», у яких перед-
бачено,  що  атестація  поліцейських  відбувається  тільки  з 
підстав, визначених ч. 2 ст. 57 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію», перелік яких є вичерпним, якщо інше не 
передбачено цим або іншими законами України. 

Що  стосується  протиріч,  які  виникають  між  Законом 
України  «Про  Національну  поліцію»  і  Законом  України 
«Про  професійний  розвиток  працівників»,  що  одночасно 
регулюють одну й ту саму сферу суспільних відносин, то 
тут варто зазначити, що в більшості випадків подібна ко-
лізія вирішується шляхом надання переваги спеціальному 
закону, яким, у цьому випадку, є Закон України «Про На-
ціональну поліцію». Проте у всіх вказаних випадках мають 
гарантуватись трудові права працівників поліції,  оскільки 
процедура атестації не має бути дискримінаційною і відбу-
ватись із дотриманням усіх професійних гарантій, що існу-
ють у вітчизняному законодавстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / [Кол. авт.: Шемшученко Ю.С., Авер’янов В.Б., 

Андрійко О.Ф., Кресіна І.О., Нагребельний В.П. та ін.]; за заг. Ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавництво «Юридична думка». 2010. – 496 с.
2. Державне управління: Європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [В.Б. Авер’янов, В.А. Дерець, А.М. Школик та ін.]; 

за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Юстініан, 2007. – 288 с.
3. Про національну поліцію: Закон України від 02. 07. 2015 № 580-VIII. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. –  

С. 1970, стаття 379.
4. Кодекс адміністративного судочинства України прийн. Верхов. Радою України 6 лип. 2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 

2005. – № 35 – 36, № 37. – Ст. 446.
5. Постанова Чернівецького окружного адміністративного суду від 16. 09. 2016 р. у справі № 824 / 469 / 16-а [Електронний ресурс] // 

Єдиний державний реєстр судових рішень. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/61585412.
6. Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 13. 12. 2016 р. у справі № 820 / 4890 / 16 [Електронний ресурс] // 

Єдиний державний реєстр судових рішень. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63548802.
7. Аналіз судової практики оскарження рішень атестаційних комісій органів (закладів, установ) Національної поліції України про звіль-

нення працівників поліції внаслідок непроходження ними атестації: Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29. 
09. 2016 р. № 11 [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011760-16.

8. Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 08. 11. 2016 р. у справі № 820 / 4890 / 16 [Електронний ресурс] // 
Єдиний державний реєстр судових рішень. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/62649806.

9. Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 10. 11. 2016 р. у справі № 820 / 5368 / 16 [Електронний ресурс] // 
Єдиний державний реєстр судових рішень. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/62657821.

10. Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 24. 11. 2016 р. у справі № 820 / 4915 / 16 [Електронний ресурс] // 
Єдиний державний реєстр судових рішень. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63187744.

11. Про професійний розвиток працівників: Закон України від 12. 01. 2012 р. № 4312-VI. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – 
№ 39. – С. 12, стаття 395.

12. Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України від 26. 05. 2010 р. № 753 / 11 / 13-10 [Електронний ресурс]. – 2010. – 
Режим доступу до ресурсу: http://pravo.ligazakon.ua/document/view/ASS00035?edition-=2010_05_26.

13. Теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О.В. Петришин, С.П. Погребняк, В.С. Смородинський та ін.;  
за ред. О.В. Петришина. – Х.: Право, 2014. – 368 с.

14. Москалюк О.В. Механізм подолання змістовних і темпоральних колізій норм права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / 
О.В. Москалюк, КНУ імені Тарас Шевченка. – К., 2011. – 22 с.

15. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 № 322-VIII. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. Додаток № 50.
16. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 30. 11. 2016 р. у справі № К / 800 / 639 / 16 [Електронний ресурс] // Єдиний 

державний реєстр судових рішень. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63323066.
17. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 19. 10. 2016 р. у справі № К / 800 / 34414 / 13 [Електронний ресурс] // Єдиний 

державний реєстр судових рішень. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/62194641.
18. Постанова Чернігівського окружного адміністративного суду від 23. 05. 2016 р. у справі № 825 / 792 / 16 [Електронний ресурс] // 

Єдиний державний реєстр судових рішень. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/58012788.



163

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 342.9
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У статті розкрито систему та повноваження суб’єктів державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні. Проаналізовано 
зміст та юридичну природу вказаних суб’єктів, визначено критерії їх класифікації.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, нотаріальна діяльність, державний контроль, система суб’єктів державного 
контролю.

В статье раскрыты система и полномочия субъектов государственного контроля за нотариальной деятельностью в Украине.  
Проанализированы содержание и юридическая природа указанных субъектов, определены критерии их классификации.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, нотариальная деятельность, государственный контроль, система 
субъектов государственного контроля.

In the article it is exposed a system and features of subjects of state control of notarial activity in Ukraine. Maintenance and legal nature  
of the indicated subjects were analysed, certain criteria of their classification.

Key words: legal-administrative regulation, notarial activity, state control, system of subjects of state control.

Постановка проблеми. Вступ України до Міжнародно-
го союзу Латинського нотаріату зумовив необхідність приве-
дення національного законодавства у відповідність до норм 
Європейського Союзу у сфері нотаріату. Одним  із напрям-
ків удосконалення має стати зміна саме системи контролю 
за нотаріальною діяльністю, зокрема, коригування переліку 
суб’єктів  контролю,  чітке  визначення  їх  повноважень  під 
час здійснення перевірок діяльності нотаріусів, приведення 
у відповідність до теоретико-правових засад складу переві-
ряючих суб’єктів,  встановлення  граничних термінів прове-
дення таких перевірок тощо. Все зазначене зумовлює потре-
бу  окремого  вивчення  проблематики  суб’єктів  державного 
контролю за нотаріальною діяльніcтю.

Стан дослідження. Питання діяльності нотаріату в Укра-
їні та його місця в системі органів охорони й управління сус-
пільних відносин та взаємодії з іншими органами державної 
влади, особливо у галузі контролю за нотаріальною діяльніс-
тю, були предметом досліджень таких вчених, як В.В. Молдо-
ван, Л.К. Радзієвська, С.Г. Пасічник, С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. 
Державний контроль та нагляд у своїх працях досліджували 
провідні  фахівці:  В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко,  В.Г. Афа-
насьєв, Б.М. Біренберг, В.М. Гаращук, Н.Р. Нижник. Питан-
ня регулювання нотаріальної діяльності та контролю за нею 
були предметом дисертаційних досліджень Г.Ю. Гулєвської,  
Н.В.  Ільєвої,  Н.В.  Карнарук,  К.І.  Чижмар.  Зміни  протягом 
останніх трьох років чинного законодавства у сфері держав-
ного контролю за нотаріальною діяльністю зумовили необхід-
ність проведення цього дослідження з метою оновлення та ко-
ригування системи суб’єктів, що здійснюють вищезазначений 
контроль, та визначення обсягу їх повноважень.

Метою статті є  з’ясування  поняття  системи  та  повно-
важень суб’єктів державного контролю за нотаріальною ді-
яльністю.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нотаріат 
виступає  інститутом  позасудового  захисту  цивільних  прав 
громадян.

Під час учинення нотаріальних дій нотаріуси у встанов-
леному порядку та в межах своєї компетенції вирішують пи-
тання, що випливають із норм міжнародного права, а також 
чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України.

Ч. 1 ст. 2-1 Закону України «Про нотаріат» визначає, що 
державне  регулювання  нотаріальної  діяльності  полягає  у: 
встановленні порядку допуску  громадян до  здійснення но-
таріальної  діяльності,  порядку  зупинення  та  припинення 

приватної нотаріальної діяльності, порядку вчинення нота-
ріальних дій; визначенні органів та осіб, які вчиняють нота-
ріальні дії та здійснюють контроль за організацією нотаріату 
та нотаріальною діяльністю в Україні; перевірці організації 
професійної діяльності нотаріусів та виконання ними правил 
нотаріального  діловодства;  визначенні  ставок  державного 
мита,  що  справляється  державними  нотаріусами;  встанов-
ленні розмірів плати за надання додаткових  інформаційно-
технічних послуг та порядку її справляння [1.

Виходячи з вищезазначеного, можна дійти висновку, що 
одним зі способів державного регулювання нотаріальної ді-
яльності є  здійснення контролю за нею, яке, у свою чергу, 
є запорукою дотримання нотаріусами вимог закону під час 
вчинення нотаріальних дій, забезпечення реалізації прав та 
охоронюваних  законом  інтересів  учасників  нотаріального 
процесу.

Ефективна реалізація інституційних повноважень із боку 
нотаріату  гарантується  контролюючою  діяльністю  уповно-
важених  державних  органів  (їх  посадових  осіб),  а  також 
самими нотаріусами. Однак сучасний стан контролю за за-
конністю діяльності нотаріусів не можна назвати достатньо 
досконалим, оскільки на рівні закону залишаються фактич-
но не врегульованими межі  застосування уповноваженими 
державними органами (насамперед, Міністерством юстиції 
України, його територіальними органами, посадовими осо-
бами) контрольних заходів, відсутня чіткість при визначен-
ні  предмету  контролю,  прав  та  обов’язків,  якими  наділені 
суб’єкти під час здійснення контрольної діяльності, термінів 
проведення відповідних заходів цими суб’єктами. 

Контроль є одним із найбільш поширених і дієвих спо-
собів забезпечення законності. Його сутність полягає в тому, 
що суб’єкт wmjuj процессу здійснює облік і перевірку того, 
як  контрольований  об’єкт  виконує  покладені  на  нього  за-
вдання та реалізує свої функції [2, с. 662].

Закон України «Про нотаріат» закріпив два види контр-
олю за діяльністю нотаріусів: адміністративний (ст.ст. 18, 33 
Закону) та судовий (ст. 50 Закону). Ці види відрізняються за 
змістом (предметом), формами, контролюючими суб’єктами, 
підставами здійснення та можливими наслідками.

Залежно від предмету, контроль за діяльністю нотаріусів 
поділяється на два види:

– контроль за вчиненням нотаріальної діяльності (або за 
законністю дій нотаріусів);

–  контроль  за  виконанням  нотаріусами  професійних 
обов’язків (або за організацією нотаріальної діяльності).
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При  цьому  другий  вид  контролю  може  здійснюватись 
органами юстиції, а перший – виключно судовими [3, с. 13].

Крім  цих  двох  різновидів,  можна  виокремити  ще  гро-
мадський та внутрішній контроль, що здійснюється безпо-
середньо  самим  нотаріусом  або  державною  нотаріальною 
конторою  чи  державним  нотаріальним  архівом.  Такий  пе-
релік суб’єктів контролю зумовлюється поняттям суб’єктів 
контролю у широкому значенні. Але ми зупинимось на ха-
рактеристиці суб’єктів саме адміністративного контролю за 
нотаріальною діяльністю.

Ч. 2 ст. 2-1 Закону України «Про нотаріат» встановлює, 
що  контроль  за  організацією  нотаріату України,  перевірки 
організації  діяльності  приватних  нотаріусів  та  виконання 
ними  правил  нотаріального  діловодства  здійснюються Мі-
ністерством юстиції України та управліннями юстиції. 

Характеризуючи державні органи, що здійснюють контр-
оль у сфері нотаріальної діяльності, необхідно зазначити, що 
всі  вони  мають  статус  юридичних  осіб  публічного  права, 
згідно із Законом України «Про центральні органи виконав-
чої  влади»  від  17.  03.  2011  р. №  3166-VI. Отже,  зазначені 
суб’єкти виступають у контрольних відносинах у сфері нота-
ріату як єдині чітко визначені особи, відокремлені від інших 
і наділені владними повноваженнями. 

Тому варто визначити суб’єктів контролю за нотаріаль-
ною діяльністю у вузькому розумінні. До них відносимо: 

1) Міністерство юстиції України (далі – Мін’юст) та його 
територіальні органи – управління юстиції; 

2) органи державної фіскальної служби України; 
3) Державну службу фінансового моніторингу України. 
Розглянемо їх детальніше. 
У Положенні про Мін’юст серед повноважень, які стосу-

ються контролю за нотаріальною діяльністю, зазначено, що 
Міністерство юстиції України встановлює порядок здійснен-
ня перевірки організації нотаріальної діяльності державних 
і  приватних  нотаріусів  та  виконання  ними  правил  нотарі-
ального діловодства, виконує у сфері запобігання та проти-
дії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму регулювання та нагляд за 
діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу – 
нотаріусів,  адвокатів  та  інших осіб,  які  надають юридичні 
послуги, шляхом здійснення планових і позапланових пере-
вірок, у тому числі виїзних. Сам процес перевірки організації 
нотаріальної діяльності визначено у Порядку проведення пе-
ревірки організації роботи державних нотаріальних контор, 
державних  нотаріальних  архівів,  організації  нотаріальної 
діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і 
приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій 
та виконання правил нотаріального діловодства, затвердже-
ному Наказом Міністерства юстиції України від 17 лютого 
2014 р. № 357/5 [4].

Однак варто зазначити, що в даному нормативно-право-
вому акті відсутня визначеність у таких питаннях, як права та 
обов’язки,  повноваження  суб’єктів  контрольної  діяльності, 
чіткість, послідовність проведення контрольних дій. До того 
ж, викликає подив залучення нотаріусів до перевірки діяль-
ності інших нотаріусів, адже вони не є посадовими особами 
органів публічної влади, не наділені відповідними владними 
повноваженнями у сфері контролю. Тому ми вважаємо за не-
обхідне вилучити правову норму щодо можливості залучен-
ня нотаріусів, які мають відповідний досвід у вказаній сфері, 
до проведення перевірок Міністерства юстиції України.

Згідно  із  ч.  1  ст.  2-1  Закону  України  «Про  нотаріат», 
контроль за організацією нотаріату України, перевірки орга-
нізації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів та вико-
нання ними правил нотаріального діловодства здійснюються 
Міністерством юстиції України, управліннями юстиції.

Згідно із ч. 1 ст. 6 Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади», п. 1 Положення про Мін’юст, Міністер-
ство юстиції України є центральним органом виконавчої вла-
ди. Основними завданнями Міністерства юстиції України як 
суб’єкта контролю за нотаріальною діяльністю є: формуван-

ня та забезпечення реалізації державної правової політики; 
організація роботи нотаріату; протидія легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуван-
ню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які 
надають юридичні послуги). 

Відповідно до зазначених завдань, Міністерство юстиції 
України  як  суб’єкт  контрольного  провадження щодо  нота- 
ріату має наступні повноваження: здійснює державне регу-
лювання нотаріальної діяльності, зокрема, встановлює поря-
док допуску громадян до її провадження; визначає умови та 
порядок проходження стажування, порядок проведення пе-
ревірки організації нотаріальної діяльності державних і при-
ватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального 
діловодства; здійснює контроль за організацією роботи нота-
ріату; перевіряє стан нотаріальної діяльності приватних но-
таріусів і виконання ними правил нотаріального діловодства; 
видає та анулює свідоцтва про право  займатись нотаріаль-
ною діяльністю; забезпечує організацію роботи ВККН, Комі-
сії з розгляду питань щодо анулювання свідоцтв про право на 
зайняття нотаріальною діяльністю та Комісії з питань засто-
сування санкцій за порушення вимог актів законодавства, що 
регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалі-
зації  (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму; здійснює у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним  шляхом,  фінансуванню  тероризму  регулювання  і 
нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового мо-
ніторингу – нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають 
юридичні послуги, шляхом проведення планових і позапла-
нових перевірок, у тому числі виїзних.

Для  реалізації  вищезазначених  повноважень  у  складі 
Міністерства  юстиції  України  створено  Департамент  дер-
жавної реєстрації та нотаріату, який у своїй діяльності керу-
ється Конституцією України, законами України, постанова-
ми Верховної Ради України, актами Президента України та 
Кабінету Міністрів України,  іншими актами законодавства, 
Положенням про Міністерство юстиції України, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України  від  02  липня  
2014 року № 228 [5], наказами Міністерства юстиції Украї-
ни та Положенням про Департамент державної реєстрації та 
нотаріату Міністерства юстиції України, затвердженим нака-
зом Міністерства юстиції України від 16 червня 2016 року  
№ 3676 / к [6].

Згідно з наведеними завданнями, управління юстиції як 
суб’єкт контролю за нотаріальною діяльністю має наступні 
повноваження: здійснює перевірку організації нотаріальної 
діяльності державних  і приватних нотаріусів  та  виконання 
ними  правил  нотаріального  діловодства;  забезпечує  робо-
ту  кваліфікаційної  комісії  нотаріату;  здійснює  і  контролює  
діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріаль-
них документів; реєструє приватну нотаріальну діяльність, 
анулює  реєстраційне  посвідчення,  контролює  дотримання 
вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріу-
са; вносить подання до Міністерства юстиції України щодо 
видачі  свідоцтв  про  право  займатись  нотаріальною  діяль-
ністю;  зупиняє,  припиняє  діяльність  нотаріусів,  готує  об-
ґрунтовані подання на розгляд Мін’юсту щодо анулювання 
свідоцтва про право на  зайняття нотаріальною діяльністю; 
контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних докумен-
тів;  перевіряє  своєчасність  та  правильність  внесення  но-
таріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі 
нотаріату; організовує роботу комісії з прийняття кваліфіка-
ційного іспиту у осіб, приватна нотаріальна діяльність яких 
протягом трьох років після отримання свідоцтва про право 
на зайняття нотаріальною діяльністю не була зареєстрована 
та які не працювали нотаріусами, консультантами державних 
нотаріальних контор чи помічниками (консультантами) при-
ватних нотаріусів або не були посадовими особами, які здій-
снювали  керівництво  та  контроль  за  діяльністю  нотаріату;  
здійснює  нагляд  у  сфері  запобігання  та  протидії  легаліза-
ції  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом, 
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або  фінансуванню  тероризму  за  діяльністю  нотаріусів  як 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу, шляхом про-
ведення планових та позапланових перевірок, у тому числі 
виїзних; вимагає від нотаріусів як суб’єктів первинного фі-
нансового моніторингу виконання вимог законодавства, що 
регулює відносини у сфері запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму, а в разі виявлення порушень вимог 
законодавства, вживає заходів для їх усунення; одержує від 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, 
необхідну для виконання ним функцій із регулювання та на-
гляду  за  суб’єктами  первинного  фінансового  моніторингу; 
застосовує санкції до зазначених суб’єктів.

Нотаріус як фізична особа є платником податків, а отже, 
має податкові обов’язки, визначені ст. 16 Податкового кодек-
су України. Перевірка виконання цих обов’язків становить 
основне  завдання  органів  державної  фіскальної  служби 
України (далі – ДФСУ). У п. 191 ст. 19 ПК України викладені 
функції ДФСУ, серед яких є ті, що стосуються сфери нотарі-
альної діяльності: контроль за своєчасністю, достовірністю, 
повнотою нарахування і сплати податків та зборів, установ-
лених ПК України; контроль за своєчасністю подання перед-
баченої законом звітності (податкових декларацій, розрахун-
ків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків 
та зборів), а також перевірка їх достовірності щодо правиль-
ності визначення об’єктів оподаткування й обчислення по-
датків та зборів; контроль за сплатою податкового боргу з по-
датків та зборів платників податків, у тому числі тих, майно 
яких перебуває у податковій заставі. 

Згідно  зі  ст.  20  ПК України,  ДФСУ  мають  такі  права: 
здійснювати перевірки платників податків (крім Національ-
ного банку України) в порядку, встановленому ПК України; 
вивчати  та  перевіряти  первинні  документи,  які  використо-
вуються в бухгалтерському та податковому обліку, інші реє-
стри, фінансову, статистичну звітності, пов’язані з обчислен-
ням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого 
законодавства,  контроль  за  дотриманням  якого  покладено 
на ДФСУ; доступу під час здійснення перевірок до терито-
рій, приміщень (крім житла громадян) та інших видів май-
на,  що  використовуються  для  провадження  господарської 
діяльності, та є об’єктами оподаткування або використову-
ється для отримання доходів (прибутку) чи пов’язані з інши-
ми об’єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом 
сплати податкового боргу тощо.

Варто  зазначити,  що  Пенсійний  фонд  України  раніше 
належав до органів державного контролю за нотаріальною 
діяльністю.  Але  у  зв’язку  з  передачею  повноважень щодо 
адміністрування єдиного соціального внеску органам ДФСУ, 
Пенсійний фонд України був вилучений із даної системи. 

Наступним органом контролю за нотаріальною діяльніс-
тю в Україні  є Державна служба фінансового моніторингу 
(далі  – Держфінмоніторинг) України.  Вона  діє  на  підставі 
Постанови КМУ від 29. 07. 2015р. № 537 Про затвердження 
Положення про Державну службу фінансового моніторингу 
України.

Держфінмоніторинг, відповідно до покладених завдань, 
згідно з ч. 11. п. 4 Положення про Держфінмоніторинг Укра-
їни,  вимагає  від  суб’єктів  первинного фінансового моніто-
рингу виконання вимог законодавства, що регулює відноси-
ни у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та розповсюдження зброї масового знищення, і в разі 
виявлення  порушень  вимог  законодавства  вживає  заходів, 
передбачених  законами,  а  також  повідомляє  відповідним 
суб’єктам державного фінансового моніторингу, які, відпо-
відно до Закону України «Про запобігання та протидію лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового 
знищення», виконують функції з державного регулювання та 
нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 19 п. 4, Держфінмоніторинг України здійснює 
в межах повноважень, передбачених законом, регулювання 
та  нагляд  за  діяльністю  суб’єктів  первинного  фінансового 
моніторингу, зокрема:

– здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалі-
зації  (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового 
знищення  за  діяльністю  відповідних  суб’єктів  первинного 
фінансового моніторингу, зокрема, шляхом проведення пла-
нових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних;

– вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніто-
рингу виконання вимог законодавства, що регулює відноси-
ни у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та розповсюдження зброї масового знищення, а в разі 
виявлення  порушень  вимог  законодавства  вживає  заходів, 
передбачених законом.

Оскільки нотаріуси визначені Законом як суб’єкти первин-
ного фінансового моніторингу, Держфінмоніторинг України 
здійснює  окремі  від  загальних  перевірок  Міністерства  юс-
тиції перевірки нотаріусів із періодичністю 1 раз на 5 років. 
Їх предметом є тільки фінансові операції, які підлягають мо-
ніторингу,  інші фінансові операції або інформація, що може 
бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму.

Cуб’єкти державного контролю у сфері нотаріату мають 
достатньо широке коло повноважень для виконання зазначе-
них вище завдань. 

Висновки. Отже,  можна  встановити,  що  систему 
суб’єктів державного контролю у вузькому значенні станов-
лять: 

1) Міністерство юстиції  України  та  його  територіальні 
органи – управління юстиції; 

2) органи державної фіскальної служби України; 
3) Державна служба фінансового моніторингу України. 
Всі вони є органами публічної влади, наділені відпо-

відними  владними  повноваженнями  у  сфері  контролю.  
Таким  чином,  нотаріуси  не  можуть  залучатись  до  здій-
снення перевірок цими органами діяльності  інших нота-
ріусів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.
2. Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
3. Баранкова В.В. Проблеми адміністративного контролю за нотаріальною діяльністю / В.В. Баранкова // Мала енцикл. нотаріуса. – 

2005. – № 5. – С. 13.
4. Про затвердження Порядку проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних 

архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення 
нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства: Наказ Міністерства юстиції України від 17 лютого 2014 р. № 357/5 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/z0298-14 

5. Положення про Міністерство юстиції України: затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua. 

6. Положення про Департамент державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України: Затверджене наказом Міністерства 
юстиції України від 16 червня 2016 року № 3676 / к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua.



166

№ 6 2016
♦

УДК 342.9:349.6

АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВІ ФОРМи ТА МЕТОДи ДІЯЛьНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВиМи ВІДхОДАМи 

adMINISTraTIVE aNd LEgaL fOrMS aNd METhOdS Of aCTIVITy Of SuBJECTS 
Of STaTE CONTrOL IN ThE SPhErE Of waSTE MaNagEMENT

Гаврилюк О.М.,
здобувач

Науково-дослідного інституту публічного права

У статті розкривається діяльність суб’єктів публічного управління у сфері поводження з побутовими відходами. Звертається увага, 
що діяльність таких суб’єктів набуває зовнішньо виражених вольових дій, які підпорядковані досягненню основної мети публічної діяль-
ності та реалізуються в конкретних правових формах суб’єкта публічного управління як носія визначених нормативно-правовими актами 
повноважень, прав і обов’язків.

Ключові слова: адміністративне право, суб’єкти публічного управління, поводження з побутовими відходами, форми та методи  
діяльності. 

В статье раскрывается деятельность субъектов публичного управления в сфере обращения с бытовыми отходами. Обращается 
внимание, что деятельность таких субъектов приобретает внешне выраженных волевых действий, которые подчинены достижению 
основной цели публичной деятельности и реализуются в конкретных правовых формах субъекта публичного управления как носителя 
определенных нормативно-правовыми актами полномочий, прав и обязанностей.

Ключевые слова: административное право, субъекты публичного управления, обращения с бытовыми отходами, формы и методы 
деятельности.

The article reveals the activity of subjects of public control in the sphere of waste management. Attention is drawn that the activities of such 
entities becomes distinct actions, which are subordinated to achieving the main goals of public activity, expressed in concrete legal forms of the 
subject public administration as the bearer of certain normative-legal acts of the powers, rights and duties.

Key words: administrative law, subjects of public management, waste management, forms and methods of activities.

Постановка проблеми.  Здійснюючи публічне управ-
ління у сфері поводження  з побутовими відходами, упо-
вноважені  суб’єкти  у  своїй  практичній  діяльності  вико-
ристовують  різноманітні  адміністративно-правові форми 
та методи, які під впливом розвитку суспільства не є ста-
лими. Демократизація соціальних відносин зумовила ре-
формування  адміністративного  права,  це,  у  свою  чергу, 
позначилось на формах та методах діяльності державних 
органів,  їх  посадовців  у  відносинах  із  громадянами  та 
юридичними особами. 

Стан дослідження. В  науці  адміністративного  пра-
ва  форми  та  методи  діяльності  суб’єктів  публічно-
го  управління  розглядались  у  роботах  Ю.П.  Битяка,  
І.С. Гриценка,В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, С.В. Ківа-
лова, А.Й. Присяжнюка. Проте,  враховуючи, що  в  адмі-
ністративно-правовій  доктрині  наявні  різні  погляди  на-
уковців щодо цих категорій, а побутові відходи як об’єкт 
регулювання  визначаються  різноманітністю форм  та ме-
тодів  діяльності  суб’єктів публічного управління, метою 
даної статті є з’ясування адміністративно-правових форм 
і методів діяльності суб’єктів публічного управління у до-
сліджуваній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. В  на-
уці  адміністративного  права  під  формами  державного 
управління розуміється зовнішній прояв конкретних дій, 
що  реалізується  органами  державного  управління  для 
виконання  поставлених  перед  ними  завдань.  Зокрема,  
С.В.  Ківалов  поділяє  форми  державного  управління  на 
правові  та неправові,  до  яких належать:  видання норма-
тивних та індивідуальних актів управління; укладання ад-
міністративних договорів; виконання юридично-значимих 
дій (державна реєстрація, ліцензування тощо); проведення 
організаційних  заходів;  здійснення  матеріально-техніч-
них операцій. Перші чотири форми науковець відносить 
до правових, тому що вони тягнуть правові наслідки, дві 
останні  –  неправові,  адже  не  зумовлюють  виникнення 
правових наслідків [1, с. 176–179].

Оскільки мова йде про форми управлінської діяльності 
у певній сфері суспільних відносин, ми вважаємо, що на 

увагу  заслуговують  тільки  правові  форми,  які  регламен-
товані нормативно-правовими актами, у яких закріплено 
зовнішній  прояв  конкретних  дій  волевиявлення  суб’єкта 
публічного управління.

У контексті наведеного органи державної влади та міс-
цевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані ді-
яти тільки на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами України. 

Таким чином, особливості адміністративно-правового 
регулювання управлінських відносин у сфері поводження 
з побутовими відходами виявляються у нижченаведеному.

По-перше, для цього процесу характерні приписи від-
повідних органів виконавчої влади (посадових осіб). Друга 
сторона  врегульованих  суспільних  відносин  зобов’язана 
підкорятись  такому  приписові.  Так,  акт  голови  місцевої 
держадміністрації  обов’язковий  для  всіх  її  працівників 
або  для  тих  із  них,  кому  він  прямо  адресований.  Таким 
чином,  наявні  юридично-владні  приписи  властиві  для 
суб’єкта  управління,  який  діє  від  імені  держави  та  реа-
лізує  надані  йому  повноваження. Внаслідок  цього  друга 
сторона таких відносин не може займати рівне становище 
з органом, який виступає у ролі суб’єкта управління.

По-друге,  юридично-владні  приписи  суб’єкта  дер-
жавного  управління  є  односторонніми.  Якщо  цивільне 
право  передбачає  волевиявлення  двох  сторін,  то  пред-
метом  адміністративного  права  є  такі  відносини,  у  яких 
чітко  виражене  волевиявлення  однієї  сторони,  причому 
їй  належить  вирішальне  значення.  Наприклад,  юридич-
ний акт управління походить  тільки від уповноваженого 
органу управління або посадової особи, які виражають у 
даних відносинах інтереси держави. Очевидно, що ознака 
односторонності  волевиявлення логічно випливає  з при-
таманної  управлінським  відносинам  підлеглості  однієї 
сторонни другій. Тільки суб’єкт управління уповноваже-
ний давати владні приписи, обов’язкові для другої сторон-
ни відносин. У цьому проявляється наявність юридичної 
нерівності сторін: волевиявлення суб’єкта управління не 
є рівним волевиявленню його об’єкта,  інакше відносини 
набули б договірного характеру. Ось чому суспільні  від-
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носини, які регулюються адміністративним правом, часто 
називають владовідносинами.  За цим терміном прихова-
на  одна  з  основних  якостей  соціального  управління:  на-
явність в управлінських відносинах єдиної керуючої волі, 
якій підкоряється воля підлеглих. Практично односторон-
ність  юридично-владних  приписів  суб’єктів  державного 
управління виражається у тому, що вони наділені такими 
повноваженнями,  обсяг  яких у  другої  сторони управлін-
ських відносин менший [2, с. 29].

Отже,  предметом  адміністративного  права  є  широке 
коло управлінських відносин (і зовнішніх,  і внутрішніх), 
які  виникають у  сфері  реалізації функцій  і  повноважень 
органів публічної влади, насамперед, виконавчої та здій-
снення ними відповідних заходів примусу  і притягнення 
до адміністративної відповідальності [3, с. 11].

Узявши за основу вищенаведене, здійснимо досліджен-
ня  адміністративно-правових  форм  діяльності  суб’єктів 
публічного управління. Правовим актом, що виконує ре-
гулювання у сфері поводження  з побутовими відходами, 
є Конституція України, у ст. 50 якої зазначено, що кожен 
має право на безпечне для життя та здоров’я довкілля і на 
відшкодування завданих порушенням цього права збитків; 
норми  спеціального  законодавства;  Кодекс  України  про 
адміністративні правопорушення та інші нормативні акти.

Однією  із  форм  органів  публічного  управління  є  ви-
дання  нормативно-правових  актів.  Виходячи  зі  специ-
фічної  характеристики  побутових  відходів,  вітчизняний 
законодавець можливі форми адміністративного правово-
го регулювання  запровадив у різних нормативних актах. 
Різноманітність управлінських повноважень залежить від 
статусу суб’єкта публічного регулювання. Для прикладу, 
Кабінет Міністрів України реалізує свої повноваження у 
різних  правових  формах:  забезпечує  розроблення  та  ви-
конання  загальнодержавних  і  міждержавних  програм 
поводження  з  відходами,  затверджує  перелік  операцій, 
пов’язаних  з утилізацією та видаленням відходів,  визна-
чає  порядок  обліку,  утворення,  утилізації  та  видалення 
останніх. [4].

Не вдаючись до аналізу форм діяльності  значної кіль-
кості  суб’єктів  публічного  управління,  розглянемо  це  на 
прикладі  Державної  санітарно-епідеміологічної  служби 
України, до компетенції  якої у  сфері поводження  з  відхо-
дами  належить:  здійснення  державного  санітарно-епіде-
міологічного  нагляду  за  дотриманням  санітарних  норм, 
правил, гігієнічних нормативів під час утворення, збиран-
ня,  перевезення,  зберігання,  оброблення,  утилізації,  вида-
лення, знешкодження та захоронення відходів; визначення 
пріоритетних  заходів щодо  охорони  здоров’я  людини  від 
негативного  впливу  відходів;  видача  висновків  державної 
санітарно-гігієнічної експертизи щодо об’єктів поводження 
з відходами; методичне забезпечення та здійснення контр-
олю під час визначення рівня небезпечності відходів [4]. 

Наведене є свідченням, що публічне управління здій-
снюється  уповноваженими  суб’єктами  в  різноманітних 
правових формах. Однією  із правових форм є реалізація 
управлінської компетенції, що полягає в розробці та вико-
нанні загальнодержавних і міждержавних програм у сфері 
поводження з відходами, регулюванні умов та визначенні 
порядку їх обліку утворення, утилізації та видалення.

Видача  уповноваженими  органами  держави  дозволів 
на виконання операцій у сфері поводження з відходами та 
здійснення державного контролю є однією із форм управ-
лінської діяльності. Наприклад, згідно зі ст. 20–2 Закону 
України «Про охорону навколишнього природного серед-
овища»,  до  компетенції  Державної  екологічної  інспекції 
України  належить  здійснення  державного  контролю  у 
сфері поводження з відходами [5].

Наведене  характеризується  тим,  що  у  цих  законах 
встановлені  загальні  форми  діяльності  суб’єктів  публіч-
ного управління, отже, така діяльність є структурованою, 
і, залежно від статусу суб’єкта, набуває певних правових 

форм,  які  конкретизуються  у  підзаконних  нормативно-
правових актах. 

Правові  форми,  пов’язані  зі  встановленням  та  засто-
суванням норм права, характеризують спосіб юридичного 
вираження відповідних дій. Видання підзаконних норма-
тивно-правових актів – це правотворчий напрямок діяль-
ності публічної адміністрації, що передбачає розпорядчу 
активність, спрямовану на виконання законів шляхом роз-
робки та встановлення підзаконних правил загального ха-
рактеру [6, с. 179]. 

Таким чином,  наведені  адміністративно-правові фор-
ми є одним із зовнішніх виявів конкретних управлінських 
дій,  визначених  нормативно-правовими  актами,  які  по-
лягають у реалізації повноважень суб’єктами публічного 
управління у сфері поводження з побутовими відходами. 

Наступним  кроком  нашого  дослідження  є  розкриття 
змісту  та  особливостей  адміністративно-правових  мето-
дів.  Під  методами  державного  управління  розуміються 
певні  способи  практичного  здійснення  органами  вико-
навчої влади та іншими суб’єктами державного управлін-
ня владно-організуючого впливу на керовані об’єкти, що 
відповідають характеру й обсягу наданих цим суб’єктам 
функцій  та  повноважень  (компетенції),  а  також  особли-
востями керованих об’єктів [7, с. 295].

Узявши  за  основу  запропоновані  Т.О.  Коломоєць, 
П.С.  Лютіковим  та  О.Ю.  Меліховою  методи  діяльності 
суб’єктів публічної адміністрації (контроль і нагляд; метод 
прямого та непрямого (опосередкованого) впливу; адміні-
стративні  й  економічні методи;  переконання  та  примусу 
[8, с. 140–146]), розглянемо їх на конкретному прикладі.

Виходячи  із  класифікації  побутових  відходів,  дер-
жавний контроль може  здійснюватись  як  із метою недо-
пущення  утворення  відходів  на  відповідній  земельній 
ділянці,  об’єкті,  території,  так  і  за  місцем  провадження 
господарської  (підприємницької)  діяльності  суб’єкта  у 
поводженні з побутовими відходами під час їх збирання, 
перевезення,  сортування,  зберігання,  оброблення,  пере-
роблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоро-
нення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд 
за місцями їх видалення. Така діяльність може реалізува-
тись Державною екологічною інспекцією України, згідно 
з  установленими  законами  України  повноваженнями,  та 
полягає  в  перевірці  діяльності  підпорядкованого  об’єкта 
поводження з побутовими відходами як учасника суспіль-
них відносин. Метою цього контролю є вплив суб’єкта пу-
блічного управління на об’єкт із метою недопущення ним 
відхилень визначених нормативними актами, а в  іншому 
випадку  –  у  встановленні  причин  та  з метою подолання 
негативних наслідків. 

Отже, діяльність суб’єктів та об’єктів управління не-
можлива без адміністративних і економічних методів.

Адміністративні  методи  –  це  односторонній  вибір 
суб’єктом  способу  вирішення  завдання  чи  конкретного 
варіанта  поведінки  об’єкта  адміністрування  [8,  с.  143]. 
Прикладом адміністративних методів є норми ст. 17 Зако-
ну «Про відходи», згідно з яким суб’єкт публічного управ-
ління  прямо  приписує  об’єкту  господарської  діяльності, 
що  він  повинен  визначати  склад  і  властивості  відходів, 
які утворюються, а також ступінь їх небезпечності для на-
вколишнього природного середовища та здоров’я людини 
(відповідно до нормативно-правових актів, які затверджу-
ються  Державною  санітарно-епідеміологічною  службою 
України).

У своїй адміністративній діяльності органи управлін-
ня  також  використовують  методи  переконання  та  при-
мусу.  Переконання  виявляється  у  застосуванні  різних 
роз’яснювальних,  виховних,  організаційних  заходів  для 
формування волі підвладного або її перетворення. З його 
допомогою  стимулюється  належна  поведінка  учасників 
адміністративно-правових  відносин.  Елементами  методу 
переконання  є  оволодіння  увагою,  навіювання,  вплив на 
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свідомість, формування інтересу. В якості засобів переко-
нання  використовуються  навчання,  пропаганда,  агітація, 
роз’яснення, обмін досвідом [9, с. 9]. 

На  нашу  думку,  метод  переконання  повинен  відігра-
вати важливу роль у правосвідомості громадян у питанні 
поводження  з  відходами,  під  час профілактики правопо-
рушень тощо.

Адміністративний примус як метод публічного управ-
ління  визначений  нормами  адміністративного  права  та 
застосовується  уповноваженими  суб’єктами  публічного 
управління, їх посадовими особами у разі порушення за-
конодавства  про  відходи.  Одним  із  дієвих  методів  адмі-
ністративно-правового  регулювання  є  адміністративна 
відповідальність. Норми  адміністративного Кодексу міс-
тять  численну  кількість  деліктів,  які  передбачають  від-
повідальність  за  порушення  законодавства  про  відходи,  
а ст. 242–1 КУпАП уповноважує Державну екологічну ін-
спекцію України розглядати справи щодо порушення за-
конодавства про відходи [10].

Удосконалення  ринкових  відносин  позначилось  на 
розвитку  науки  адміністративного  права,  це,  у  свою 
чергу,  відобразилось  і  на  методах  управлінської  ді-
яльності  (у  певних  випадках  –  від  застосування  адмі-
ністративних  методів  до  використання  економічних). 
Суб’єкти  управління  можуть  впливати  на  відповідні 
об’єкти  шляхом  застосування  методу  прямого  та  не-

прямого (опосередковного) впливу. Останній полягає у 
створенні  з боку держави та  її уповноважених органів 
зацікавленості  з  боку  об’єктів  управління. Наприклад, 
запровадження  соціально-економічних  механізмів, 
спрямованих на заохочення утворювачів відходів та за-
безпечення  умов  для  реалізації  роздільного  збирання 
побутових відходів і випливає з норм законів (ч. 1 ст. 18 
Закону «Про відходи»). 

Висновки. Аналіз наукових думок та нормативно-пра-
вових актів дозволяє зробити стверджувати, що, з метою 
регулювання  суспільних  відносин  у  сфері  поводження  з 
побутовими відходами, суб’єкти публічного управління у 
взаємозв’язку  з  підпорядкованими  об’єктами  використо-
вують  (застосовують)  різноманітні  адміністративно-пра-
вові форми та методи діяльності.

Під  адміністративно-правовими  формами  у  сфері 
поводження  з  побутовими  відходами  варто  розуміти  зо-
внішній виявів конкретних управлінських дій, визначених 
норматино-правовими актами, що полягають у реалізації 
повноважень суб’єктів публічного управління. 

Під  методами  адміністративного  правового  регулю-
вання у сфері поводження з побутовими відходами варто 
розуміти визначену нормами адміністративного права су-
купність засобів та способів впливу суб’єктів публічного 
управління  на  об’єкти  публічної  діяльності,  з  метою  її 
впорядкування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Аверьянов В.Б., Додин Е.В., Пахомов И.Н. Административное право Украины: учебник. Х.: Одиссей, 2005. – 880 с.
2. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; За ред.  

Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2000. – 520 с.
3. Гладун З.С. Адміністративне право України: навч. посібник / З. С. Гладун // Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. – 579 с.
4. Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36–37. – Ст. 242.
5. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради  

України. –1991. – № 41. – Ст. 546.
6. Адміністративне право України: навч. посіб. у 2 х томах / [Галунько В.В., Олефір В.І., Пихтін М.П. та ін.]; за заг. ред. В.В. Галунька. 

Херсон: ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011. – Т.1: Загальне адміністративне право. – 320 с. 
7. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: у двох томах. Т. 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов  

(голова). К.: Вид-во «Юридична думка», 2007. – 592 с.
8. Адміністративне право України: Підручник. Вид. 2, змін. і доп. За ред. Т.О. Коломоєць. К.: Істина, 2012. – 528 с.
9. Котковський В.Р. Адміністративні форми та методи публічного врядування / В.Р.Котковський // Державне будівництво. – 2016. – 

№ 1. – С. 11–13.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради  

Української РСР. –1984. – № 51. –Ст. 1122.



169

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 342.9

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТиВ ЗДІЙСНЕННЯ 
ПОСТМиТНОГО АУДиТУ В УКРАЇНІ

aNaLySIS Of ThE CurrENT STaTE aNd PrOSPECTS Of IMPLEMENTaTION 
Of POSTCuSTOM audIT IN uKraINE

Дорофеєва Л.М.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та
міжнародного кримінального права 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Стаття присвячена вивченню сучасного стану здійснення постмитного аудиту в Україні та його нормативно-правового забезпечення. 
Проаналізовано міжнародні та європейські стандарти митного аудиту як форми митного контролю, яка максимально сприяє спрощенню 
та гармонізації митних процедур та може здійснюватись лише митниками. У результаті проведеного дослідження сформовано висновок 
про необхідність проведення змін щодо організаційної структури та функцій територіальних органів ДФС із тим, щоб забезпечити без-
посереднє проведення документальних перевірок дотримання вимог митного законодавства виключно посадовими особами митниць.

Ключові слова: митне законодавство, постмитний аудит, форма митного контролю, митниця.

Статья посвящается изучению современного состояния осуществления посттаможенного аудита в Украине и его нормативно-право-
вого обеспечения. Проанализированы международные и европейские стандарты таможенного аудита как формы таможенного контро-
ля, которая максимально способствует упрощению и гармонизации таможенных процедур и может осуществляться только работниками 
таможни. В результате проведенного исследования сформирован вывод о необходимости изменений в организационной структуре и 
функциях территориальных органов ГФС с тем, чтобы обеспечить непосредственное проведение документальных проверок соблюде-
ния требований таможенного законодательства должностными лицами таможен. 

Ключевые слова: таможенное законодательство, посттаможенный аудит, форма таможенного контроля, таможня.

The article is dedicated to the study of the current status of the implementation of the postcustom audit in Ukraine and its legal support. 
The international and European standards of customs audit as a form of customs control, which at most contributes to the simplification and 
harmonization of customs procedures, and may be exercised only by customs officers, were analyzed. As a result of a conducted research has 
been formed a conclusion about the need of changes in organizational structure and functions of territorial bodies of SFS in order to ensure the 
direct carrying out of the documentary inspections of observance of requirements of the customs legislation exclusively by the customs’ officers.

Key words: customs legislation, postcustom audit, form of customs control, customs.

Постановка проблеми. Сучасний  етап  розвитку 
митних  органів  є  віддзеркаленням  загальних  тенденцій 
адаптації  законодавства  України  до  європейських  стан-
дартів. Загальновизнаним є той факт, що започаткований 
Кіотською конвенцією [1] та Рамковими стандартами [2] 
такий засіб митного контролю, як постаудит, став панаце-
єю у багатьох країнах світу для забезпечення балансу між 
спрощенням торгівлі та регуляторним контролем. У Євро-
пейському Союзі митний постаудит визначено як пріори-
тетний напрям ще у 2007 р. [3].

З огляду на обраний Україною курс на євроінтеграцію, 
частиною реалізації якого має стати реформування вітчиз-
няної  митної  системи,  необхідно  намітити  найбільш  ра-
ціональні моделі функціонування митних органів,  здатні 
забезпечити  надійний  контроль  за  дотриманням  законо-
давства під час переміщення товарів через митний кордон 
без надмірного втручання в процес такого переміщення.

Стан дослідження.  Проблематику  проведення  доку-
ментальних  перевірок  або  постмитного  аудиту  вивчали 
такі видатні вчені та практики, як І.Г. Бережнюк, К.В. Бон- 
даренко,  О.М.  Вакульчик,  Л.В.  Ващенко,  І.С.  Губіна,  
О.А. Гончарук, Т.С. Єдинак, В.Ю. Єдинак, Л.М. Івашова, 
В.В.  Іванчо, Ю.В. Оніщик, О.О.  Книшек,  Л.О.  Копцева, 
Л.О. Ліханіна, О.О. Сливка та інші.

Про необхідність здійснення контрольних функцій піс-
ля завершення митного оформлення фахівці почали вести 
розмову ще в 90-х роках минулого століття. Окремі норми 
Митного кодексу України 2002 року регламентували мож-
ливість  проведення  перевірочних  заходів  після  випуску 
товарів у вільний обіг, що значно загострило дискусію. 

Чинне  митне  законодавство  України  набагато  ґрун-
товніше  закріплює  право  на  здійснення  документальних 
перевірок  щодо  дотримання  митного  законодавства,  але 
нововведення організаційного характеру щодо порядку та 

процедури  здійснення постаудиту потребують  все нових 
досліджень.

Мета статті – аналіз сучасного стану впровадження в 
Україні такої прогресивної форми митного контролю, як 
постмитний аудит, визначення проблемних питань органі-
зації його проведення та перспектив здійснення.

Виклад основного матеріалу.  Ознаками  сучасного 
митного законодавства розвинених європейських держав 
є  повне  законодавче  забезпечення,  а  також  прозорість  і 
простота  процедур  митного  оформлення  та  контролю  
[4, с. 116].

Сьогодні  в  міжнародному  праві  de  facto  створена  та 
успішно  функціонує  ціла  система  стандартів,  які  регла-
ментують  різноманітні  аспекти  міжнародних  відносин. 
Частина з них належить до пріоритетних сфер регулюван-
ня  суспільних  відносин. Для  подальшого  вдосконалення 
правової системи України та її входження в європейський 
правовий простір особливого значення набувають саме єв-
ропейські правові стандарти [5]. Стандарт діяльності – це 
такий собі  зразок  (модель) належного чи можливого по-
водження в тих чи інших ситуаціях. Він може відображати 
загальну практику діяльності або служити орієнтиром для 
слідування йому в майбутньому за відсутності відповідної 
практики [6, с. 255].

Аналіз  митного  законодавства  Європейського  союзу, 
Угоду про асоціацію з яким в 2014 році підписала та ра-
тифікувала Україна, дає  змогу виокремити низку загаль-
них нормативних актів, що  запроваджують стандарти та 
регулюють  здійснення  постмитного  аудиту  в ЄС. До  та-
ких  документів  варто  віднести  Міжнародну  конвенцію 
про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська 
конвенція) 1973 року; Рамкові стандарти безпеки  і спро-
щення світової торгівлі ВМО 2005 року; Митні стандар-
ти ЄС (Customs Blueprints) 2007 року; Митний кодекс ЄС 
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1992 року; Модернізований Митний кодекс ЄС 2008 року; 
Митний кодекс Союзу 2013 року (UCC); Технічні приміт-
ки ВМО до митного постаудиту (UNCTAD Technical Note 
5  Post-clearance  audit,  2008);  Керівництво  з  митного  по-
стаудиту ВМО (WCO – Guidelines for Post-clearance Audit, 
2012); Керівництво  з митного  аудиту ЄС  (EU – Customs 
Audit Guide, 2007) та інші. При цьому для врегулювання 
і відображення організаційних та методичних особливос-
тей практичного здійснення митного аудиту в кожній кра-
їні-учасниці ЄС діють власні різноманітні за формою (ко-
декси, закони, інструкції, керівництва) законодавчі акти.

Всесвітня митна організація трактує митний аудит як 
процес, який дає змогу працівникам митних органів про-
водити контроль за достовірністю цих митних декларацій 
шляхом  перевірки  бухгалтерських  книг,  записів,  бізнес-
систем, комерційних даних фізичних осіб  / підприємств, 
задіяних у міжнародній торгівлі [7]. У Європейському Со-
юзі розроблені єдині для всіх держав-учасників ЄС припи-
си і норми (стандарти), що встановлюють порядок вибору 
учасників ЗЕД, а також зовнішньоторговельних операцій, 
що підлягають ревізії, на основі системи аналізу та управ-
ління ризиками; порядок безпосереднього проведення ре-
візії, порядок ведення документації і контроль результатів 
ревізій [8, с. 53–54]. За таких умов вирішення проблемних 
питань  становлення  єдиного  для  всіх  європейських  дер-
жав  правового  митного  простору  здійснюється  в  межах 
системи заходів, спрямованих на максимальне зближення 
митних систем європейських держав, відповідно до поло-
жень загальновизнаних, юридично обов’язкових, уніфіко-
ваних правил поведінки в галузі митного у регулювання 
[9, с. 116].

 Проведений О.М. Вакульчик аналіз європейського за-
конодавства  з  митного  аудиту,  а  також  визначення  сфер 
його регулювання дозволили дійти висновку, що положен-
ня,  які  закріплені  в  чинному Митному  кодексі  України, 
в  основному  відповідають  вимогам  Кіотської  конвенції. 
При цьому науковець відзначив, що ст. 78 Митного кодек-
су ЄС визначає сферу постмитного контролю як постмит-
ну перевірку декларацій, під час якої митні органи можуть 
за власною ініціативою або на прохання декларанта після 
випуску товарів внести зміни в декларацію. На відміну від 
українського законодавства (яке розділяє перевірки на ви-
їзні та невиїзні), постмитний контроль в ЄС може проводи-
тись і в приміщеннях декларанта, а митні органи також мо-
жуть перевірити і товар, якщо це ще можливо [10, с. 169].  
Науковець визначає, що найкращі принципи та стандарти 
ЄС у галузі митної справи зосереджено у Митних прото-
типах  (Customs Blueprints),  одним  із  22  напрямів  яких  є 
митний постаудит. Саме у порівнянні з цими стандартами 
пропонується  оцінювати  недоліки  функціонування  мит-
них адміністрацій і вносити відповідні зміни до стратегії 
їхньої діяльності [10, с. 170].

Спираючись на зарубіжний досвід формалізації проце-
су проведення документальних перевірок після завершен-
ня митного оформлення, К.В. Бондаренко ще у 2014 році 
дійшов висновку про те, що перше й основне завдання у 
розробці національної програми митного постаудиту – за-
безпечення юридичними повноваженнями посадових осіб 
митниці для здійснення митного постаудиту. Митний ко-
декс має передбачати повноваження посадових осіб мит-
ниці на проведення митного постаудиту для забезпечення 
дотримання митного законодавства, а також повноваження 
на проведення митного контролю товарів після їх випуску 
у вільний обіг. Крім того, кодекс має містити доступну ін-
формацію про митні правила, порядок прийняття рішень 
та процедуру оскарження результатів митного постаудиту 
[11, с. 163].

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію 
митних процедур, до якої у 2006 році приєдналась Украї-
на, серед інших принципів досягнення мети, відображеної 
у її назві, називає затвердження сучасного методу контр-

олю,  який  базується  на  аудиті  [12  ].  Розділ  6  Конвенції 
«Митний контроль» встановлює Стандартне правило 6.6, 
за яким система митного контролю містить у собі контр-
оль на основі методів аудиту.

Під  терміном «контроль на  основі методів  аудиту»  у 
конвенції  розуміється  сукупність  заходів,  за  допомогою 
яких  митна  служба  переконується  у  правильності  запо-
внення декларацій на товари та достовірності зазначених 
у них даних, перевіряючи наявні у причетних до деклару-
вання осіб  відповідні  книги обліку рахунків,  документи, 
облікову документацію та комерційну інформацію. «Мит-
ною службою» при цьому є державна служба, на яку по-
кладене застосування митного законодавства та стягнення 
мит  та  податків,  а  також  застосування  інших  законів  та 
правил,  що  стосуються  ввозу,  вивозу,  переміщення  або 
зберігання  товарів,  а  її  адміністративний підрозділ,  упо-
вноважений  на  виконання митних формальностей,  нази-
вається митним органом.

Свого часу спеціалісти наголошували, що саме співп-
раця з митними органами іноземних держав, насамперед 
європейських, у яких вже є певні напрацювання у напрямі 
митного постаудиту, внесе позитивне в розробку нових ме-
тодик, підвищить кваліфікацію фахівців, а також надасть 
змогу систематизувати знання та зробити прозорішою ме-
тодологію  успішного  митного  постаудиту,  вдосконалити 
роботу митниці [13, с. 27]. Проте і власні досягнення у пе-
ріод дії попереднього Митного кодексу України, зокрема у 
2010–2012 рр., коли достатньо активно запрацювали під-
розділи контрольно-перевірочної роботи (митного аудиту) 
дали  змогу  І.Г.  Бережнюку  дійти  висновку,  що  митний  
аудит – сучасна ефективна форма митного контролю, яка 
не тільки спрощує митні процедури, але й виконує фіскаль-
ну, каральну та превентивну функцію стосовно суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності та стимулює  їх до чес-
ного діалогу з державою. А оцінюючи фіскальні результа-
ти митного аудиту, визнати, що його проведення є еконо-
мічно вигідним для митних органів і держави. Чисельний 
штат  співробітників митних органів, що  займалися мит-
ним аудитом на початок 2013 р., не перевищував 150 осіб  
(з урахуванням співробітників центрального апарату), при 
цьому у 2012 р. за результатами документальних переві-
рок  донарахована  сума  становила  близько  400  тис.  грн.  
у розрахунку на одну посадову особу [14, с. 216].

Позитивно  характеризуючи  Митний  Кодекс  України 
(2012 р.),  який розширив права митниці  та підстави для 
проведення документальних виїзних перевірок та невиїз-
них перевірок, Ю.В. Оніщик відзначає, що це дало змогу 
фактично прискорити митний контроль на етапі безпосе-
реднього оформлення та скоротити витрати часу на нього. 
Але, на думку науковця, з якою ми погоджуємось, незва-
жаючи на те, що Митним кодексом України і закріплено 
основні  положення  щодо  проведення  документальних 
перевірок, чітко визначені права та обов’язки посадових 
осіб митниці та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльнос-
ті, проте цього недостатньо для більш прогресивного роз-
витку цього виду контролю [15, с. 392–393].

 Аналізуючи сучасний стан нормативно-правового та 
організаційного забезпечення здійснення постмитного ау-
диту, зупинимось на структурних змінах, що відбулись у 
системі митних органів та підрозділів митного аудиту. Як 
зазначалось вище, в період 2010–2013 рр. відділи митно-
го  аудиту  знаходились у  структурі  кожної митниці,  були 
підпорядковані керівнику цього органу, а в центральному 
апараті Державної митної  служби України функціонував 
відповідний  департамент,  який  забезпечував  методичне, 
організаційне та практичне керівництво відділами аудиту 
митниць. 

До  безпосереднього  проведення  перевірок  залучались 
посадові особи відділів аудиту, а за необхідності – підрозді-
лів митного оформлення та адміністрування митних плате-
жів. Перевірки призначались керівником митниці у складі 
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3–5 осіб, які самостійно упродовж установленого часу про-
водили документальну перевірку, формували висновки  та 
готували матеріали для розгляду та прийняття рішення. На 
нашу думку, це була достатньо оптимальна та економічно 
виправдана модель діяльності зі здійснення митного контр-
олю після завершення митного оформлення.

Перетворення та структурні зміни, що відбулись у сис-
темі підрозділів митного аудиту в період з 2013 р., на нашу 
думку, погіршили ситуацію зі здійснення вказаної форми 
митного  контролю.  На  практичну  відсутність  застосу-
вання  методів  постаудиту  як  одного  з  фундаментальних 
складників митної  справи в 2015 р.  вже прямо вказують 
автори  дослідження  проблем  реформування  Державної 
фіскальної служби України Європейського інформаційно-
аналітичного центру [16, с. 20 ].

У зв’язку зі створенням Міністерства доходів і зборів 
України  та  реорганізацією  митної  та  податкової  служб 
у червні 2013 р. у митницях були ліквідовані підрозділи 
митного  аудиту,  а  в  головних  управліннях Міндоходів  у 
областях створені єдині управління (відділи) податкового 
та митного  аудиту. На  практиці  виникла  низка  проблем, 
пов’язаних  із  правовим,  кадровим  та методичним  забез-
печенням  таких  перевірок.  Створилась  парадоксальна 
ситуація,  коли  митний  контроль  здійснюють  не  митни-
ки. Не було вирішено це питання і в 2014 році у процесі 
перетворення Міністерства доходів і зборів на Державну 
фіскальну службу України, де зазначені підрозділи і сьо-
годні функціонують у складі  головних управлінь ДФС в 
областях. 

Аналіз  нормативної  бази  дає  змогу  констатувати, що 
пункт 24 ст. 4 Митного кодексу України розкриває поняття 
«митний контроль» як сукупність заходів, що здійснюють-
ся  з метою забезпечення додержання норм цього Кодек-
су, законів та інших нормативно-правових актів із питань 
державної митної  справи, міжнародних договорів Украї-
ни, укладених у встановленому законом порядку. Ст. 336 
МКУ до форм митного контролю, які здійснюються без-
посередньо посадовими особами органів доходів і зборів, 
відносить  проведення  документальних  перевірок  дотри-
мання  вимог  законодавства  України  з  питань  державної 
митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, 
повноти  нарахування  та  сплати  митних  платежів.  Отже, 
ця форма контрольної діяльності  за вітчизняним законо-
давством і є постмитним аудитом, тобто тим сучасним ме-
тодом, на перспективності впровадження якого наполягає 
міжнародна спільнота.

Виходячи з положення п. 34-1 ст. 4 МКУ, органами до-
ходів  і зборів є центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує  формування  та  реалізує  державну  податкову 
і  митну  політику,  митниці  та  митні  пости.  Саме  на  них 
покладається безпосереднє  здійснення державної митної 
справи  [17,  с.  543],  складовою  частиною  якої  є  митний 
контроль [17, с. 7]. Враховуючи, що митниця є територі-
альним органом, який у  зоні  своєї діяльності  забезпечує 
виконання завдань, покладених на органи доходів і зборів 
[17, с. 546], логічним є висновок, що будь-яка форма мит-
ного контролю (у тому числі проведення документальних 
перевірок  своєчасності,  достовірності,  повноти  нараху-
вання  та  сплати  митних  платежів)  може  безпосередньо 
здійснюватись  винятково  посадовими  особами  митниці. 
Крім того, Митним кодексом не допускається втручання 
у діяльність митниць інших територіальних органів цен-
трального  органу  виконавчої  влади, що  забезпечує  фор-
мування та реалізує державну податкову і митну політику 
[17, с. 546].

З огляду на наведені положення вітчизняного законо-
давства та вимоги міжнародних стандартів, вважаємо, що 
створення у 2013 р. підрозділів митного аудиту у струк-
турі Головних управлінь Міндоходів у областях та пере-
несення їх в аналогічну структуру Державної фіскальної 
служби України у вересні 2014 р. [18] є помилковим. Жод-

ним законодавчим актом не надано право проведення цієї 
форми митного контролю посадовим особам, що не є пра-
цівниками митниці.

Відомчі  організаційно-розпорядчі  документи  не  мо-
жуть  змінювати  норми  права,  відтак  спірним  видається 
нам  урегулювання  окремих  питань  порядку  організації 
і  проведення  документальних  перевірок  дотримання  ви-
мог  законодавства  України  з  питань  державної  митної 
справи наказами Міністерства доходів і зборів України від  
16 січня 2014 р. № 23 [19] та Державної фіскальної служби 
України від 12 жовтня 2016 р. № 856 [20].

Як  бачимо,  сама  форма  розпорядчого  документа  но-
сить  суто  рекомендаційний  характер.  І  хоча  розробле-
ні  методичні  рекомендації  (наказ  ДФС  від  12  жовтня  
2016  р. № 856) Державною фіскальною  службою відпо-
відно до вимог Митного  і Податкового кодексів, а також 
інших  нормативно-правових  актів,  що  стосуються  мит-
ного та податкового законодавства, його норми не відпо-
відають  на  основне  питання:  яким  чином повноваження 
на проведення форми митного контролю передано поса-
довим  особам,  які  не  являються  працівниками митниць. 
Визначаючи суб’єктів проведення перевірок, у пункті 1.6 
встановлюється, що їх здійснюють посадові особи відпо-
відних структурних підрозділів ДФС, головних управлінь 
ДФС в  областях, м. Києві, Офісу  великих платників по-
датків ДФС, до функцій яких належить проведення дотри-
мання  вимог  законодавства  України  з  питань  державної 
митної справи. Закріплення функцій за органами ДФС та 
їхніми  структурними  підрозділами  відбувається  шляхом 
видання  наказу  ДФС,  який  носить  організаційно-розпо-
рядчий характер і також не мав би змінювати закріплених 
Митним кодексом повноважень. 

Визначений  митним  законодавством  порядок  здій-
снення документальних перевірок дотримання вимог  за-
конодавства  України  з  питань  державної  митної  справи 
передбачає  використання  інформаційних,  аналітичних, 
кадрових  ресурсів  митниць  та  їхніх  посадових  осіб,  на-
ділених  відповідними  повноваженням  щодо  доступу  до 
певної інформації, програмно-інформаційних комплексів, 
автоматизованих  систем  та  документів, що  зберігаються 
митними органами. У процесі проведення перевірок мит-
никами (до 2013 р.) не виникало проблем організаційного 
та правового характеру під час отримання інформації щодо 
ризиків порушень митного  законодавства  суб’єктами  зо-
внішньоекономічної діяльності для внесення їх до плану 
перевірок;  копій  документів,  що  подавались  у  процесі 
митного  оформлення;  надання  правової  оцінки  в  питан-
нях наявності ознак порушень митних правил та розгляду 
питання щодо наявності підстав для складання протоколу 
про порушення митних правил (і складання такого прото-
колу); організації та проведення взяття проб та зразків для 
дослідження;  накладення митного  забезпечення;  направ-
лення до митних та інших уповноважених органів інозем-
них  держав  запитів  про  надання  адміністративної  допо-
моги у сфері попередження, виявлення та розслідування 
митних  правопорушень  та  на  перевірку  автентичності 
документів, які надавались під час митного контролю та 
оформлення  тощо. Робоча  група формувалась  із посадо-
вих осіб митниці, а тому наказ не потребував попередніх 
узгоджень щодо  складу осіб, що входять у  такі  групи,  а 
взаємодія у процесі проведення документальної перевір-
ки між структурними підрозділами одного митного органу 
здійснювалась на лінійному рівні і не потребувала зайвих 
погоджень та запитів щодо документального оформлення 
делегування окремих дій, прийняття рішень або отриман-
ня інформації і документів працівникам іншого органу (ін-
шій юридичній особі).

Запропонована система взаємодії підрозділів держав-
ної фіскальної служби значно ускладнює процедуру про-
ведення  документальної  перевірки  через  намагання  «ле-
галізувати» здійснення підрозділами, уповноваженими на 
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проведення  перевірок  дотримання  вимог  законодавства 
України з питань державної митної справи, непритаман-
них їм повноважень. У результаті за наявності лише двох 
підрозділів,  уповноважених  на  проведення  перевірок  – 
митного аудиту та податків і зборів із фізичних осіб, до їх 
проведення можуть залучатись посадові особи підрозділів 
інформаційних технологій, погашення податкового боргу 
і  експерти  Спеціалізованої  лабораторії  з  питань  експер-
тизи та досліджень ДФС, а також посадові особи шести 
підрозділів митниць ДФС, до повноважень яких належить 
здійснення  контролю  за  правильністю  визначення  мит-
ної  вартості  товарів,  контролю  за  класифікацією  товарів 
згідно УКТЗЕД, контролю за дотриманням вимог митних 
режимів, контролю за визначенням країни походження то-
варів, контролю за законністю отримання пільг в оподат-
куванні, повноти сплати митних платежів / правомірності 
застосування  умовного  повного/часткового  звільнення 
від оподаткування митними платежами відповідно до за-
явленого митного режиму, відбору проб (зразків) товарів 
та  накладення  митного  забезпечення.  Крім  того,  у  про-
цесі проведення та підготовки висновків за результатами 
перевірки можуть  бути  задіяні  підрозділи митниці  з  бо-
ротьби  з  митними  правопорушеннями,  документального 
забезпечення  та юридичні. Як  бачимо,  для  забезпечення 
можливості проведення перевірки двома уповноваженими 
підрозділами залучається ще десять. При цьому у кожно-
му разі, коли виникає потреба у зверненні до «залучених» 
підрозділів  та  їхніх  посадових  осіб,  підрозділ,  що  здій-
снює  (очолює)  документальну  перевірку,  звертається  до 
керівника  відповідної  митниці  або  експертної  установи 
із запитом за підписом керівника уповноваженого органу 
ДФС, що призначив перевірку. У такому ж ускладненому 
порядку отримуються відповіді та витребувані матеріали 
і  документи, що,  безперечно,  призводить  до  втрати  опе-
ративності та ритму перевірки, збільшення часу та підви-
щення ризику недотримання процедури її проведення.

На  нашу  думку,  запропонована  система  взаємодії  у 
процесі проведення документальних перевірок дотриман-
ня вимог законодавства України з питань державної мит-
ної  справи  не  сприятиме  формуванню  сучасної  системи 
митного аудиту, яку очікують не лише вітчизняні бізнес-
структури, а й європейські партнери. Підписання та рати-
фікація Україною 16 вересня 2014 р. Угоди про асоціацію з 

ЄС вимагає активних кроків із приведення адміністратив-
ної спроможності відповідних адміністративних органів у 
відповідність до цілей ефективного контролю та підтрим-
ки  сприянню  законній  торгівлі  [21].  Ст.  76  Угоди  закрі-
плює домовленості  сторін, що  їх  відповідне митне  зако-
нодавство як принципове питання має бути стабільним та 
всеохоплюючим та що положення і процедури мають бути 
пропорційними, прозорими, застосовуватись уніфіковано, 
а також забезпечать застосування сучасних митних мето-
дів, зокрема і постаудитного контролю, для спрощення та 
сприяння ввезенню та випуску товарів.

З  метою  підвищення  ефективності  документальних 
перевірок  та  раціонального  використання  кадрового  по-
тенціалу Державної фіскальної служби варто невідкладно 
вжити організаційних заходів щодо відновлення діяльнос-
ті підрозділів митного аудиту та повноважень зі здійснен-
ня вказаної форми митного контролю в митниці. Оскільки 
в Митному кодексі України передбачено проведення мит-
ного  контролю  працівниками  митниці,  а  не  іншими  те-
риторіальними органами ДФС, достатньо внести зміни у 
відомчі накази, які стосуються структури підрозділів цен-
трального  апарату,  головних  управлінь ДФС  в  областях, 
Офісу великих платників податків ДФС, митниць і закрі-
плення за ними відповідних функцій та процедур.

Висновки. Постмитний аудит являє собою ефектив-
ну форму митного  контролю,  яка  визнається митними 
адміністраціями  європейських  країн  як  пріоритетна. 
Митне  законодавство  України  регламентує  підстави  і 
порядок  здійснення  документальних  перевірок  дотри-
мання вимог законодавства з питань державної митної 
справи  з  урахуванням  міжнародних  стандартів  щодо 
спрощення та гармонізації митних процедур. Проведен-
ня постмитного аудиту іншими, ніж митниці, органами 
Державної фіскальної служби України не відповідає по-
ложенням Митного кодексу України щодо документаль-
них перевірок дотримання вимог законодавства України 
з  питань  державної митної  справи,  у  тому  числі  своє-
часності,  достовірності,  повноти нарахування  та  спла-
ти митних платежів. Відтак необхідно внести зміни до 
відомчих наказів, що визначають організаційну  струк-
туру  та  функції  територіальних  органів  ДФС  та  їхніх 
підрозділів, утворивши відділи митного аудиту у складі 
митниць.
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 Стаття присвячена дослідженню правового регулювання інформаційної взаємодії в процесі громадської експертизи на предмет 
вдосконалення законодавства аналогічних відносин в місцевому самоврядуванні. Запропоновано авторське визначення «громадської 
експертизи діяльності органів місцевого самоврядування»; здійснено класифікацію прав і обов’язків суб’єктів, які приймають участь в 
експертизі; обґрунтовано необхідність затвердження методики здійснення інформаційної взаємодії при проведенні громадської експер-
тизи діяльності органів місцевого самоврядування й їх посадових осіб. 
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Статья посвящена исследованию правового регулирования информационного взаимодействия в процессе общественной экспер-
тизы на предмет возможного усовершенствования законодательства аналогичных отношений в местном самоуправлении. Предложено 
авторское определение «общественной экспертизы деятельности органов местного самоуправления»; осуществлена классификация 
прав и обязанностей субъектов, участвующих в экспертизе; обоснована необходимость утверждения методики осуществления инфор-
мационного взаимодействия при проведении общественной экспертизы деятельности органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц.
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The article is devoted to research of legislative regulation of informational interaction in the civil examination process, related to legislation 
improvement of analogous relationships in local government. Proposed the author’s definition of «examination of local government’s activity»; 
performed the classification of rights and obligations of subjects, which are involved in examination; justified the necessity of approval of informa-
tion exchange method during conduction of civil examination of local government bodies and their officers.
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Постановка проблеми. Громадська експертиза – інстру-
мент інформаційної взаємодії, який створює потенційну мож-
ливість для забезпечення зворотного зв’язку органу місцево-
го самоврядування (далі – ОМС) з громадою. Ефективність 
використання  цього  інструменту  значним  чином  залежить 
від якості інформаційної взаємодії між суб’єктами місцевого 
самоврядування. У свою чергу, якість інформаційної взаємо-
дії визначається змістом правового регулювання суспільних 
відносин в цьому сегменті діяльності ОМС, зокрема, необ-
хідним є визначення правового режиму інформаційної вза-
ємодії. На жаль, законодавець практично не звертав уваги на 
вирішення цих проблем в національному законодавстві, яке 
стосується місцевого самоврядування.

Таким  чином,  дослідження  особливостей  правового 
регулювання інформаційної взаємодії між суб’єктами міс-
цевого самоврядування в процесі громадської експертизи 
й  розробка  рекомендацій  для  удосконалення  законодав-
ства є актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
правового регулювання громадської експертизи досліджу-
вали А. Балицька, М. Лациба, Л. Наливайко, А. Орєшкова, 
О. Орловський, О. Сушко, Л. Усаченко, О. Хмара, Т. Шев-
ченко  та  інші.  Загальні  питання  правового  регулювання 
інформаційних відносин були предметом наукового інтер-
есу В. Бєлєвцевої, В. Брижко, К. Калюжного Л. Коваленко 
та  інших. Разом з тим системного дослідження правово-
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го  регулювання  інформаційної  взаємодії  між  суб’єктами 
місцевого  самоврядування  саме  в  процесі  громадської 
експертизи  не  проводилося,  що  додає  роботі  додаткової 
актуальності.

Формулювання цілей статті. Мета  статті  полягає  в 
дослідженні  правового  регулювання  інформаційної  вза-
ємодії між суб’єктами місцевого самоврядування в проце-
сі  громадської  експертизи діяльності ОМС  і формуванні 
пропозицій  щодо  вдосконалення  законодавства  в  сфері 
місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. В рамках даного дослі-
дження будемо вважати, що інформаційна взаємодія в міс-
цевому самоврядуванні – це інформаційна діяльність всіх 
суб’єктів місцевого самоврядування, результатом якої є ін-
формація (інформаційні продукти, документи, дані тощо), 
що здатна задовольнити інформаційні потреби будь-якого 
суб’єкта, який є учасником процесу прийняття рішень.

 У вдосконаленій соціальній моделі прийняття рішень 
у місцевому самоврядування можуть застосовуватись різ-
ні інструменти інформаційної взаємодії, які відрізняються 
формою, змістом і способом реалізації інформаційних від-
носин між суб’єктами місцевого самоврядування з метою 
підвищення якості цих рішень [1, с. 103]. 

Такими інструментами інформаційної взаємодії є: міс-
цевий референдум; загальні  збори громадян; місцеві  іні-
ціативи; громадські слухання; підготовчі комісії й робочі 
групи із залученням представників громадськості, вчених 
і спеціалістів [2]. Крім того, до інформаційних інструмен-
тів можна віднести індивідуальні або колективні звернен-
ня  представників  територіальної  громади  відповідно  до 
Закону України «Про звернення громадян».

До переліку інструментів, що забезпечують участь гро-
мадян в процесі прийняття рішень, також можна віднести: 
громадські експертизи діяльності органів виконавчої вла-
ди; консультації з громадськістю; діяльність громадських 
рад. На місцевому рівні правове регулювання цих інстру-
ментів впливу на процес прийняття рішення є недоскона-
лим. Наприклад, норми, які закріплені в постановах Кабі-
нету Міністрів України (далі – КМУ) «Про затвердження 
порядку сприяння проведення громадської експертизи ді-
яльності органів виконавчої влади» № 976 від 05.11.2008 
(далі – Постанова № 976) [3] і «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної полі-
тики» №996  від  03.11.2010  [4],  є  рекомендаційними  для 
ОМС, а отже, не мають для них обов’язкової сили. За іні-
ціативи деяких органів місцевого самоврядування такі ін-
струменти взаємодії все ж використовуються, однак, через 
відсутність аналогічних вимог в Законі України «Про міс-
цеве  самоврядування»  [2]  повсюдного  застосування  такі 
інструменти  не  набули.  Тобто  застосування  цих  інстру-
ментів  на місцевому  рівні  залишається  поза межами  за-
конодавчого регулювання й їх легітимного застосування в 
розумінні ст. 19 Конституції України (далі – КУ) [5].

Отже,  з  метою  усунення  недоліків  і  прогалин  в  пра-
вовому  регулюванні  громадської  експертизи  доцільно 
проаналізувати нормативні  акти,  які регламентують про-
ведення будь-яких експертиз, й імплементувати найкращі 
положення з них у відповідні законодавчі пропозиції щодо 
місцевого самоврядування.

Перш за все, необхідно розглянути поняття «експерти-
за», визначити сутнісні характеристики й виявити особли-
вості,  які  необхідно  врахувати  для  формування  поняття 
«експертиза  діяльності  органів  місцевого  самоврядуван-
ня». Аналіз понять наведено у таблиці №1.

З аналізу наведених понять вбачається, що певні з них 
містять перелік методів і принципів, що на думку автора 
є недоцільним, оскільки такі переліки загальних методів і 
принципів у визначенні не в повній мірі відокремлюють 
одне поняття  експертизи від  іншого. Перерахування цих 
положень у визначенні не забезпечить повноти опису ані 
принципів, ані методів, що загрожує звуженню на практи-

ці можливостей для проведення експертизи об’єкта мето-
дом чи способом, який у визначенні не зазначено. 

Тому  принципи  й методи  проведення  експертизи  до-
цільно закріпити в загальних рекомендаціях. Попередньо 
зазначені рекомендації можна назвати «Методика  інфор-
маційної взаємодії при проведенні громадської експертизи 
діяльності органів місцевого самоврядування та  їх поса-
дових осіб» (далі – Методика).

Зауважимо,  що  у  визначенні  терміну  «експертиза  
діяльності органів місцевого самоврядування» зазначення 
в якості об’єкту експертизи тільки рішення чи актів цих 
органів значно звужує можливий перелік об’єктів для екс-
пертного дослідження.

Адже громадська експертиза може бути застосована як 
засіб забезпечення зворотного зв’язку на будь-якому етапі 
процесу прийняття рішення.

Зазначення  будь-яких  критеріїв  щодо  «фаховості»  
й  «наявності  спеціальних  знань»  у  суб’єктів,  які  будуть 
проводити  експертизу  на  місцевому  рівні,  не  доцільно, 
оскільки це звужує права осіб, які потенційно могли б іні-
ціювати й проводити зазначену експертизу.

Ефективність  проведення  експертизи  значною мірою 
залежить  від  якості  інформаційної  взаємодії  між  всіма 
суб’єктами,  які  в  ній  задіяні.  Це  стосується  регламенту 
відповідної  інформаційної  діяльності  й  змісту  інформа-
ційних  продуктів,  які  надаються  для  експертного  дослі-
дження (рішення ОМС, звіт міського голови, звіти депута-
тів, проекти рішень тощо); регламенту й змісту висновку 
експертного дослідження; інформаційних матеріалів щодо 
методики проведення окремих етапів  експертного дослі-
дження тощо.

Наприклад,  якщо  проводиться  експертиза  діяльності 
міського  голови,  одним  із  інформаційних продуктів,  який 
надається на експертне дослідження, може бути його звіт. 
Законом визначено, що голова звітує про свою роботу пе-
ред територіальною громадою не рідше одного разу на рік  
[2, ч. 7 ст. 42]. Однак, враховуючи, що вимог відносно якіс-
них і змістовних критеріїв до звіту не передбачено, відпо-
відно й оцінка щодо ефективності чи неефективності діяль-
ності міського голови під час проведення експертизи у разі 
відсутності методичних рекомендацій буде ускладнена.

Отже,  з одного боку, мають бути встановлені вимоги 
до змісту інформаційних продуктів діяльності ОМС і його 
посадових осіб,  які надаються для експертизи,  а  з  іншо-
го – повинна бути визначена детальна й змістовна регла-
ментація проведення експертизи, що забезпечить надання 
обґрунтованих  висновків.  Також  необхідно  встановити 
вимоги до форми й змісту експертних висновків.

Крім того, наявність чітко регламентованої Методики 
проведення  експертизи  з  визначенням  мети,  принципів, 
методів, об’єктів, суб’єктів, а також індикаторів, критері-
їв  і  показників  діяльності  ОМС  забезпечить  потенційну 
можливість  для  кожного  зацікавленого  суб’єкта  надати 
обґрунтовані висновки щодо ефективності такої діяльнос-
ті. Якщо експертиза – це дослідження, перевірка, аналіз й 
оцінка причинно-наслідкових явищ, які наступили чи мо-
жуть наступити в результаті прийняття рішення, то робота 
експерта  буде  направлена  на  дослідження  відповідності 
результатів діяльності ОМС індикаторам, критеріям і по-
казникам, що встановлені нормативними актами.

Таким чином,  для  ефективного  використання  інстру-
менту  громадської  експертизи  має  бути  сформована  ви-
черпна правова регламентація, як в частині встановлення 
вимог щодо  інформаційної діяльності всіх суб’єктів міс-
цевого самоврядування, так і в частині інформаційної вза-
ємодії з визначенням у Методиці відповідних індикаторів, 
критеріїв і показників для оцінки діяльності ОМС.

На нашу думку, відмінною ознакою, що дозволяє від-
різняти  поняття  «експертиза»  для  певних  предметних 
сфер діяльності, є визначення конкретної мети, об’єктів і 
суб’єктів. 
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Отже,  запропонуємо наступне визначення:  громадська 
експертиза діяльності органів місцевого самоврядування – 
це процес, метою якого є дослідження суб’єктами терито-
ріальної  громади  на  відповідність  вимогам  нормативно-
правових  актів  мети,  індикаторів,  критеріїв  і  показників 
діяльності ОМС і їх посадових осіб, результати якого відо-
бражаються у відповідному висновку для їх врахування.

Суб’єктами,  які  мають  право  ініціювати  проведен-
ня  громадської  експертизи  (інститутами  громадянського 
суспільства) є: громадські об’єднання; професійні спілки 
і  їх об’єднання; творчі спілки; організації роботодавців  і 
їх  об’єднання;  благодійні  й  релігійні  організації;  органи 
самоорганізації населення; недержавні засоби масової ін-
формації й інші не підприємницькі товариства й установи, 
легалізовані відповідно до законодавства [3].

До  суб’єктів,  які мають право  ініціювати  громадську 
експертизу,  варто  додати:  старосту;  депутата  ради;  по-
стійну комісію ради; тимчасову контрольну комісію ради; 
секретаря  ради;  голову  ради;  виконавчі  органи  ради,  які 
наділені владними повноваженнями, що буде відповідати 
кращим  іноземним  практикам  залучення  органами  міс-
цевого  самоврядування  членів  територіальної  громади, 
представників  громадянського  суспільства  до  участі  в 
управлінні місцевими  справами й до процесу прийняття 
рішення місцевими органами влади.

Для формування пропозицій щодо правового регулю-
вання інформаційної взаємодії в процесі проведення гро-
мадської експертизи діяльності ОМС необхідно дослідити 
закріплення  в  чинному  законодавства  прав  й  обов’язків 
окремих суб’єктів місцевого самоврядування.

Таблиця 1
Сутнісні характеристики поняття «експертиза»

Поняття характеристика
Експертиза – це спосіб аналізу причинно-наслідкових 
зв’язків не тільки стосовно того, що вже відбулося, але й 
того, що очікується, має або може відбутися; це спосіб піз-
нання певної реальності в тих випадках, коли ця реальність 
не піддається прямому вимірюванню, обрахуванню й взагалі 
будь-якому об’єктивному дослідженню [6].

Акцентується увага на методах проведення й меті експер-
тизи (пізнання певної реальності). Однак зазначені методи 
є загальними для будь-якого процесу пізнання і не підкрес-
люють особливостей проведення експертизи. Зауважимо, 
що вказані методи проведення експертизи не передбачають 
наявність критеріїв й індикаторів, із досягненням яких мож-
ливо об’єктивно оцінити діяльність ОМС.

Експертиза – процесуальна дія, що полягає в проведенні 
експертом спеціальних досліджень з метою встановлення 
за матеріалами справи фактичних даних і обставин [7]. Або 
дослідження експертом на основі спеціальних знань мате-
ріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію 
про обставини справи, що перебуває у провадженні органів 
досудового розслідування чи суду [8].

Визначення підкреслює об’єкти дослідження – матеріальні 
об’єкти, явища, процеси. Для експертизи діяльності ОМС 
об’єктом можуть бути всі регламентовані нормами права 
суспільні відносини, які виникають в процесі діяльності 
ОМС, а також об’єкти правовідносин в т.ч. – дії й безді-
яльність, поведінка посадових осіб, а не лише матеріальні 
об’єкти (рішення, звіти).

Правова експертиза проекту нормативно-правового акту – 
об’єктивне й повне дослідження проекту акту виходячи із 
загальносуспільних і загальнодержавних інтересів, засад 
побудови правової системи, розроблення в разі необхідності 
пропозицій щодо внесення до проекту або інших пов’язаних 
з ним нормативно-правових актів необхідних змін і допо-
внень, підготовка обґрунтованого експертного висновку зі 
всебічною оцінкою проекту нормативно-правового акта [9]. 

У визначенні містяться загальні принципи проведення екс-
пертизи, які також є важливими для експертизі діяльності 
ОМС: 1. об’єктивність і повнота дослідження; 2. обґрунтова-
ність висновку; 3. всебічність оцінювання.

Наукова й науково-технічна експертиза – це діяльність, 
метою якої є дослідження, перевірка, аналіз і оцінка на-
уково-технічного рівня об’єктів експертизи й підготовка 
обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких 
об’єктів [10]. 

Підкреслюється, що експертиза – це діяльність: перевірка, 
аналіз і оцінка об’єкту для прийняття рішень; визначено 
мету й методи експертного дослідження. 

Екологічна експертиза – вид науково-практичної діяльності 
уповноважених державних органів, еколого-експертних 
формувань й об’єднань громадян, що ґрунтується на між-
галузевому екологічному дослідженні, аналізі й оцінці 
передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об’єктів, 
реалізація й дія яких може негативно впливати або впливає 
на стан навколишнього природного середовища, і спрямова-
на на підготовку висновків про відповідність запланованої 
чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища, раці-
ональне використання й відтворення природних ресурсів, 
забезпечення екологічної безпеки [11].

Підкреслюється, що експертиза – це діяльність; перерахова-
но суб’єктний склад осіб, які її проводять; визначено методи 
й об’єкти експертизи; визначено головний спосіб пізнання – 
перевірка на відповідність об’єктів вимогам НПА з метою 
забезпечення екологічної безпеки.

Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади – 
складова механізму демократичного управління державою, 
який передбачає проведення інститутами громадянського 
суспільства, громадськими радами оцінки діяльності органів 
виконавчої влади, ефективності прийняття й виконання 
такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо 
розв’язання суспільно значущих проблем для їх врахування 
органами виконавчої влади у своїй роботі [3].

Підкреслено, що експертиза віднесена до механізмів 
управління; визначено суб’єктний склад і мету проведення 
(оцінка ефективності); вичерпно й звужено перераховані 
об’єкти; визначено юридичне призначення висновку – для 
врахування.

Громадська експертиза – ініційоване з боку громадянсько-
го суспільства або органів влади комплексне дослідження 
представниками громадськості рішень або актів органів 
державної влади й органів місцевого самоврядування, що 
завершується наданням обґрунтованого висновку з елемен-
тами рекомендацій [12].

Поняття визначає суб’єктний склад, об’єкти експертизи й 
характеристику висновку.
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З  аналізу  наукових  і  нормативних  джерел  [2,  3,  13] 
складено наступний перелік прав й обов’язків, які мають 
окремі  суб’єкти  при  проведенні  громадської  експертизи, 
що наведені в таблиці № 2 і № 3.

Встановлено, що обов’язки органів влади при прове-
денні громадської експертизи можливо класифікувати на 2 
групи: а) процедурні, призначені для забезпечення органі-
зації проведення громадської експертизи; б) функціональ-
ні – щодо експертних пропозицій (висновків).

У  результаті  вищезазначеного  аналізу  прав  й 
обов’язків, судової практики [14, 15] виявлено типові не-
доліки при проведенні громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади: порушення строків видання на-
казу про призначення  громадської  експертизи; порушен-
ня порядку надання доступу до необхідних документів й 
інформації;  порушення  порядку  розміщення  інформації 
про громадську експертизу на веб-сайті органу влади; по-
рушення порядку розміщення й розгляду експертних про-

Таблиця № 2
Права й обов’язки інститутів громадянського суспільства щодо проведення громадської експертизи 

№ Права Обов’язки
1. право на ознайомлення з первинними 

документами, які мають відношення до 
предмету громадської експертизи;

не перешкоджати при проведенні громадської експертизи суб’єктам 
органу місцевого самоврядування у виконанні їх повноважень;

2. право на отримання засвідчених копій 
документів;

до формування остаточних рекомендацій і пропозицій утримуватись від 
поширення проміжних результатів проведення громадської експертизи;

3. право на невтручання в діяльність ін-
ститутів громадянського суспільства і їх 
представників з боку суб’єктів органів 
місцевого самоврядування і їх посадових 
осіб з питань, що стосуються предмету 
експертизи;

у тримісячний строк подати експертні пропозиції в письмовій і елек-
тронній формі із зазначенням: 
1. інформації про ініціатора громадської експертизи; предмета й мети 
громадської  експертизи; відомостей про експертів, які проводили екс-
пертизу; 
2. обґрунтованої оцінки діяльності органу місцевого самоврядування й 
ефективності прийняття й виконання ним рішень, програм, реалізації 
владних повноважень; 
3. пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем і підви-
щення ефективності діяльності органу виконавчої влади; 
4. відомостей про проведені засідання робочої групи (в разі її утворення).

4 право на вільне розповсюдження й публіч-
не обговорення отриманої інформації, а 
також матеріалів, що стосуються перебігу 
громадських експертизи, її висновків і під-
готовлених рекомендацій;

5. право бути присутніми на засіданні колегії 
органу під час розгляду експертних пропо-
зицій.

Таблиця № 3
Права й обов’язки органів виконавчої влади під час проведення громадської експертизи

№ Права Обов’язки 
Процедурні Функціональні

1. перевіряти доручення від легалі-
зованого інституту громадянсько-
го суспільства щодо повноважень 
представника на проведення 
громадської експертизи;

видати в 7-ми денний строк наказ про прове-
дення громадської експертизи із зазначенням 
заходів, необхідних документів і матеріалів, 
посадової особи, відповідальної за взаємодію 
із інститутом громадянського суспільства;

У тижневий строк розмістити екс-
пертні пропозиції на веб-сайті;

2. висловлювати й публічно поши-
рювати власну точку зору щодо 
перебігу й підсумків громадської 
експертизи;

довести вищезазначений наказ до відома іні-
ціаторів проведення громадської експертизи 
протягом трьох днів з моменту його видання;

розглянути експертні пропозиції 
на найближчому засіданні колегії 
за участю представників  ініціато-
ра  громадської  експертизи;

3. утворити в разі потреби робочу 
групу із залученням представ-
ників інституту громадянського 
суспільства;

розмістити в тижневий строк інформацію 
про  надходження запиту   щодо  проведення  
громадської  експертизи,  текст  наказу (роз-
порядження)  й  заходи,  здійснені органом 
виконавчої влади з метою сприяння її про-
веденню, на власному веб-сайті;

розробити й затвердити  за  ре-
зультатами  розгляду експертних 
пропозицій заходи, спрямовані на 
їх реалізацію;

протягом 5-ти робочих днів з моменту ви-
дання наказу передати ініціатору громадської 
експертизи матеріали або завірені копії чи 
надіслати їх в електронній формі. У  разі коли 
запит стосується надання великого обсягу 
інформації  або потребує пошуку інформації 
серед значної кількості даних, строк надан-
ня матеріалів може бути продовжено до 20 
робочих днів;

подати в десятиденний  строк  
ініціатору  громадської експертизи  
письмову  відповідь про резуль-
тати розгляду експертних пропо-
зицій  і  заходи,  спрямовані на їх 
реалізацію, з одночасним розмі-
щенням  відповідної  інформації  в 
засобах масової інформації та/або 
на власному веб-сайті;

4. Не перешкоджати проведенню громадської 
експертизи, не втручатись у діяльність ініці-
аторів проведення громадської експертизи, 
пов’язаної з її проведенням.

надіслати  в  письмовій  і електро-
нній формі Секретаріату Кабінету  
Міністрів  України для розміщення 
на урядовому веб-сайті «Грома-
дянське суспільство і влада».
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позицій  (висновків  громадської  експертизи);  порушення 
порядку розміщення матеріалів громадської експертизи на 
веб-порталі «Громадянське суспільство і влада».

Зазначені недоліки діяльності органів виконавчої вла-
ди мають місце,  оскільки в Порядку № 976  [3]  відсутнє 
визначення відповідальності й механізму притягнення до 
неї за порушення інформаційних прав представників гро-
мадянського  суспільства.  Крім  того,  представникам  гро-
мадянського суспільства для захисту своїх прав і поруше-
них інтересів, наприклад, в судових інстанціях, необхідні 
значні ресурси й час, що не сприяє подальшій активності 
й ініціативі з боку громадськості приймати участь в управ-
лінні місцевими справами.

Отже,  для  належного  правового  регулювання  про-
ведення  експертизи  діяльності  органів  місцевого  са-
моврядування  необхідно  встановлювати  таку  правову 
регламентацію  інформаційної  взаємодії,  за  якої  виклю-
чається  наявність  дискреційних  повноважень  посадових 
осіб ОМС. Саме така правова регламентація може забезпе-
чити вирішення зазначених проблем, оскільки при цьому 
встановлюються алгоритм і процедури щодо врахування й 
використання інформації, яка створюється в процесі про-
ведення громадської експертизи.

Важливу роль при вирішенні поставленої в роботі про-
блеми може відіграти закріплення в Законі [2] і відповідно 
регламентах  рад  положень  про  громадську  експертизу  як 
певного  інструменту  інформаційної  взаємодії,  що  сприяє 
участі  громадян  в  управлінні  місцевими  справами,  із  за-
кріпленням поняття, переліку суб’єктів, об’єктів і загальної 
процедури проведення. Принципи, методи, індикатори, по-
казники й критерії щодо особливостей експертного дослі-
дження кожного інформаційного продукту, дій і поведінки 
посадових осіб ОМС доцільно закріпити в Методиці.

Не зайвим буде також встановлення в регламентах рад 
норм щодо вимог до змісту пояснювальної записки в час-
тині  обов’язкової  наявності  аналітичного  висновку  про 
необхідність проведення громадської експертизи чи при-

чини щодо недоцільності  її проведення. Однак це не ви-
ключає можливості проведення громадської експертизи з 
ініціативи суб’єктів територіальної громади.

Висновки:
Правова регламентація громадської експертизи як од-

ного з  інструментів  інформаційної взаємодії  забезпечить 
реалізацію права громадян на участь в управлінні місце-
вими справами й підвищення демократичності управління 
на місцевому рівні.

Закріплення  такого  інструменту  інформаційної  вза-
ємодії  в  Законі  України  «Про  місцеве  самоврядування» 
поширить  правове  регулювання  громадської  експертизи 
на місцевий рівень, що сприятиме широкому  залученню 
громадян і громадських інститутів в процес прийняття рі-
шення.

Ефективність  проведення  громадської  експертизи 
залежить  від  якості  інформаційної  взаємодії  між  всіма 
суб’єктами територіальної  громади й суб’єктами органів 
місцевого самоврядування в процесі проведення громад-
ської експертизи. А отже, має бути правова регламентація 
вимог  як  щодо  інформаційної  діяльності  всіх  суб’єктів 
місцевого самоврядування, так і в частині інформаційної 
взаємодії  з  визначенням у Методиці відповідних  індика-
торів, критеріїв і показників для оцінки діяльності ОМС.

Наявність типової «Методики інформаційної взаємодії 
при  проведенні  громадської  експертизи  діяльності  орга-
нів місцевого  самоврядування  та  їх посадових осіб» до-
зволить уніфікувати правовідносини в зазначеній сфері й 
сприятиме підготовці якісних експертних висновків.

У зв’язку із децентралізацією на місцевий рівень буде 
передано широке  коло  повноважень  і  ресурсів,  що  при-
зведе до значного збільшення кількості рішень, які будуть 
прийматись. А тому вдосконалення правової регламента-
ції  інформаційної  діяльності  в  частині  визначення  алго-
ритмів  і процедур щодо створення  інформації ОМС, яка 
використовується в процесі громадської експертизи, може 
бути предметом подальших наукових розвідок.
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КЛАСиФІКАЦІЯ ТА ЗМІСТ ПРиНЦиПІВ ДІЯЛьНОСТІ КЕРІВНиКА 
У СФЕРІ ВиКОНАННЯ ПОКАРАНь
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Of ThE hEard’S aCTIVITIES IN PENaL SySTEM
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кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного,

цивільного та господарського права і процесу
Академії Державної пенітенціарної служби

У статті розглянуто зміст принципів діяльності керівника у сфері виконання покарань і важливість врахування їх в управлінській 
практиці, зокрема під час проведення реформи системи виконання покарань. Здійснюється аналіз наукових і нормативних джерел з ме-
тою визначення рівня дослідження питання щодо принципів діяльності керівника у сфері виконання покарань на доктринальному рівні. 
Уточнено класифікацію й проведено групування принципів діяльності керівника у сфері виконання покарань.

Ключові слова: принцип, керівник, управління, сфера виконання покарань, адміністративна діяльність.

В статье рассмотрено содержание принципов деятельности руководителя в сфере исполнения наказаний и важность их учета в 
управленческой практике, в частности – во время проведения реформы системы исполнения наказаний. Проводится анализ научных 
и нормативных источников с целью определения уровня исследования вопроса относительно принципов деятельности руководителя в 
сфере исполнения наказаний на доктринальном уровне. Уточнена классификация и проведено группирование принципов деятельности 
руководителя в сфере исполнения наказаний.

Ключевые слова: принцип, руководитель, управление, сфера исполнения наказаний, административная деятельность

The author considers the principles of the head’s activities in penal system and emphasizes the importance of their use while reforming penal 
system. The author analyses scientific and standard sources to define the level of the research as to the principles of the head’s activities penal 
system at the doctrine level. The author specifies the classification and groups of principles of the head’s activities in penal institutions.

Key words: principle, head, management, penal system, administrative activity.

Постановка проблеми.  Існування служби виконання 
покарань потребує постійної уваги з боку правозахисни-
ків,  інститутів  громадянського  суспільства,  особливо  в 
умовах, коли держава позбавляє власні спеціальні  інсти-
туції  наглядових  повноважень.  Розбалансування  правоо-
хоронної системи призвело до фактичної безконтрольнос-
ті  діяльності  установ  й  органів  виконання  покарань, що 
обумовлює необхідність підвищення якості управління й 
запровадження нових стандартів менеджерської роботи в 
означених  інституціях  і  може  бути  досягнуто  винятково 
на обґрунтованих засадах (принципах), які повинні сфор-
мувати чітке уявлення про методи й форми керівних про-
цесів задля досягнення завдань і цілей трансформованої й 
оновленої пенітенціарної системи. Тому пошук ефектив-
них  шляхів  удосконалення  процесу  управління  сферою 
виконання  покарань  потребує  насамперед  теоретичного 
осмислення  й  обґрунтування  новітніх  принципів  управ-
ління  на  рівні  європейських  стандартів.  Основу  всього 
управлінського  процесу  взагалі  й  у  сфері  виконання по-
карань зокрема формують принципи. Адже принципи як 
основні  засади не  тільки визначають напрямки,  способи 
й методи реалізації державної політики у сфері виконання 
покарань,  але й  обов’язки  суб’єктів  управлінської  діяль-
ності. 

Стан опрацювання. Дослідженням проблематики по-
няття, систематизації і класифікації принципів державно-
го управління займалися такі вітчизняні вчені-адміністра-
тивісти,  як В. Авер’янов,  Г. Атаманчук,  І.  Голосніченко,  
Ц. Ямпольська, Б. Лазарєв та інші, а також фахівці з дер-
жавного  управління  Н.  Нижник,  О.  Машков,  зарубіжні 
вчені А. Саймон, Г. Райт, Б. Гурне та ін.

Окремі аспекти дослідження цієї проблематики з ура-
хуванням  специфіки  управління  сферою  виконання  по-
карань зустрічаються в роботах А. Аксьонова Є. Бараша,  
С. Гречанюка, В. Пузирного, М. Ребкала, Ю. Щедрина та 
ін. Але комплексного дослідження сучасної системи прин-
ципів діяльності керівника у сфері виконання покарань у 
вітчизняній науковій літературі немає, що обумовлює ак-
туальність теми.

Метою статті є систематизація, характеристика й ана-
ліз принципів діяльності керівника у сфері виконання по-
карань 

Виклад основного матеріалу. В адміністративно-пра-
вовій  науці  зустрічаються  як  різні  визначення  принци-
пів управління,  так  і різні підходи щодо  їх класифікації. 
Є. Бараш  зазначає, що  в  основу  організаційно-структур-
ної  побудови  системи  управління  (в  системі  виконання 
покарань  –С.  З.)  повинні  бути  покладені  такі  принци-
пи:  а)  єдиноначальність  і  персональна  відповідальність;  
б) чітке визначення доцільного й реально здійсненого об-
сягу робіт для кожного структурного підрозділу й окремо-
го співробітника; в) чітке визначення підлеглості одиниць 
управління, а також відповідність прав, обов’язків і відпо-
відальності керівників [1, с. 90].

В.  Пузирний,  досліджуючи  питання  адміністратив-
ної  діяльності  Державної  пенітенціарної  служби  Украї-
ни (далі – ДПтС України), визначив її принципи в якості 
методологічної основи, яка дозволяє ідентифікувати осо-
бливість  цього  виду  діяльності  за  допомогою  керівних 
ідей, базових, вихідних, основних правил, стандартів, що 
закріплюються  в  нормах,  які  забезпечують  управління, 
адміністративно-юрисдикційні,  адміністративні  контр-
ольно-наглядові  заходи  у  сфері  виконання  покарань,  а 
також  інтеграцію служби виконання покарань до загаль-
нодержавної системи органів державної влади [2, с. 150]. 
Згадана позиція автора характеризує принципи саме адмі-
ністративної діяльності, при цьому принципи управління 
в системі цієї діяльності виступають тільки її складовою. 
Ми  не  зовсім  поділяємо  такий  авторський  підхід,  адже 
вважаємо,  що  адміністративна  діяльність  в  системі  ви-
конання покарань за своєю суттю і є управлінням, а інші 
компоненти, які визначив згаданий автор, є по суті інши-
ми управлінськими функціями в установах й органах ви-
конання поконань.

Ю.  Щедрин  до  загальних  або  основних  принципів 
управління  в  системі  виконання  покарань  відносить: 
принцип  науковості,  єдності  й  комплексності;  єдинона-
чальності  в  управлінні;  колегіальності  у  виробленні  рі-
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шень; централізації і демократизації; пропорціональності 
в  управлінні;  пріоритету функцій  управління  над  струк-
турою під час створення організацій, а також пріоритету 
структур над функціями управління в діючих організаці-
ях; зворотного зв’язку. 

Щодо  особливих  принципів,  то  вони  поділяються  на 
принципи  побудови  апарату  й  принципи  його  функціо-
нування.  До  першої  групи  належать:  територіально-га-
лузевий принцип побудови апарату управління; принцип 
єдності  (балансу) прав  і обов’язків; децентралізація опе-
ративних повноважень, лінійно-функціональний принцип. 
До  другої  –  принципи,  які  характеризують  функціону-
вання  апарату  управління:  плановість;  єдиноначальність 
і  колегіальність;  ефективність  діяльності;  забезпечення 
управлінських рішень інформацією; циклічність і багато-
рівневість управлінських рішень, що приймаються; контр-
оль  за  виконанням  [3,  с.  32].  Такий  підхід  автора  може 
бути розцінений як класичний спосіб визначення системи 
принципів,  який  видається  дещо  застарілим  і  таким, що 
не відображає сучасних тенденцій в управлінні будь-якого 
органу кримінальної юстиції. У контексті цього слід зга-
дати  думку  А.  Аксьонова,  який,  аналізуючи  положення 
організаційно-управлінської теорії у сфері виконання по-
карань, констатував існування наступних проблем:

– недостатньо повно проглядаються специфіка управ-
лінської діяльності, її особливості, практична значимість, 
які виявляються саме в ході реалізації управління в кон-
кретній  галузі  суспільних  відносин,  в  цьому  випадку  – 
кримінально-виконавчій системі;

– втрачається зв’язок загальнотеоретичних, методоло-
гічних положень з практичною діяльністю, зв’язок мето-
дологічних основ з управління з його галузевими видами; 
останні в цьому випадку фактично втрачають організацій-
ний  управлінський  зміст,  який  розглядається  з  позицій  і 
в  інтересах неуправлінських за своєю природою галузях 
знання – політичних, економічних, правових тощо, вико-
ристовують їх методи, як наслідок набувають вид, форму 
й зміст цих галузей знання;

– суттєво ускладнюється, а інколи фактично втрачаєть-
ся можливість професійного підходу до розуміння й реалі-
зації на практиці процесів управління;

–  ускладнюється  перевірка  ефективності  практики 
управління; відбувається надмірний відхід до абстрактної 
теорії або матеріал будується на емпіричній основі, в якій 
переважає стихійний підхід до управління [4, с. 121]. 

На  перший  погляд,  такий  достатньо  загальний  під-
хід до формулювання проблемних моментів управління в 
системі виконання покарань не стосується формулювання 
принципів управлінської діяльності, однак без правильно-
го визначення методологічних засад неможливо якісно ви-
значити засади процесів. Тому згаданий авторський підхід 
видається нам важливим і дозволяє більш виважено під-
ходити до формування системи принципів управлінської 
діяльності керівників в службі виконання покарань. 

Уже згаданий вище В. Пузирний вказував про необхід-
ність запровадження таких принципів управління в діяль-
ність  установ  і  органів  виконання  покарань:  законність; 
виваженість управлінських рішень; професіоналізм; дис-
ципліна;  єдиноначальність,  субординація  й  колегіаль-
ність;  взаємоузгодженість  завдань  і  цілей;  зрозумілість; 
ефективність системи стимулів [5, с. 46].

Таким чином, узагальнення теоретичних напрацювань 
дозволяє  нам  визначити  комплекс  принципів  діяльності 
керівника в системі виконання покарань. На нашу думку, 
він має наступний вигляд:

1.  Загальні  принципи:  законності;  врахування прин-
ципів кримінально-виконавчого законодавства;  поваги  й 
дотримання  прав  і  свобод  людини  й  громадянина;  поза-
партійності; узгодження цілей діяльності пенітенціарних 
закладів  із  загальнодержавною стратегією розвитку кри-
мінальної юстиції.

2.  Організаційно-функціональні  принципи:  професі-
оналізму й  компетентності;  раціонального  розподілу по-
вноважень; єдиноначальності у прийнятті рішень і колегі-
альності в їх обговоренні; персональної відповідальності.

3. Принципи менеджменту: дисципліни; раціонально-
го  застосування методів  управління;  стабільності  управ-
лінських  процесів;  контролю  якості  кадрових  процесів; 
врахування  специфіки  об’єкта  управління;  системного 
контролю й підконтрольності; послідовності,  стійкості й 
мобільності.

Розглянемо ці принципи. Традиційним й одним із клю-
чових  в  будь-якій  діяльності  публічної  сфери  виступає 
принцип законності. Природно, що діяльність, пов’язана з 
організацією процесу виконання кримінальних покарань, 
повинна  базуватись  на  нормах  права,  що  гарантувати-
ме  дотримання прозорих правил  і  нормальних  умов  для 
осіб,  які  відбувають  ці  покарання. Фактичним  індикато-
ром  успішної  системи,  на  яку  відсутні  нарікання  з  боку 
громадськості й правозахисників,  є безумовна реалізація 
норм  спеціалізованого  (пенітенціарного)  законодавства. 
Керівник в системі виконання покарань зобов’язаний здій-
снювати власну діяльність виключно з дотриманням про-
цедур,  визначених  чинним  законодавством.  Відхилення 
від нього потенційно може призвести до порушень прав 
засуджених осіб, персоналу, а також зловживань і прояву 
корупції. 

Врахування  принципів  кримінально-виконавчого  за-
конодавства  як  засада  діяльності  керівника  пов’язується 
з  потребою  розуміння  тих  процесів,  які  відбуваються  в 
установах і органах пенітенціарної системи. Якщо керів-
ник установи виконання покарань не розуміє, яким чином 
виконується покарання, як цей процес організовується й 
реалізується, він не здатний виконати своє пряме завдан-
ня – адмініструвати цей процес. У такому випадку вини-
кають проблеми як в колективі конкретної установи, так 
і в середовищі засуджених, які не сприймають авторитет 
керівника, що впливає на криміногенну ситуацію, нівелює 
заходи  реабілітації,  які  проводяться  в  установі,  а  також 
превентивні механізми на території установи. 

Продовженням попереднього принципу є повага й до-
тримання прав і свобод людини й громадянина в діяльності 
керівника. Цей принцип передбачає запровадження стан-
дарту  управлінської  поведінки,  позбавленої  можливості 
виходу за межі загальнолюдських цінностей. Спрямуван-
ня  персоналу  на  діяльність,  в  якій  відсутні  порушення 
прав і свобод засуджених осіб, забезпечення ефективного 
реабілітуючого й превентивного впливу є однією із гаран-
тій того, що пенітенціарна система дійсно буде забезпечу-
вати реалізацію однойменної державної функції і поверта-
ти до суспільства осіб, здатних до співжиття без вчинення 
злочинів.  О.  Гальцова  щодо  цього  принципу  зазначала, 
що діяльність  держави має  бути  спрямована на  забезпе-
чення засудженим належних умов життя, які відповідали 
б  людській  гідності  й  нормам,  прийнятим  в  суспільстві, 
гарантували  особисту  безпеку  й  зводили  б  до  мінімуму 
негативні наслідки ув’язнення й відмінність між життям 
в установах виконання покарань і на свободі, щоб особа, 
яка відбуває покарання, не втратила почуття самоповаги й 
особистої відповідальності [6, с 222].

Принцип позапартійності є  однією  з  тих  засад,  що 
гарантує невтручання в діяльність керівника, а також за-
безпечує  нейтралітет  до  політичної  діяльності  й  інших 
процесів, що пов’язані з державними політичними проце-
сами. Прикладом важливості цього принципу є потенцій-
на можливість засудження представників політичних сил, 
що може створити конфлікт  інтересів,  а  також виборчих 
процесів, які відбуваються в державі.

Узгодження цілей діяльності пенітенціарних закладів 
із загальнодержавною стратегією розвитку криміналь-
ної юстиції  передбачає  спрямування  концепції  розвитку 
окремо взятої структурної одиниці служби виконання по-
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карань (установи або органу) на цілі й завдання розвитку 
системи кримінальної юстиції. Слід вказати, що в умовах 
динамічних змін у країні дотепер відсутнє єдине розумін-
ня  того,  яким  саме  чином  повинна  відбуватись  і  завер-
шитись  реформа  системи  кримінальної  юстиції.  Напри-
клад,  якщо  сфера  ювенальної  юстиції  чітко  обумовлена 
й підкріплена Указом Президента України від 24.05.2011  
№ 597/2011 «Про Концепцію розвитку кримінальної юс-
тиції щодо неповнолітніх в Україні» [7], то стратегія роз-
витку загальної системи кримінальної юстиції дотепер не 
передбачена. 

Система  загальних  принципів  є  тим  концептуальним 
орієнтиром,  «маркером»,  вимогою,  яка  покладається  в 
основу діяльності установ і органів виконання покарань, 
а разом з ними обумовлює управлінські процеси (заходи) 
в них. Тим самим вони складають основу діяльності будь-
якої категорії персоналу й керівників зокрема.

Організаційно-функціональні принципи формують пе-
редумови для ефективної діяльності. 

Принцип професіоналізму й компетентності полягає в 
тому, що винятково особа, яка наділена необхідною систе-
мою знань і навичок, здатна бути відповідальною за діяль-
ність певної системи, а також приймати необхідні для якіс-
ного управління рішення. Цей принцип межує з досвідом і 
якісною спеціальною освітою. А. Шестаков,  розглядаючи 
діяльність системи юстиції, одним із принципів її організа-
ції називав принцип професіоналізму. З цього приводу він 
зазначав, що важливою ланкою формування ринкової еко-
номіки, досягнення економічного зростання, забезпечення 
цивілізованого рівня життя громадян є створення ефектив-
но працюючої професійної системи органів юстиції. Про-
фесіоналізм передбачає відповідну професійно функціону-
ючу систему органів юстиції, цей вид діяльності державних 
службовців висуває до них певні професійні кваліфікаційні 
вимоги щодо стажу й досвіду роботи, зокрема за освітою й 
більш того – за фахом освіти [8, c. 52]. 

Принцип раціонального розподілу повноважень озна-
чає  можливість  передачі  (делегування)  частини  управ-
лінських  механізмів  іншим  суб’єктам,  наділеним  відпо-
відним правовим статусом. Цей принцип необхідний для 
оперативного й швидкого прийняття й реалізації управлін-
ських рішень. Крім того, функціональний розподіл допо-
магає встановити управлінські зв’язки з конкретними ви-
конавцями за напрямками. Ю. Красовський зазначає, що 
керівник отримує управлінську перевагу у випадку, якщо 
він: розвантажив себе від багатьох управлінських справ, 
звільнивши  час  для  вирішення  стратегічних  проблем 
управління;  розширив  коло  повноважень  керівників,  що 
стоять нижче; довірив керівникам, які стоять нижче, біль-
ший обсяг роботи, стимулювавши їхню ініціативність; ви-
значив кожному нижчому керівнику своє місце в структу-
рі  управління;  змінив  ставлення підлеглих до виконання 
своїх функцій, і вони стали виходити з того, що потрібно 
зробити, а не з того, що можна зробити [9, с. 30]. 

Принцип єдиноначальності у прийнятті рішень і коле-
гіальності в їх обговоренні є традиційним для управління 
в органах правопорядку. Зокрема, А. Куліш роз’яснював, 
що для реалізації цього принципу керівник користується 
правом  одноосібного  вирішення  питань,  що  входять  до 
його  компетенції.  Колегіальність  передбачає  вироблення 
колективного рішення на основі думок керівників різного 
рівня,  а  також виконавців конкретних рішень  [10,  c. 15]. 
Окрім  специфіки  тих  питань,  які  обговорюються,  реалі-
зація цього принципу по суті  ідентична для системи ви-
конання  покарань.  Натомість  можливість  використання 
досвіду  й  знань  інших  людей  є  безумовно  позитивним 
фактором  для  усієї  організації  і  управління  й  дозволяє 
реалізувати  нові  ідеї,  які  одна  людина  не  завжди  здатна 
згенерувати. 

Принцип персональної відповідальності пов’язаний із 
попереднім і полягає в тому, що винятково керівник від-

повідальний  за  прийняття  остаточного  рішення  й  саме 
ця  посадова  особа  повинна  піклуватись  про  досягнення 
визначеного  результату,  прогнозувати  характер наслідків 
усього управлінського процесу. Персональна відповідаль-
ність керівника також пов’язана з тим, що керівник – це 
особа, яка здійснює вплив на людей і процеси, які взаємо-
обумовлені. Відповідальність – це невід’ємний компонент 
управлінського  впливу,  а  персональна  відповідальність 
керівника пов’язана з його авторитетом, а також встанов-
ленням її меж на рівні правових норм (притягнення до від-
повідальності за перевищення або зловживання владою), 
а також власне змістом самої управлінської діяльності. 

Отже,  згадана  група  принципів  формує  передумови 
для  якісного  управлінського  процесу,  узгодження  діяль-
ності  персоналу  з  призначенням  самої  служби,  а  також 
є  основою відносин  керівника  з  колективом працівників 
служби.

Наступну групу принципів представляють основи ме-
неджменту в діяльності керівника.

Принцип дисципліни.  Дисципліна  в  діяльності  будь-
якого органу є тією основою, яка формує передумови для 
системної,  комплексної  діяльності  персоналу  на  засадах 
взаємної  поваги,  необхідності  дотримання  встановлених 
правил,  вказівок,  заборон  тощо.  Як  зазначають  О.  Кру-
шельницька й Д. Мельничук, дисципліна – це певний по-
рядок поведінки людей відповідно до норм права й моралі, 
що склались у  суспільстві  чи організації,  сукупність дій 
і вчинків особистості,  спосіб  її життя  [11, с. 196]. Отже, 
принцип  дисципліни  для  керівника  полягає  у  здатності 
й  необхідності  самоорганізації  з  метою  впорядкування 
управлінських  процесів,  своєчасному  контролі  за  їх  ви-
конанням.

Принципи раціонального застосування методів управ-
ління й стабільності управлінських процесів  характери-
зують  уміння  й  навички  керівника  приймати  обґрунто-
вані  й  адекватні  залежно  від  ситуації  рішення,  а  також 
підтримувати  організаційну  систему  в  належному  стані. 
Якість  і правильність  застосованих методів свідчать про 
зрілість і професіоналізм керівника. Н. Яркіна, досліджу-
ючи  економічні  процеси,  зазначала, що  управління  –  це 
сукупність  взаємопов’язаних,  взаємозумовлених  і  вза-
ємоузгоджених  управлінських  дій  елементів  адміністра-
тивного  апарату,  націлених  на  підвищення  ефективнос-
ті,  максимальне  використання  потенціалу  всіх  ресурсів  
[12, c. 133]. Структура суб’єкта управління, велика кіль-
кість  його  функціональних  і  лінійних  служб  вимагають 
ретельного налагодження кожного її елемента й їх сукуп-
ності.  Завдання  організатора процесу  (керівника  органу) 
полягають у тому, щоб зробити його не тільки безперерв-
ним, але й корисним, ефективним [13, c. 49]. 

Від принципу контролю за якістю кадрових процесів 
залежить  компетентність  виконавців  управлінських  рі-
шень. Професіоналізм і належні вміння останніх повинні 
забезпечити реалізацію покладених функцій і завдань. Не-
компетентність  працівників  будь-якого  функціонального 
напрямку в системі виконання покарань, з одного боку, по-
збавляє керівника можливості доносити свої рішення без 
деформації їх змісту, що спричиняє їх невірне трактування 
й проблеми під час реалізації; з іншого – в цілому зводить 
нанівець  зусилля,  спрямовані  всім  колективом  на  досяг-
нення загальної мети служби виконання покарань. 

Принцип врахування специфіки об’єкта управління  в 
системі  виконання  покарань  пов’язаний  із  необхідністю 
диференціації  управлінського  впливу  й  методів  управ-
лінської  діяльності  в  залежності  від  того,  ким  управля-
ють. Цікавою й водночас правильною є думка про те, що 
процес  організації  виконання  покарання  за  своєю  суттю 
є специфічною управлінською діяльністю [14, c. 30]. Спе-
цифіка  означеної  діяльності  визначається  за  об’єктами 
управління. З одного боку, це засуджені,  з  іншого – пер-
сонал  органів  і  установ.  Отже,  по-перше,  управлінські 
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рішення  керівників  установ  виконання  покарань,  які  не 
закріплюються  в  правових  актах,  не  мають  керівного 
впливу на засуджених і в окремих випадках ігноруються 
ними; по-друге, керівник установи, як правило, застосовує 
до  засуджених  заходи  кримінально-виконавчого  впливу, 
передбачені відповідним законодавством і спрямовані на 
реалізацію їхнього правового статусу. 

Принцип системного контролю й підконтрольності є 
гарантією діяльності керівника й утримує його від потен-
ційної можливості зловживання власними повноваження-
ми. З  іншого боку, цей принцип передбачає допоміжний 
інструмент  управління  –  контроль.  Він  необхідний  для 
моніторингу управлінського процесу й є запорукою досяг-
нення результату. 

Висновки. Таким  чином,  можна  дійти  висновку, 
що систему принципів діяльності керівника у сфері ви-

конання покарань доцільно об’єднати в  такі  три  групи: 
загальні  принципи  (законності;  врахування  принципів 
кримінально-виконавчого  законодавства;  поваги  й  до-
тримання  прав  і  свобод  людини  й  громадянина;  поза-
партійності; узгодження цілей діяльності пенітенціарних 
закладів із загальнодержавною стратегією розвитку кри-
мінальної  юстиції);  організаційно-функціональні  прин-
ципи (професіоналізму й компетентності; раціонального 
розподілу  повноважень;  єдиноначальності  у  прийнятті 
рішень  і  колегіальності  в  їх  обговоренні;  персональної 
відповідальності); принципи менеджменту (дисципліни; 
раціонального застосування методів управління; стабіль-
ності управлінських процесів; контролю за якістю кадро-
вих процесів; врахування специфіки об’єкта управління; 
системного контролю й підконтрольності; послідовнос-
ті, стійкості й мобільності).
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Стаття присвячена дослідженню питань властивостей джерел права в адміністративному судочинстві. У дослідженні аналізуються 
погляди на зміст поняття «джерела права», вироблені сучасною наукою адміністративного права, досліджується проблематика джерел 
процесуального права, яка висвітлюється на сторінках наукових праць учених різних галузей юридичного процесу. Робиться висновок, 
що в сучасній юридичній науці актуальною є проблема вироблення базових орієнтирів щодо розуміння джерел права в адміністратив-
ному судочинстві, дослідження їх властивостей і ґрунтуючих на таких засадах створення доктринальної теоретичної концепції джерел 
права в адміністративному судочинстві, яка повинна охоплювати всі ключові моменти досліджуваного явища із врахуванням надбань 
юридичної науки й потреб практичної діяльності адміністративних судів по застосуванню джерел права.
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Статья посвящена исследованию вопросов свойств источников права в административном судопроизводстве. В исследовании ана-
лизируются взгляды на содержание понятия «источники права», выработанные современной наукой административного права, иссле-
дуется проблематика источников процессуального права, которая освещается на страницах научных трудов ученых разных отраслей 
юридического процесса. Делается вывод, что в современной юридической науке актуальной является проблема выработки базовых 
ориентиров к пониманию источников права в административном судопроизводстве, исследования их свойств и грунтующих на таких 
принципах создания доктринальной теоретической концепции источников права в административном судопроизводстве, которая долж-
на охватывать все ключевые моменты исследуемого явления с учетом приобретений юридической науки и потребностей практической 
деятельности административных судов по применению источников права.

Ключевые слова: право, административное право, источники права, норма права, административное судопроизводство.

The article is sanctified to research of questions of properties of sources of right in the administrative rule-making. In research are analyzed 
looks to maintenance of concept sources of right, that is mine-out modern science of administrative law, the range of problems of sources of judi-
cial right, that is illuminated on the pages of scientific works of scientists of different industries of legal process is investigated. Drawn conclusion, 
that today in modern legal science actual is a problem of making of base reference-points to understanding of sources of right in the administrative 
rule-making, research of their properties and grounding on such principles of creation of doctrine theoretical conception of sources of right in the 
administrative rule-making, that must embrace all key moments of the investigated phenomenon, taking into account acquisitions of legal science 
and necessities of practical activity of administrative court on application source right.

Key words: right, administrative law, sources of right, norm of right, administrative rule-making.

Постановка проблеми.  Доктрина  й  практика  щодо 
джерел  права  в  цілому  й  джерел  права  в  адміністратив-
ному  судочинстві  зокрема  викликають  багато  складних 
питань, відповіді на які  залежать від розуміння права як 
такого, конкретної правової системи, певного історичного 
періоду тощо. Крім того, питання джерел права в адміні-
стративному судочинстві України набуло особливої акту-
альності в контексті необхідності забезпечення пріорите-
ту прав і свобод особи в процесі судочинства, створення 
дієвих механізмів його реалізації.

Виходячи  із  вищенаведеного,  варто  уточнити,  що  в 
статті піде мова про джерела права в адміністративному 
судочинстві з акцентом на позиції в цих питаннях доктри-
ни  й  юридичної  практики,  що  дозволить  виокремити  їх 
властивості.

Стан дослідження. До сучасних дослідників джерел 
права  в  адміністративному  судочинстві  України  можна 
віднести В.Б. Аверянова, В.М. Бевзенка, Д.М. Бахраха, 
Ю.П.  Битяка, О.В.  Константія,  Л.В.  Коваля, О.В.  Кузь-
менко, В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць,  Р.С. Мельника, 
С.Г. Стеценка, Ю.О. Тихомірова та ін. Поряд з цим сьо-
годні  актуальною  є  проблема  вироблення  базових  орі-
єнтирів до розуміння джерел адміністративного права  і 
ґрунтуючих  на  таких  засадах  створення  доктринальної 
теретичної  концепції  джерел права  в  адмінстративному 
судочинстві, яка повинна охоплювати всі ключові моме-
ти досліджуваного явища  із  врахуванням надбань юри-
дичної науки й потреб практичної діяльності адміністра-
тивних судів по застосуванню джерел права. Слід також 
констатувати, що  сьогодні проблеми властивостей дже-
рел права  в  адміністративному  судочинстві  комплексно 
не досліджувалися.

Метою статті є з’ясування властивостей джерел права 
в адміністративному судочинстві. Мета дослідження дже-
рел права в адміністративному судочинстві вимагає науко-
вих розробок в даному напрямку, потребують вивчення й 
їх властивості, так як від подальших перспектив їх розви-
тку залежить рівень правового життя, захищеність прав й 
інтересів осіб в адміністративному судочинстві.

Виклад  основного  матеріалу.  Слід  зазначити, що  до-
слідження  джерел  права  в  адміністративному  судочин-
стві більшість науковців веде на сторінках підручників  і 
навчальних  посібників,  де  розкриваються  відповідні  по-
няття й система. Слід також констатувати, що в сучасних 
наукових  дослідженнях  провідних  вчених  галузі  адміні-
стративного  права  домінує  нормативістський  підхід  до 
розуміння джерел адміністративного права.

В.Б. Аверянов під джерелами адміністративного права 
розуміє зовнішні форми встановлення й вираження адміні-
стративно-правових норм – акти правотворчості державних 
органів  й  організацій,  органів  місцевого  самоврядування, 
прийняті в межах їхньої встановленої законодавством ком-
петенції, а також міжнародні угоди (договори) й міжнарод-
ні правові акти, ратифіковані Україною [1]. Таку ж думку 
стосовно  джерел  адміністративного  пава  підтримує  й  
С.Г. Стеценко, який вважає, що коло джерел адміністратив-
ного права обмежується актами законодавства.

Ю.П. Битяк вважає, що джерелами права в адміністра-
тивному праві є прийняті уповноваженими органами акти 
правотворчості,  які  цілком  складаються  з  адміністратив-
но-правових норм чи містять хоча б одну із таких норм [2].

Крім того, слід відмітити, що в юридичній процесуаль-
ній науці також відсутнє єдине розуміння поняття «дже-
рела  процесуального  права».  Так,  С.Ю.  Кац  джерелами 
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процесуального права вважає нормативні акти, в яких міс-
тяться процесуальні норми, що впорядковують охороню-
вані процесуальні відносини [3, с. 18].

На думку М.Й. Штефана, джерела цивільного проце-
суального права – це способи й форми впровадження дер-
жавної волі народу України, за допомогою яких воля стає 
правом. Ними є нормативні  акти,  де  закріплені правила, 
що врегульовують порядок організації й здійснення пра-
восуддя в цивільних справах [4, с. 8].

На наш погляд, звуження системи джерел цивільного 
процесуального права (і не тільки), визнання їх тотожни-
ми із системою законодавства не є правильним. У реаль-
ному житті  правова  реальність  багаторівнева  й  різнома-
нітна й не зводиться лише до законодавства. 

На  практиці  функціональний  прояв  процесуального 
права  (в  тому  числі  й  адміністративного  судочинства)  є 
різноманітнішим, ніж регулююча дія норм права, які ви-
даються  й  санкціонуються  державою,  і  тому  джерелами 
правил судочинства, критеріями правил поведінки під час 
правозастосування стають інші, ніж встановлені й санкці-
оновані державою, джерела. 

В  кримінально-процесуальній  науці  також  склалися 
різні підходи до розуміння джерел права в кримінальному 
процесі. Так,  одні  вчені  розглядають  їх  виключно  з  точ-
ки  зору нормативістського підходу,  як форму вираження 
сукупності  процесуальних  норм,  що  регулюють  кримі-
нально-процесуальну діяльність і спрямовані на забезпе-
чення завдань кримінального судочинства, значення яких 
полягає в тому, що вони встановлюють порядок реалізації 
матеріального  закону,  регулюють правові  відносини між 
учасниками кримінально-процесуальної діяльності, забез-
печують охорону прав і свобод громадян, які залучаються 
до  сфери кримінального  судочинства  [5,  с.  33]. У цьому 
випадку автор ототожнює джерела кримінально-процесу-
ального права з законодавством.

Джерелами  господарського  процесуального  права  є 
нормативно-правові  акти,  які  містять  правові  норми,  що 
регулюють  суспільні  відносини  при  здійсненні  господар-
ського судочинства. Господарське процесуальне право має 
відокремлені джерела, які містять: організаційні норми, що 
закріплюють систему господарських судів  (Закон України 
«Про судоустрій та статус суддів»); загальні господарсько-
процесуальні норми (Господарський процесуальний кодекс 
України); спеціальні господарсько-процесуальні норми, які 
містяться в законах як матеріального-правового, так і про-
цесуально-правового  характеру  (Закон  України  «Про  від-
новлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом»).  До  джерел  господарського  процесуального 
права  належать  й  інші  нормативно-правові  акти,  в  яких 
містяться норми, що регулюють окремі питання здійснення 
правосуддя в господарських відносинах [6].

З таким визначенням важко погодитися, адже, на нашу 
думку, не можуть бути джерелами процесуального права 
ті законодавчі акти, які визначають організацію й функці-
онування судів. Джерелами процесуального права є ті, які 
стосуються  організації  й  здійснення  правосуддя, містять 
особливості розгляду й вирішення окремих категорій пу-
блічно-правових спорів.

Як ми бачимо, сьогодні в процесуальній правовій на-
уці  також  відбувається  процес  формування  теоретичних 
підходів до джерел процесуального права, критеріїв і на-
уково обґрунтованих підходів до їх розуміння, до їх зна-
чення у вітчизняній правовій системі, формування поня-
тійного апарату.

Отже, із врахуванням вищенаведеного в процесуальній 
науці вчені різних галузей юридичного процесу розгляда-
ють джерела процесуального права у формально-юридич-
ному  розумінні  як  «норму  процесуального  (цивільного, 
господарського тощо) права, виражену в різних правових 
формах»,  або  як  «форми  вираження  процесуальних  (ци-
вільних, кримінальних,  господарських тощо) норм, які в 

сукупності  утворюють  відповідне  процесуальне  право»; 
або як «форму вираження процесуальних норм, що мають 
загальнообов’язковий характер»; або як «систему його зо-
внішніх форм,  в  яких містяться  відповідні  процесуальні 
норми»;  або  як  «форми  об’єктивізації  системи  процесу-
альних норм». Вважаємо, що саме останні визначення до-
зволяють включати до кола джерел процесуального права 
різноманітні форми прояву права.

Щодо  визначення  джерел  права  в  адміністративному 
судочинстві, то це поняття має багатоаспектний характер 
і велику кількість спільних ознак із загальнотеоретичним 
визначенням  поняття  «джерело  права».  Але  у  зв’язку  із 
своїм  функціональним  призначенням  джерела  права  в 
адміністративному  судочинстві  виступають  способами 
закріплення  процесуальних  норм  і  залежать  від  особли-
востей правовідносин, які регулюються даними джерела-
ми права, тобто від об’єкта правового регулювання. Тому, 
досліджуючи проблеми формування понятійного апарату, 
що стосується такої категорії, як джерела права в адміні-
стративному судочинстві, їх система й види, слід, на нашу 
думку, зупинити увагу на особливостях цих джерел.

До  особливостей  джерел  права  в  адміністративному 
судочинстві  можна  віднести  те, що  вони  містять  проце-
дурну  природу  здійснення  адміністративного  судочин-
ства,  тобто  дії  суб’єктів  адміністративного  судочинства, 
спосіб, порядок і термін їх здійснення, форму закріплення 
результатів їх діяльності. У зв’язку з чим джерела права в 
адміністративному судочинстві мають певні особливості, 
які полягають в наступному:

1.  Нормативність.  До  джерел  права  в  адміністратив-
ному  судочинстві  необхідно  відносити  лише  ті  джерела, 
які містять як правові, так і адміністративно-процесуальні 
норми. Як зазначає Е.Ф. Демський, адміністративні про-
цесуальні норми – це встановлені державою й забезпечені 
її  примусом  (організаційними  заходами)  формально-ви-
значені, загальнообов’язкові правила поведінки, які регу-
люють  суспільні  відносини щодо  визнання,  реалізації  й 
захисту прав і законних інтересів фізичних чи юридичних 
осіб, а також інтересів держави в публічній сфері, розгля-
ду й вирішення адміністративних справ  [7,  с.  54]. Адмі-
ністративно-процесуальні  норми,  які  входять  до  джерел 
права в адміністративному судочинстві, мають процедур-
ний характер, тобто описують не лише самі дії суб’єктів 
адміністративно-процесуальних  відносин,  «а  й  спосіб, 
порядок, послідовність, тривалість, що необхідні для вчи-
нення тих чи інших процесуальних дій, а також форму за-
кріплення результатів їх діяльності» [8, с. 368]. 

Крім  того,  джерела  права  в  адміністративному  судо-
чинстві місять і правові норми, які є результатом судової 
правотворчості, внаслідок чого нижчестоящі суди повинні 
посилатися на них у своїх рішеннях.

2.  Спрямовані  на  реалізацію  правозастосовної  діяль-
ності (або формулюють принципи й процедуру адміністра-
тивного судочинства). Джерела права в адміністративному 
судочинстві містять адміністративно-процесуальні норми, 
які  вказують,  яким  чином  можливо  реалізувати  норми 
матеріального адміністративного права, тобто є основою 
правозастосовної діяльності. «Їх основною властивістю є 
реалізація  норм матеріального права,  а  саме юридичний 
процес, що є способом реалізації норм матеріального пра-
ва» [8, с. 369]. Правозастосовна діяльність адміністратив-
них судів, власне, й обумовлює значення й систему джерел 
права в адміністративному судочинстві, які спрямовані на 
реалізацію адміністративних процесуальних відносин, що 
складаються  під  час  здійснення  адміністративного  судо-
чинства.

3.  Мають  публічний  характер.  Публічний  характер 
джерел  права  в  адміністративному  судочинстві  поясню-
ється тим, що «в якості суб’єкта під час реалізації проце-
суальних норм обов’язково виступає держава. Якщо при-
ватноправові  норми  надають  простір  вільному  розсуду 
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учасників відповідних правовідносин, то публічно-право-
ві норми, при реалізації яких обов’язковим учасником ви-
ступає держава, зазвичай досить жорстоко встановлюють 
варіант поведінки громадян й органів держави й залиша-
ють мало простору їх вільному розсуду в різних ситуаці-
ях» [8, с. 370]. 

4. Загальнообов’язковий характер. Джерела права в ад-
міністративному судочинстві мають загальнообов’язковий 
і  загальновідомий  характер.  Вони  містять  правила,  які 
встановлюють  процедуру  розгляду  й  вирішення  адміні-
стративних  справ  адміністративними  судами,  стадії  роз-
гляду цих справ, процесуальні строки, процесуальні пра-
ва  й  обов’язки  суб’єктів  адміністративно-процесуальних 
відносин,  форми  й  способи  оскарження  судових  рішень 
тощо. Загальнообов’язковість як властивість джерел права 
в адміністративному судочинстві полягає в тому, що вони 
є обов’язковими для застосування всіма судовими інстан-
ціями.

5. Особливості  адресатів  (або  особливості  кола  осіб, 
на  яких  поширюється  їх  дія).  Як  правильно  зазначає 
А.С. Мельник, як правило, джерела процесуального пра-
ва  містять  в  своїй  структурі  приписи,  що  адресуються 
суб’єктам,  які  наділені  владними  повноваженнями  для 
застосування  норм  матеріального  права.  Приписи  цих 
джерел виступають завжди як категоричне веління щодо 
суб’єктів,  уповноважених  організовувати  правозастосов-
чий процес,  і можуть містити диспозитивні засади щодо 
зацікавлених учасників правотворчого процесу. Джерела 
процесуального права завжди розраховані не на будь-яких, 
а лише на певних суб’єктів, що можуть приймати участь 
в юридичному процесі [8, с. 370]. Тобто джерела права в 
адміністративному судочинстві містять приписи, які сто-
суються суб’єктів адміністративного судочинства, їх прав 
й обов’язків, визначають повноваження адміністративних 
судів по здійсненню судочинства, і це не випадково, адже 
адміністративний суд є носієм судової влади й перебуває у 
відносинах з усіма іншими суб’єктами (позивачем, відпо-
відачем, свідками тощо). 

6.  Регламентація  адміністративного  судочинства  (або 
сфера  впливу  конкретних  норм  –  адміністративне  судо-
чинство).  Особливою  властивістю  джерел  права  в  адмі-
ністративному судочинстві є те, що  їх норми регулюють 
відносини, які виникають між адміністративним судом й 
іншими  учасниками  судочинства  при  здійсненні  право-
суддя. Крім того, джерела права в адміністративному су-
дочинстві  чітко  регламентовані  й  стосуються  особливої 
сфери – адміністративного судочинства. Так, в ст. 5 Кодек-
су адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) 
вказується, що адміністративне судочинство здійснюється 
відповідно до Конституції України, цього Кодексу й між-
народних договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України.

7.  Різноманітність  форм  вираження  джерел  права  в 
адміністративному судочинстві. Джерела права в адміні-
стративному судочинстві хоча переважно й мають фор-
му нормативно-правового акту, але можуть мати й  інші 
форми  вираження  (рішення  Європейського  суду  з  прав 
людини,  міжнародно-правовий  договір,  рішення  Кон-
ституційного  Суду  України  тощо).  Основною  формою 
джерел права в адміністративному судочинстві є зовніш-
ня  форма  вираження  правових  норм  в  письмовому  до-
кументі, який виданий уповноваженим суб’єктом відпо-
відно до спеціальної процедури, що має юридичну силу 
й обов’язковість на території України й спрямований на 
врегулювання адміністративно-процесуальних відносин. 

Варто  підтримати  А.С.  Мельника,  який  вважає,  що 
форми виразу джерел процесуального права цим не об-
межуються й можуть міститься в додаткових джерелах, 
до яких автор відносить правові звичаї й судові справи, 
пам’ятки історії, літератури, що існували раніше й відо-
бражаються в діючих нормах права, правотворчу діяль-
ність судових органів і які направлені на вдосконалення 
основних  джерел  права.  До  додаткових  джерел  права 
необхідно віднести також правовий звичай, судовий пре-
цедент  (Постанови Пленуму Верховного суду України), 
юридичну  доктрину,  принципи  права,  релігійно-право-
вий  текст. Виду джерел процесуального права,  який би 
регулював  всі  сторони  суспільних  відносин,  не  існує, 
тому  при  застосуванні  кожного  джерела  й  визначенні 
його  ефективності  необхідно  виходити  з  того,  чи  спро-
можне воно за конкретних історичних умов сприяти про-
гресивному  розвитку  правової  системи  й  суспільства 
загалом, забезпеченню прав і свобод людини й громадя-
нина [8, с. 373]. 

Як  випливає  зі  ст.  5 КАСУ, формами виразу джерел 
права  є  Конституція  України,  КАСУ  й  міжнародні  до-
говори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою  України.  Крім  того,  саме  в  Кодексі  адміністра-
тивного  судочинства України  вперше  серед  всіх  проце-
суальних законів України було згадано про рішення Єв-
ропейського суду з прав людини. Так, в ч. 2 ст. 8 КАСУ 
вказано, що суд застосовує принцип верховенства права 
з  урахуванням  судової  практики  Європейського  Суду  з 
прав людини. 

Висновки. Отже,  з  врахуванням  вищенаведеного 
джерела  права  в  адміністративному  судочинстві  ма-
ють  загальнообов’язковий  характер,  формальну  визна-
ченість,  направлені  на  реалізацію  норм  матеріального 
права  й  регулювання  адміністративно-процесуальних 
відносин, пов’язаних із адміністративним судочинством. 
Особливості джерел процесуального права визначаються 
специфікою процесуальних норм, що входять до їх скла-
ду й визначають задачі, цілі, принципи адміністративно-
го процесу. 
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З’ясовано сутність та підстави державної реєстрації шлюбу. Розглянуто форми та умови державної реєстрації шлюбу, а також осо-
бливості нормативно-правового регулювання цієї процедури. Визначено проблемні аспекти проведення державної реєстрації шлюбу.

Ключові слова: шлюб, держава, право, обов’язок, дитина, правовідносини, сім’я, закон.

Выяснены сущность и основания государственной регистрации брака. Рассмотрены формы и условия государственной регистра-
ции брака, а также особенности нормативно-правового регулирования этой процедуры. Определены проблемные аспекты проведения 
государственной регистрации брака.

Ключевые слова: брак, государство, право, обязанность, ребенок, правоотношения, семья, закон.

The essence and reasons of state registration of marriage. Consider the form and conditions of public marriage, and especially the legal 
regulation of the procedure. The identified aspects concerning the state registration of marriage.

Key words: marriage, state, law, duty, baby, relationship, family, law.

Постановка проблеми. Шлюб – це соціально-правове 
явище, яке має різноманітні аспекти свого прояву і може 
розглядатися  з  різних  позицій.  Шлюбні  правовідноси-
ни  відповідають  усім  загальним ознакам правовідносин. 
Вони виникають, розвиваються та припиняються за пра-
вилами розвитку правовідносин. Для виникнення шлюб-
них  правовідносин  необхідна  низка  юридичних  фактів, 
які у своїй сукупності входять до відповідного юридично-
го складу, що породжує виникнення шлюбу. Згідно із зако-
нодавством до таких юридичних фактів належить подача 
до  державного  органу  реєстрації  актів  цивільного  стану 
заяви  про  реєстрацію шлюбу;  повідомлення  нареченими 
один одного про  стан  свого  здоров’я;  прилюдне  вислов-
лення згоди на шлюб у процесі його реєстрації; держав-
на реєстрація шлюбу. Усі вищевказані юридичні факти є 
обов’язковими і лише у своїй сукупності, як єдиний юри-
дичний склад, створюють підстави виникнення шлюбних 
правовідносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Право-
ві  особливості  державної  реєстрації  шлюбу  проаналізо-
вано  та  досліджено  у  працях  З.В.  Ромовської  [2],  О.Ю. 
Бикової  [3;  6;  8], О.І.  Сафончика  [4],  В.А.  Яковлєва  [5],  
А.Ю. Кидалової [7] та інших вчених. Є багато науковців, 
які висловлюють свої погляди стосовно питання держав-
ної  реєстрації  шлюбу.  На  думку  О.Ю.  Бикової  [3,  с.  4], 
юридичний  шлюб  –  це  союз  чоловіка  і  жінки  з  метою 
співжиття,  заснований  на  взаємній  згоді  та  укладений  у 
встановленій формі. О.І. Сафончик [4, с. 67] відзначав, що 
шлюб – це союз чоловіка і жінки з метою створення сім’ї. 
При  цьому  шлюб  розглядався  як  союз,  спрямований  на 
продовження людського роду, тобто на народження  і ви-
ховання  дітей,  а  не  як  договір  чи  угода. А.Ю. Кидалова 
[7, с. 12] підкреслювала, що шлюб – юридично визнана і 
заснована на любові духовна ы фізична спільність чолові-
ка та жінки, яка забезпечує народження і виховання дітей.

Проблемним аспектом цього дослідження є вивчення 
та аналіз підстав та умов державної реєстрації шлюбу; об-
ґрунтування форм  та  видів  державної  реєстрації шлюбу, 
а також дослідження наявних проблемних аспектів цього 
питання.

Метою статті є  дослідження  сутності  та  специфіки 
державної реєстрації шлюбу.

Виклад основного матеріалу.  Питання  укладення 
шлюбу врегульовано Сімейним кодексом України (далі – 
СК України) від 10 січня 2002 р. Статтею 21 СК України 
передбачено, що шлюбом  є  сімейний  союз жінки  та  чо-
ловіка,  зареєстрований в органі державної реєстрації ак-
тів цивільного стану [1, с. 18]. Зазначимо, що основними 
принципами шлюбу в СК України є:

– шлюбний вік для жінки та чоловіка – вісімнадцять 
років; 

– добровільність шлюбу – шлюб ґрунтується на віль-
ній згоді жінки та чоловіка, примушування жінки та чоло-
віка до шлюбу не допускається; 

– одношлюбність – жінка та чоловік можуть одночасно 
перебувати лише в одному шлюбі [2, c. 10]. 

О.Ю. Бикова у своєму дисертаційному дослідженні за-
значає, що процедура державної реєстрації та укладення 
шлюбу передбачає такі дії: 

1. Звернення до органу реєстрації цивільного стану та 
заява про реєстрацію шлюбу. Заява про реєстрацію шлю-
бу подається жінкою та чоловіком до будь-якого органу 
державної реєстрації актів цивільного стану за їхнім ви-
бором. Особи,  які подали  заяву про реєстрацію шлюбу, 
вважаються нареченими. Така заява подається особисто, 
через  поважні  причини  заяву  про  реєстрацію  шлюбу, 
нотаріально  засвідчену,  можуть  подати  представники. 
Основною умовою у цьому разі є нотаріально посвідче-
на довіреність на представництво в органах РАЦС. Заява 
дійсна протягом  трьох місяців,  якщо реєстрація не  від-
булася у цей встановлений термін, то вона втрачає чин-
ність. 

2.  Ознайомлення  наречених  з  їхніми  правами  та 
обов’язками. З моменту подачі заяви про реєстрацію шлю-
бу на орган РАЦС покладається обов’язок роз’яснити пра-
ва та обов’язки наречених. 

3. Час та місце укладення шлюбу. Загальним строком 
реєстрації шлюбу є один місяць від дня подання особами 
заяви про реєстрацію шлюбу. Реєстрація шлюбу повинна 
здійснюватися  з  обов’язковою  присутністю  наречених, 
реєстрація через представників не допускається. Нарече-
ні мають право обрати прізвище одного з них як спільне 
прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними 
прізвищами.  Також мають  право  створити  складне  пріз-
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вище шляхом приєднання до свого прізвища прізвища на-
реченого, нареченої [3, с. 8].

Як випливає з аналізу ч. 4 ст. 3 СК України, прожи-
вання чоловіка та жінки у «фактичних шлюбних відноси-
нах» не створює сімейного союзу, не породжує у них вза-
ємних прав та обов’язків подружжя, членів сім’ї. Спільне 
проживання  чоловіка  та  жінки  без  шлюбу  може  бути 
прирівняне до сімейних відносин лише судом. Однак і в 
цьому разі виникнення між цими особами взаємних прав 
та обов’язків, притаманних подружжю, не відбувається.  
У  разі  встановлення  судом  факту  існування  між  чоло-
віком  та жінкою  відносин,  які мають  ознаки шлюбних, 
немає  підстав  стверджувати,  що  можливо  переглядати 
законність та ставити під сумнів правомочність укладен-
ня однією з цих осіб без погодження з іншою цивільних 
договорів. Суд може визнати їхні права на майно, набу-
те під час  існування таких відносин, вирішити питання 
щодо  розподілу  цього  майна  із  застосуванням  аналогії 
закону, розподіливши його на підставі норм глави 8 СК 
України [4, с. 67].

В.А.  Яковлєв  зазначає,  що  реєстрація  шлюбу  зна-
ходиться  у  винятковій  компетенції  органів  реєстрації 
актів цивільного стану. Будь-який інший державний ор-
ган, громадська організація, юридична чи фізична особа 
не  має  права  здійснювати  реєстрацію шлюбу,  видавати 
будь-які документи на підтвердження реєстрації шлюбу. 
Підставою для реєстрації шлюбу є спільна заява чолові-
ка та жінки. Чинне законодавство закріплює необхідність 
вчинення такого повідомлення у формі письмової заяви, 
яка подається до будь-якого державного органу реєстра-
ції актів цивільного стану за їхнім вибором. Така спільна 
заява  є  нічим  іншим,  як  повідомленням  компетентного 
державного органу про намір зареєструвати шлюб, тоб-
то  про  спільне  стійке  переконання  вчинити  узгоджені 
дії,  спрямовані  на  реєстрацію  шлюбу,  на  виникнення 
взаємних  прав  та  обов’язків  подружжя,  набуття  ново-
го  статусу.  З  моменту  отримання  такого  повідомлення 
орган  реєстрації  актів  цивільного  стану  проводить  пе-
ревірку  інформації,  заявленої  нареченими щодо  відсут-
ності обставин, які перешкоджають реєстрації шлюбу, та 
розпочинає підготовку до проведення реєстрації шлюбу 
у строк, враховуючи побажання наречених про місце та 
урочистість процедури [5, с. 91].

Ст. 28 СК України дає підстави стверджувати про те, 
що чоловік та жінка повинні діяти спільно, тобто вчиняти 
узгоджені дії, які доводять наявність у обох стійкого вну-
трішнього  переконання  зареєструвати шлюб.  Про  спіль-
ність дій осіб щодо подання заяви йдеться  і в тому разі, 
коли один або обоє наречених через певні поважні обста-
вини діють через представника. Закріплюючи право чоло-
віка або жінки подати заяву через представника у разі на-
явності  особливих  обставин,  законодавець  не формулює 
чітко цю норму. Проте аналіз норми ст. 28 СК України не 
дає можливості зрозуміти, чи має таке повідомлення бути 
здійснене у формі  єдиного документу, чи може бути два 
окремі  документи,  які  підтвердять  існування  спільності 
намірів. Вбачається, що таких заяв може бути дві, оскіль-
ки обоє (чоловік та жінка) можуть знаходитись в особли-
вих умовах або знаходитись на значній відстані один від 
одного. Тому спільність намірів зареєструвати шлюб ви-
значається висловленням у письмовій формі внутрішньо-
го стійкого психологічного переконання, вчиненням спіль-
них дій, спрямованих на реєстрацію шлюбу. О.Ю. Бикова 
пропонує удосконалити норму, закріплену в ч. 3 ст. 28 СК, 
виклавши її в такій редакції: «Якщо жінка і (або) чоловік 
не можуть через поважні причини особисто подати заяву 
про  реєстрацію шлюбу до  державного  органу  реєстрації 
актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену, 
можуть  подати  їхні  представники.  У  разі  неможливості 
подання спільної заяви представники можуть подати два 
окремі  нотаріально  завірені  документи,  по  одному  від 

кожного з них, в яких закріплено волевиявлення довіри-
телів  зареєструвати  шлюб.  Повноваження  представника 
мають бути нотаріально засвідчені». Така редакція дасть 
змогу врахувати і розвиток технічних можливостей та по-
ширення інформаційних технологій серед населення, про-
цедура подачі заяви може змінитися [6, с. 338]. 

Отже,  згідно  зі  ст.  24 СК України шлюб  ґрунтується 
на  вільній  згоді  чоловіка  та жінки; подача  заяви про ре-
єстрацію шлюбу не створює обов’язку для наречених за-
реєструвати шлюб, оскільки подача заяви про реєстрацію 
шлюбу є лише регламентованим порядком повідомлення 
компетентного  органу  про  намір  зареєструвати  шлюб 
і  не  створює  обов’язку  зареєструвати  його.  На  думку  
А.Ю.  Кидалової,  встановлюючи  негативні  наслідки  для 
особи,  яка  відмовилася  від  реєстрації  шлюбу,  законода-
вець  лише  створює  умови  для  виникнення  фіктивних 
шлюбів,  зареєстрованих  не  з  метою  створення  сім’ї,  а  з 
метою уникнення негативних матеріальних наслідків (від-
шкодування витрат, понесених іншою стороною). Особа, 
яка  зареєструє шлюб,  може  розірвати  його  у  цей  самий 
день, подати заяву про його розірвання  [7, с. 12]. До та-
кої  особи  неможливо  застосувати  положення  ст.  31  СК 
України, оскільки шлюб був зареєстрований, хоча і без на-
міру створити сім’ю. Більше того, у разі визнання такого 
шлюбу недійсним особа не буде зобов’язана відшкодува-
ти затрати, понесені іншою стороною, із приготування до 
весілля та реєстрації шлюбу, оскільки ст. ст. 45 та 46 СК 
України не передбачено такого наслідку, як відшкодуван-
ня витрат, понесених іншою стороною, із приготування до 
реєстрації шлюбу та весілля.

Законодавством України передбачена реєстрація шлю-
бу за один день. Проте наречені повинні бути обізнаними 
про стан здоров’я один одного. Необхідно також зазначи-
ти, що прискорена реєстрація шлюбу коштує від двох до 
шести тисяч гривень.

Цікавим є питання укладення шлюбу  із  засудженою 
особою.  О.Ю.  Бикова  зазначає,  що  реєстрація  шлюбу 
із  засудженими,  які  відбувають  покарання  у  виправних 
установах,  проводиться  відділом РАЦСу  за місцем  зна-
ходження таких установ на загальних підставах, передба-
чених чинним законодавством України, з дозволу відпо-
відного управління юстиції [8, с. 104]. Особа, яка бажає 
зареєструвати шлюб із засудженим, заповнює заяву про 
шлюб за встановленою формою і надає її відділу реєстра-
ції актів цивільного стану. Якщо питання про реєстрацію 
шлюбу  ініціює  засуджений,  то  адміністрація  виправної 
установи  забезпечує  його  бланком  заяви  про  шлюб  за 
встановленою формою. Реєстрація шлюбу із засудженим 
проводиться у присутності осіб, які одружуються, у при-
міщенні, визначеному виправною установою. Реєстрація 
шлюбу з особами, щодо яких як запобіжний захід обра-
но  тримання під  вартою,  здійснюється  відділом РАЦСу 
у  слідчих  ізоляторах  (тюрмах)  тільки  з  письмового  до-
зволу органу, у провадженні якого перебуває справа об-
винувачуваного.

Висновки. Питання державної реєстрації шлюбно-сі-
мейних відносин у процесі розвитку і становлення нашої 
держави  в  економічному,  соціально-культурному  та  мо-
рально-етичному плані є цікавими та доцільними, оскіль-
ки останні є основою становлення і розвитку суспільства 
в цілому. Варто підкреслити, що поняття «шлюб» та «во-
левиявлення чоловіком та жінкою своєї згоди на шлюб» – 
це  різні  правові  категорії,  хоча  в  літературі  нерідко  між 
ними не проводиться чіткої різниці. Тому не можна пого-
дитися з думкою про те, що шлюб як юридичний факт – це 
тільки волевиявлення чоловіка та жінки щодо виникнення 
між ними правовідносин. Необхідно  зазначити, що коли 
чоловік та жінка висловлюють свою згоду на шлюб, шлю-
бу як  такого ще не  існує. Для його  існування бракує ще 
державної реєстрації, яка є останнім юридичним фактом, 
необхідним для виникнення шлюбних правовідносин. 
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Статтю присвячено дослідженню теоретично-методологічних підходів щодо окремих питань класифікації державного фінансового 
контролю. На підставі розмежування форм, видів та методів фінансового контролю доведено, що за своєю правовою природою держав-
ний аудит є саме самостійною формою державного фінансового контролю. В узагальненому вигляді форма контролю у статті розгляда-
ється як зовнішній вираз здійснюваних дій, що дає змогу з правової точки зору визначити дозволені межі контрольних повноважень, які 
спрямовані на виконання функцій державного фінансового контролю.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, державний аудит, форми фінансового контролю.

В статье на основании анализа теоретико-методологических подходов оснований классификации финансового контроля разграни-
чиваются такие понятия, как «форма контроля», «вид контроля», «метод контроля». Определено, что понятием вида целесообразно 
обозначить отдельные направления финансового контроля, которые позволяют определить специфику деятельности контролирующих 
субъектов. Формы же финансового контроля позволяют с правовой точки зрения очертить дозволенные границы контрольных действий, 
которые направлены на выполнение функций финансового контроля.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государственный аудит, формы финансового контроля.

In article on the basis of the analysis of theoretical and methodological approaches of the bases of the classification of financial control are 
differentiated such thing as a “form control”, “control”, “control method”. It is determined that the concept of species appropriate to define separate 
areas of financial control, which allow you to define the specifics of the control subjects. The forms of financial control permit from the legal point 
of view to outline the permissible boundaries of control actions, which are directed to perform the functions of financial control.

Key words: state financial control, state audit, financial control.

Постановка проблеми.  В  умовах  посилення  впли-
ву внутрішніх та  зовнішніх викликів у фінансово-еконо-
мічному  середовищі  держави  зростає  значення  системи 
управління державними фінансами як фундаментального 
складника  для  розвитку  інших  сфер  реалізації  держав-
ної  політики.  У  цьому  контексті  особливої  актуальності 
набуває  пошук  нових  напрямів  удосконалення  системи 
державного  управління  в  цілому  і  його  окремих  функ-
цій зокрема. Контроль є невід’ємним елементом процесу 
управління. Результатом проведеної адміністративної, бю-
джетної  та  податкової  реформ  в Україні  є  зміна  завдань 
управління  державними  фінансами.  Основною  метою 
стає підвищення  ефективності  використання фінансових 
ресурсів,  забезпечення  суспільства  якісними  соціальни-
ми послугами, досягнення відкритості діяльності органів 
влади та загалом державного сектора. У таких умовах до-
статньо гостро постає питання щодо необхідності змін у 
галузі  методології  і  організації  фінансового  контролю  у 
сфері державних та місцевих фінансів, переходу від фіс-
кального характеру форм контролю (інспектування, реві-
зій, перевірок) до консультативного, який спрямовано на 
максимальне  зменшення  ризику  помилок  і  порушень  у 
зазначеній сфері. Таке завдання може бути вирішено ви-
нятково у межах аудиторської форми контролю. 

Стан дослідження. У фінансовому праві  досліджен-
ню безпосередньо державного фінансового аудиту приді-
лено недостатньо уваги. Це  і  зрозуміло,  враховуючи той 
факт, що найчастіше розглядувана тема розроблялася па-

ралельно з дослідженням загальних проблем фінансового 
контролю, особливостями здійснення недержавного ауди-
ту, а низка важливих питань не порушені й дотепер. Однак 
було б несправедливим підкреслювати повну нерозробле-
ність  цього  виду  правовідносин.  Так,  серед  українських 
дослідників  проблем  аудиту  варто  виділити  роботи  
Л.А. Савченко [1], В.М. Дереконя [2], А.О. Мухатаєва [3], 
О.В. Манченко [4] та ін. 

Метою статті є аналіз теоретико-методологічних під-
ходів  до  питань  класифікації  державного  фінансового 
контролю з метою характеристики державного аудиту як 
однієї із його форм.

Виклад основного матеріалу. Одним із визначальних 
питань у дослідженні державного аудиту є характеристи-
ка  його  як  форми,  виду  чи методу  контролю, що  прямо 
пов’язано з питаннями класифікації. Проблема класифіка-
ції державного контролю є далеко не новою [5, с. 23–26;  
6, с. 12–22; 7, с. 47–59; 8, с. 61–76; 9, с. 70–91; 10, с. 19–26]. 
Проте ще й дотепер ми спостерігаємо полеміку стосовно 
таких понять, як форма, вид чи методи фінансового контр-
олю  загалом  та  його  видів  зокрема.  Так, ще  І.А.  Бєлоб-
жецький  зазначав, що ці  поняття  використовуються  вче-
ними як взаємозамінні: одні спеціалісти трактують форми 
контролю як складники методу, а  інші навпаки – методи 
закладають  в  основу  класифікації  його  форм  [7,  с.  47]. 
Критерієм розмежування у цьому разі має бути обраний 
фахівцями варіант відповіді на визначальне питання: як, 
на  їх  думку,  співвідносяться  з  правової  позиції  категорії 
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«форма» та «метод»,  і що має бути ключовим критерієм 
класифікації контролю за видами. 

Одна група вчених під час дослідження цього питання 
взагалі не виділяє форм фінансового контролю [11, с. 18, 
21, 27; 12, с. 86–102; 13, с. 64–72]. Так, досліджуючи про-
блеми фінансового  контролю  в  капіталістичних  країнах, 
А.О. Анісімов говорить про такі дві підстави класифіка-
ції за видами, як: 1) залежно від часу проведення (попе-
редній,  поточний  та  наступний);  2)  за  ієрархією  органів 
контролю  (парламентський,  інституційний,  адміністра-
тивний,  внутрішньовідомчий  та  місцевий)  [5,  с.  24–25].  
Як  методи  вчений  виокремлює  ревізію,  обстеження,  ін-
спекцію  та  нагляд  [5,  с.  25].  Близьку  позицію  займає  
Л.М.  Крамаровський,  який  виділяє  такі  види  контролю, 
як:  1)  за  сферами  управління  діяльністю  (загальний  та 
спеціальний); 2) за суб’єктами контролю (партійний; дер-
жавний, в т. ч. надвідомчий, відомчий й внутрішньогоспо-
дарський);  суспільний  (громадський;  державно-суспіль-
ний);  3)  за часом  здійснення  (попередній  та наступний);  
4) за джерелами (документальний та фактичний). До ме-
тодів контролю в роботі відносяться перевірка та ревізія  
[6, с. 12–61]. М.С. Студенікіна також вважає попередній, 
поточний  та  наступний  контроль  видами  державного 
контролю,  проте  підставу  такого  поділу  характеризує 
як  стадію  діяльності  контрольного  об’єкта  [14,  с.  14].  
У посібнику «Советское финансовое право» за редакцією 
С.Д. Ципкіна відображено більш вузький підхід та  звер-
нено  увагу  тільки  на  таку  підставу  класифікації,  як  час 
проведення,  а  також  виділено  попередній,  поточний  та 
наступний контролі. До методів же віднесено розгляд фі-
нансово-планових актів, перевірку, вилучення документів, 
заслуховування  звітів  та  доповідей,  роботу  зі  скаргами, 
аналіз практики, ревізію [15, с. 91–92]. 

Відповідно до другої точки зору принциповим є чітке 
розмежування  як  видів  та методів  контролю,  так  і форм 
останнього. Здійснюючи аналіз наукової літератури з цього 
питання, слід відзначити, що більшість учених під видом 
розуміють складову частину, яка відображає зміст цілого 
і водночас відрізняється від  інших конкретними носіями 
контрольних функцій  (суб’єктами),  об’єктами контролю, 
що, у свою чергу, окреслює і відмінності в методах контр-
олю. Під формами контролю розуміють  зовнішній вираз 
здійснюваних  дій;  під методами  –  способи,  прийоми,  за 
допомогою яких  контролюючі  органи  здійснюють функ-
цію контролю з метою найбільш ефективного виконання 
покладених завдань [8, с. 64; 9, с. 70; 16, с. 185]. Поштов-
хом до такого розуміння цих понять є дослідження їх по-
ходження. Виходячи з етимологічного значення, під фор-
мою (лат. forma) слід розуміти зовнішній вигляд предмета, 
зовнішній контур або зовнішній вираз якого-небудь змісту 
[17, с. 14–17]. Метод (від грецького methodos – «шлях до-
слідження») означає спосіб досягнення якої-небудь мети, 
вирішення  конкретної  задачі,  сукупність  прийомів  або 
операцій тощо [17, с. 795]. Тобто поняття форми пов’язано 
із зовнішньою характеристикою явища, а методу – із вну-
трішньою. Незважаючи на таке єдине, узагальнене розу-
міння та визначення цих категорій, серед науковців не має 
одностайності у їх змістовному наповненні. 

Так,  І.А.  Бєлобжецький  попередній,  поточний  та  на-
ступний  контролі  розглядає  винятково  як  форми  контр-
олю,  характеризуючи  ревізію,  тематичну  перевірку  та 
рахункову перевірку звітності також як форми наступного 
контролю [7, с. 52–53]. М.М. Ровинський зазначав, що за 
методами  здійснення контролю його форми поділяються 
на такі види, як попередній, наступний, документальний, 
фактичний, поточний оперативний [18, с. 10]. Суперечли-
вим є  і підхід Є.В. Калюги, яка класифікує контроль  за-
лежно від організаційної форми на зовнішній (державний 
та приватний) та внутрішній (відомчий та контроль влас-
ника), а далі в роботі до форм відносить також постійний 
та періодичний; суцільний і вибірковий; наскрізний і те-

матичний; ревізію і камеральну перевірку [19, с. 57, 66].  
У  цьому  разі  ознаки  класифікації  фінансово-господар-
ського  контролю  за  видами  невиправдано  використову-
ються як критерії для диференціації його форм.

О.Ф. Андрійко в своєму монографічному дослідженні 
закладає різноманітні підстави класифікації видів держав-
ного контролю: залежно від суб’єктів здійснення (загаль-
ний та спеціальний); залежно від часу проведення (попе-
редній, поточний та наступний); з позиції організаційних 
взаємозв’язків контролюючого і підконтрольного об’єктів 
(зовнішній і внутрішній) тощо [16, с. 86–93]. До методів 
контролю авторка відносить тематичні перевірки, рейди, 
опрацювання  матеріалів,  доповіді,  лабораторні  методи, 
рекомендації,  заохочення  тощо,  до  форм  –  моніторинг, 
ревізії,  перевірки  [16,  с.  182,  184,  185]. Далі  дослідниця 
попередній  контроль,  збір  та  аналіз  інформації  про  стан 
справ вже характеризує як форму [16, с. 191–193]. 

Як бачимо, наведені погляди демонструють наявність 
різних характеристик видів, форм та методів фінансового 
контролю. Загалом погоджуючись із запропонованою кла-
сифікацією за видами, формами та методами, виокремлен-
ня деяких  із них ми вважаємо суперечливим. По-перше, 
попередній, поточний та наступний контроль ми схильні 
розглядати саме як види контролю залежно від часу його 
проведення. Як слушно з цього приводу зазначає О.Ф. Ан-
дрійко, у характеристиці видів контролю важливим є що, 
кого  і  як ми  хочемо  контролювати  [16,  с.  85]. Поняттям 
виду  доцільно  позначити  окремі  напрями  фінансового 
контролю, які дадуть змогу відразу підкреслити специфіку 
діяльності контролюючих суб’єктів. Саме тому необхідно 
як підставу класифікації закладати суб’єктний, об’єктний 
складники та час проведення. У цьому контексті нам до 
вподоби підхід, запропонований О.Ю. Грачовою, яка виді-
ляє види фінансового контролю 1) за суб’єктами здійснен-
ня: а) державний (загальнодержавний, відомчий, внутріш-
ньогосподарський  та  муніципальний);  б)  незалежний; 
2)  за  часом  (попередній,  поточний  та  наступний);  3)  за 
об’єктами,  напрямами  (бюджетний,  податковий,  банків-
ський, валютний) [9, с. 72].

По-друге, ми не згодні з тим, що ознаками характерис-
тики  форм можуть  бути  часові  межі,  джерела  підконтр-
ольної інформації, методологія проведення чи кількісні та 
якісні показники [6, с. 18–22; 7, с. 56; 19, с. 76; 20, с. 31]. 
У визначенні форм фінансового контролю слід виходити 
зі співвідношення змісту і форми як філософських катего-
рій, які відображають взаємозв’язок двох сторін певного 
явища. Форма фінансового контролю дає змогу з правової 
точки зору визначити дозволені межі контрольних дій, які 
спрямовані на виконання функцій фінансового контролю. 

Таким чином, форму державного фінансового  контр-
олю можна визначити як зовнішній вираз практичної реа-
лізації дій державних органів, спрямованих на реалізацію 
специфічних  завдань  і  функцій  у  процесі  застосування 
обраних  методів  контролю  фінансово-господарської  ді-
яльності підконтрольних суб’єктів. Виходячи з цього, не-
обхідно погодитися з позицією науковців, які до форм фі-
нансового контролю відносять ревізію, перевірку, нагляд, 
облік [9, с. 62; 21, с. 106; 22, с. 32–35; 23, с. 188]. Вибір 
форми  контролю  контролюючим  суб’єктом  відбувається 
у межах, що окреслені його повноваженнями або прямо 
передбачені у правовій нормі [16, с. 186]. Відповідні фор-
ми  фінансового  контролю  мають  бути  прямо  визначені 
нормативно-правовими актами, що регламентують діяль-
ність відповідного контролюючого суб’єкта. Саме форми 
контролю носять динамічний характер, оскільки складні 
процеси  побудови  правової  держави,  перебудова  еконо-
міки, зміна форм власності спонукають до пошуку нових 
форм державного фінансового контролю та до пошуку та-
ких форм,  які  б  не  були пов’язані  з  прямим втручанням 
держави у внутрішню оперативну управлінську діяльність 
суб’єктів  і  забезпечували  контрольованість  відповідних 
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процесів [16, с. 186]. Зокрема, прикладом може служити 
поява такої форми державного фінансового контролю, як 
державний аудит.

Поштовхом до його розвитку стало прийняття у 2001 р.  
Бюджетного  кодексу  України,  який  містив  статтю  щодо 
здійснення  аудиту  деякими  державними  органами  [24]. 
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні» 
державний фінансовий контроль забезпечується органами 
Державної фінансової  інспекції України через проведен-
ня державного фінансового аудиту, перевірки державних 
закупівель та інспектування [25]. Державний фінансовий 
аудит  же  визначається  як  різновид  державного  фінансо-
вого контролю, який полягає у перевірці та аналізі орга-
ном державного фінансового контролю фактичного стану 
справ щодо законного та ефективного використання дер-
жавних  чи  комунальних  коштів  і  майна,  інших  активів 
держави,  правильності  ведення  бухгалтерського  обліку  і 
достовірності фінансової  звітності, функціонування  сис-
теми  внутрішнього  контролю.  Близькою  за  змістом  є  і  
ч.  3  ст.  363  ГК  України,  яка  також  державний  фінансо-
вий  аудит  визначає  як  різновид  державного фінансового 
контролю  [26]. Тобто,  як ми бачимо, на рівні  законодав-
ства державний фінансовий аудит визначається як різно-
вид державного фінансового контролю. При цьому низка 
підзаконних нормативно-правових  актів,  які  регламенту-
ють  порядок  проведення  окремих  видів  державного  фі-
нансового аудиту (аудиту ефективності, суб’єктів господа-
рювання державного сектору економіки) визначають його 
саме як форму контролю [27]. 

Трактування  поняття  державного фінансового  аудиту 
серед науковців є також неоднозначним. Так, Л.О. Суха-
рева та Т.В. Федченко характеризують державний фінан-
совий аудит виконання бюджетних програм саме як метод 
фінансового контролю [28, с. 129]. На думку Ж.А. Жирної, 
під державним аудитом слід розуміти інститут державного 
аудиту, який діє від імені та в інтересах суспільства, має 
право на незалежну і самостійну оцінку дій органів влади, 
є не тільки найважливішим елементом системи поперед-
ження можливих помилок планування та порушення вико-
нання, але також виконує функцію забезпечення законнос-
ті рішень держави [29, с. 292]. Е.О. Аренс визначає аудит 
як процес, за допомогою якого компетентний незалежний 
працівник накопичує та оцінює достовірність інформації 
[30, с. 226]. Погоджуючись із виокремленням такої харак-
теристики державного аудиту, як незалежність, вважаємо, 
що  наведені  визначення  потребують  певного  уточнення. 
По-перше, якщо визначати аудит через категорію «метод», 

то  виникає  питання,  як  характеризувати  тоді  такі  дії  ау-
диторів,  як  аналіз  досліджуваної  інформації,  експертна 
оцінка, перевірка фінансових документів, прогнозування 
тощо. На наш погляд, як ми зазначали ще на початку стат-
ті,  це  і  є методами  (способами)  здійснюваних  контроль-
них дій. І порядок, і мета,  і наслідки застосування таких 
методів будуть різними залежно саме від форми контролю 
(інспектування, податкова перевірка чи державний аудит).

По-друге, що стосується визначення державного ауди-
ту як інституту, то в цьому є певний сенс з огляду на осо-
бливий інституційний статус Рахункової палати України, 
яка сьогодні здійснює державний аудит. Проте до повно-
важень  Державної  фінансової  інспекції  також  належить 
проведення державного фінансового аудиту, що унемож-
ливлює характеристику останнього як інституційного. 

Погоджуючись із тим, що аудит – це дійсно процес, хо-
тілось  би  додати, що  державному фінансовому  контролю 
загалом  властива  детальна  процедурно-процесуальна  ре-
гламентація.  Для  забезпечення  ефективності  контрольної 
функції  потрібний  чіткий,  налагоджений  і  закріплений  у 
нормативних актах механізм її дії. Форми і методи держав-
ного фінансового контролю проводяться відносно конкрет-
них осіб, тобто законодавчо визначене коло учасників про-
цесуальних фінансових відносин, їхні процесуальні права й 
обов’язки. Здійснення державного аудиту на практиці відбу-
вається в рамках контрольно-процесуальної діяльності від-
повідних органів, які використовують певні методи, у про-
цесуальних межах. У такий спосіб здійснення державного 
аудиту набуває впорядкованості, послідовності, чіткості та 
створює порядок у діяльності контролюючих суб’єктів, під-
порядковує її суворим процесуальним вимогам.

Висновки. Отже,  ми  схильні  розглядати  державний 
аудит саме як самостійну форму державного фінансового 
контролю,  оскільки  це  дає  змогу  виокремити  специфіку 
організації контрольних дій відповідними суб’єктами. Ми 
не ставили за мету в цій статті досліджувати такі сутнісні 
характеристики  державного  аудиту,  як  рекомендаційний 
нефіскальний характер, незалежність, публічність та інші, 
що, безумовно, має бути відображено в узагальненому ви-
значенні державного аудиту. На цьому етапі дослідження 
ми поставили за мету лише окреслити доцільність визна-
чення  останнього  саме  як  форми  контролю.  Державний 
аудит як правова форма діяльності органів держави здій-
снюється на основі найсуворішого дотримання вимог за-
кону й інших нормативних актів. Відповідний контролю-
ючий орган чи його посадова особа ставляться в умови, 
коли вони повинні безпосередньо використовувати норми 
права для вирішення конкретних юридичних завдань.
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКи АДМІНІСТРАТиВНОЇ ПРОЦЕДУРи

ThE CONCEPT aNd fEaTurES Of adMINISTraTIVE PrOCEdurE
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Стаття присвячена дослідженню поняття «адміністративна процедура». Проаналізовано генезу та особливості визначення змісту 
цього поняття в декількох європейських державах та Росії. Також надано авторське бачення щодо визначення, змісту та характерних 
ознак вищезгаданої категорії.

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративний процес, процедура, правова процедура, адміністративне провадження.

Статья посвящена исследованию понятия «административная процедура». Проанализированы генезис и особенности определения 
содержания этого понятия в нескольких европейских государствах и России. Также предоставлено авторское видение определения, со-
держания и характерных признаков вышеупомянутой категории.

Ключевые слова: административная процедура, административный процесс, процедура, правовая процедура, административное 
производство.

The article investigates the notion of “administrative procedure”. Were analyzed the origins and characteristics of determining the content of 
this concept in several European countries and Russia. Also given the authors’ view on the definition, content and characteristic features of the 
above categories.

Key words: administrative procedure, administrative process, procedure, legal procedure, administrative proceedings.

Постановка проблеми. Мабуть, ні для кого не секрет, 
що те адміністративне право, яке ми маємо сьогодні, по-
требує загального переосмислення та переходу на якісно 
новий рівень. Прагнення України до інтегрування в євро-
пейське  співтовариство  вимагає  встановлення  для  нього 
як  основного  завдання  захисту  прав  та  інтересів  особи, 
тобто  надання  адміністративному  праву  «сервісного  ха-
рактеру». Тут йдеться передусім про створення інституту 
«адміністративних  процедур»,  які  стосуються  відносин 
між  органом  державної  влади  або  місцевого  самовряду-
вання та особою. У цьому напрямі законодавцем та вітчиз-
няними вченими-адміністративістами вже було здійснено 
низку  кроків,  істотним  та  логічним  результатом  яких  є 
розробка проекту єдиного кодифікованого правового акту 

у  цій  сфері. Але,  як  відомо,  практика  бере  свій  початок 
та ґрунтується на теорії, і прийняття такого важливого за-
кону неможливе без встановлення теоретико-правових за-
сад функціонування адміністративних процедур. На жаль, 
серед вітчизняних учених сьогодні немає згоди щодо ви-
значення основних понять та категорій у цій сфері, осно-
вною з яких є, безперечно, категорія адміністративної про-
цедури. Саме визначення цього основоположного поняття 
через розгляд основних підходів до цього питання серед 
науковців,  виділення  його  ознак,  а  також  аналіз  досвіду 
європейських держав і зумовлює актуальність цієї статті.

Аналіз останніх досліджень. Як уже було  зазначено 
вище,  питання  адміністративних  процедур  завжди  було 
дискусійною темою, а останнім часом все більше підпадає 



191

Порівняльно-аналітичне право
♦

під пильну увагу вітчизняних та зарубіжних учених, серед 
яких можемо виділити В. Авер’янова, Ю. Басову, Н. Галі-
цин, Ю. Фролова, О. Лагоду, О. Миколенка, Д. Астахова, 
А. Школик, Р. Кендзьору, М. Вєжбовського, Ю. Старилова, 
В. Власенкова та ін.

Метою статті є дослідження змісту та визначення по-
няття адміністративної процедури, а також виокремлення 
її найхарактерніших рис.

Виклад основного матеріалу.  Питання  адміністра-
тивної  процедури  є  відносно  новим  для  вітчизняної  на-
уки  адміністративного  права.  Пов’язано  це  передусім  зі 
специфікою розвитку адміністративного права в Україні, 
тобто з тими факторами, які відігравали вирішальну роль 
у  його  формуванні.  Сучасне  українське  адміністративне 
право є фактично спадщиною радянського адміністратив-
ного права, яке, по-перше, взагалі не передбачало понят-
тя адміністративного судочинства  і можливості  судового 
оскарження рішень державних органів та посадових осіб; 
а по-друге, для позначення діяльності органів державної 
влади використовувало правову категорію «адміністратив-
ний процес». Це було пов’язано з радянським праворозу-
мінням, яке вбачало мету органів державного управління 
у дотриманні законності і захисті інтересів держави, а не в 
забезпеченні реалізації прав та законних інтересів особи. 

Після  отримання  незалежності  в  сучасне  українське 
адміністративне  право  майже  без  змін  «перекочували» 
основні  концептуальні поняття  та  категорії права радян-
ської доби. Водночас у країні  відбулися досить  серйозні 
трансформації та реформи, серед яких – створення інсти-
туту  місцевого  самоврядування  (прийняття  Конституції 
України в 1996 р.  із цілим розділом, присвяченим цьому 
інституту,  та  цілої  низки  законодавчих  актів);  створення 
інституту  адміністративного  судочинства  (прийняття  ЗУ 
«Про  судоустрій  України»,  ЗУ  «Про  судоустрій  і  статус 
суддів»,  Кодексу  адміністративного  судочинства  Украї-
ни  та  багатьох  підзаконних нормативних  актів);  а  також 
створення  великої  кількості  нормативно-правових  актів, 
що фактично регулюють адміністративно-процедурні від-
носини, розроблення проекту Адміністративно-процедур-
ного кодексу України.

Отже,  приймаються  відповідні  нові  нормативні  акти, 
які спрямовані на повноцінну реалізацію в країні адміні-
стративної реформи, але залишається очевидним, що без 
появи чіткої позиції щодо визначення суті таких категорій, 
як «адміністративна процедура», створення відповідного 
правового інституту є неможливим. 

З огляду на те, що поняття адміністративної процедури 
є новим і малодослідженим, його, як і будь-яке нове право-
ве поняття без чіткого змісту, потрібно дослідити з точки 
зору етимології. 

Крім того, почати варто із загальнішого поняття – слова 
«процедура». «Процедура» (з франц. «procedure» або лат. 
«procedo» – просуваюсь, проходжу) – офіційно встановле-
ний чи прийнятий за звичаєм порядок, послідовність дій 
для здійснення або оформлення якихось справ [1], низка 
яких-небудь дій, процес виконання чого-небудь [2].

Саме  слово  «процедура»  перекочувало  за  часів  Ро-
сійської імперії до українського, тобто ще до російського 
праворозуміння із французької мови [3, с. 243], в якій воно 
означає «сукупність правил і форм, яких слід дотримува-
тись для здійснення певної правової дії, прийняття рішен-
ня і його виконання» [4].

Тобто стає зрозуміло, що «процедура» означає насам-
перед чітко встановлений порядок здійснення якихось дій 
або прийняття якогось рішення.

Як відзначає Ю. Басова, проблематика визначення по-
няття та сутності терміна «процедура» становить значний 
інтерес не лише для вчених-юристів, але  і для політоло-
гів,  якими  ця  категорія  досліджувалась  у  межах  аналізу 
поняття  «політичний  режим»  та  «політичні  процедури». 
Однак суттєвого поширення поняття «процедура» набуло 

в юридичній  науці.  Той факт, що  процедура  дуже  вдало 
підходить  для  регулювання  відносин,  в  яких  особливо 
важливою є формальна визначеність, визначає її важливе 
місце  у  механізмі  правового  регулювання.  Опинившись 
у цьому «специфічному середовищі», процедура набуває 
таких  властивостей,  як  урегульованість  нормами  права, 
структурованість правовими відносинами, спрямованість 
на правовий результат. Поява таких нових ознак, а точніше 
кажучи, видозміна вже наявних ознак під впливом особли-
вого середовища є підставою для появи правової процеду-
ри, зокрема адміністративної [5, с. 121].

Правова  процедура  –  це  система  правових  відносин, 
спрямованих  на  досягнення  правового  результату,  який 
може  виражатись  у  формуванні  юридичних  норм,  утво-
рень  або  припиненні  певних  правовідносин,  запобіганні 
правопорушенням,  а  також  в  інших  правових  наслідках 
[6, с. 19].

Юридична (правова) процедура являє собою систему, яка:
–  орієнтована  на  досягнення  конкретного  правового 

результату;
– складається з актів поведінки, які постійно змінюють 

одне одного, і так, як і діяльність, внутрішньо структуро-
вана правовими відносинами;

– володіє моделлю (програмою) свого розвитку, попе-
редньо встановленою на нормативному  або  індивідуаль-
ному рівні;

– ієрархічно побудована;
– постійно знаходиться в динаміці, розвитку;
– має службовий характер: є засобом реалізації осно-

вного для нього відношення [7, с. 72].
Ю. Шемшученко серед інших виділяє ще й такі ознаки 

правової процедури, як:
–  межі  регулятивного  «впливу»  процедурних  норм. 

Процедурні норми не повинні торкатися змістового боку 
основних норм, суперечити їм. Вимога поширюється і на 
ті  процедурні  норми,  які  знаходяться  на  одному  законо-
давчому рівні з основними, зокрема і на ті, що виходять з 
того ж правотворчого органу, що й основні норми.

–  демократизм  правової  процедури. Ця  вимога  може 
стосуватися не всіх видів процедур, а лише тих, що реалі-
зують владні відносини. Тільки юридичні процедури, для 
яких основними відносинами є відносини влади, можуть 
розцінюватися як демократичні або недемократичні.

–  доступність.  Вимога  має  кілька  аспектів:  доступ-
ність  процедури  в  інформаційному  плані,  тобто  доступ-
ність інформації про процедуру, її нормативну модель, до-
ступність  тексту  процедурного  нормативного  акта,  який 
є  первинним  джерелом  прав,  інформації.  Доступність 
процесу,  процедури  визначається  і  тим,  наскільки  добре 
організовано  юридичну  допомогу  населенню,  наскільки 
реальною з юридичного і з фактичного боку є можливість 
звернутися до послуг кваліфікованого спеціаліста-юриста 
в потрібний момент [8]. 

Суттєвою ознакою процедури є наявність попередньо 
встановленої моделі  (програми), відповідно до якої вона 
втілюється в життя, в реальну поведінку суб’єктів. У за-
гальному плані  ця модель  являє  собою певний порядок, 
послідовність здійснення дій, операцій, тобто свого роду 
алгоритм, реалізація якого має привести до бажаного ре-
зультату [7, с. 73].

У  Російській  Федерації  в  умовах  стрімкого  і  досить 
успішного розвитку протягом останніх 15 років загально-
го адміністративного законодавства, а в 2013–2015 рр. – і 
законодавства  про  адміністративне  судочинство  питання 
функціонування системи публічного управління, на жаль, 
залишаються  невирішеними.  Традиційним  підходом  до 
пошуку  місця  знаходження  інституту  адміністративних 
процедур є його розгляд як адміністративно-процесуаль-
ної форми діяльності публічної адміністрації [9, с. 23].

Тобто  бачимо,  що  наші  російські  колеги  зіткнулися 
майже з аналогічними проблемами на шляху визначення 
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цього поняття та створення відповідного інституту в сис-
темі адміністративного права.

У Німеччині для регулювання правовідносин, що ви-
никають у процесі діяльності публічної адміністрації, ще 
в 1976 р. був прийнятий спеціальний закон – Акт адміні-
стративної процедури, в якому міститься чітке визначення 
поняття адміністративної процедури. Згідно зі ст. 9 вищез-
гаданого  правового  акту  адміністративною  процедурою 
повинна бути діяльність адміністрації, яка має зовнішній 
ефект  і  спрямована на  перевірку  основних  вимог,  підго-
товку  і прийняття адміністративного акту або укладення 
адміністративного договору в рамках публічного права.

У цій нормі далі ще раз наголошується на обов’язковості 
прийняття адміністративного акту або укладення угоди в 
рамках публічного права як істотних та невід’ємних еле-
ментів адміністративної процедури [10].

У Франції,  яка вважається батьківщиною адміністра-
тивного  права,  для  позначення  порядку  вирішення  спо-
рів в органах адміністративної юстиції використовується 
термін  «адміністративно-спірна  процедура»  (procedure 
administrative  contentieuese).  Тобто  в  частині  визначення 
порядку  діяльності  не  лише публічної  адміністрації,  але 
й адміністративних судів вживається термін «процедура» 
[11, с. 187].

у  Республіці  Польща  перше  цілісне  регулювання  
адміністративних процедур було здійснено ще в 1928 р. на 
підставі трьох президентських розпоряджень. Пізніше як 
результат багаторічної клопіткої роботи спеціально ство-
реної  комісії  був  прийнятий  Кодекс  адміністративного 
провадження  [12,  с.  7]. Адміністративна  процедура  (або 
дослівно  –  адміністративне  провадження),  визначається 
як  встановлений  порядок  діяльності  органів  публічної 
адміністрації  в  справах  щодо  прав  і  обов’язків  службо-
во не підпорядкованих їм суб’єктів [13, с. 15]. Або також 
як  встановлений  порядок  процесуальної  діяльності,  що 
вчиняється  органом  публічної  адміністрації  та  іншими 
суб’єктами  провадження,  спрямований  на  вирішення  ін-
дивідуальної справи шляхом прийняття адміністративного 
рішення [14, с. 3]. Адміністративна процедура стосується 
діяльності органів адміністрації лише у виданні зовнішніх 
адміністративних актів, але не діяльності в інших формах. 
Тому  адміністративно-процедурних  норм  не  стосується 
видання нормативних актів, видання доручень підпоряд-
кованим  організаційним  одиницям,  складання  освідчень 
волі особи згідно із приписами цивільного права [15, с. 2].

Польський  науковець  Клат-Вертелецька  наголошує, 
що  метою  загальних  адміністративних  процедур  є  вирі-
шення  індивідуальної  адміністративної  справи через  ви-
дання рішення [16].

Як бачимо, практично у всіх розвинених європейських 
державах вже досить тривалий час  існує спеціальне уні-
фіковане  законодавство  для  регулювання  відносин  між 
публічною адміністрацією та особою, а також є чітке уяв-
лення про поняття та суть поняття адміністративної про-
цедури.

В Україні, як вже було зазначено вище, на питання ад-
міністративних  процедур,  як  і  на  адміністративне  право 
взагалі, справила великий вплив радянська правова наука. 
Як наслідок, більшість науковців визначають поняття ад-
міністративної процедури в залежності від їхньої позиції 
щодо змісту поняття адміністративного процесу. Так, де-
які автори вважають адміністративну процедуру витоком 
процесу, деякі, навпаки, розглядають процес як різновид 
процедури  (причому найбільш досконалий),  інші взагалі 
не проводять розмежування між «процесом» та «процеду-
рою», вважаючи ці поняття рівнозначними; нарешті, низ-
ка вчених аналізує адміністративні процедури як складову 
частину (елемент) адміністративного процесу [17, с. 692].

Найбільшого розповсюдження серед вітчизняних вче-
них набула успадкована з радянського адміністративного 
права  широка  або  управлінська  концепція.  Як  зазначає  

Н. Галіцина, управлінський підхід передбачає поширення 
поняття  адміністративного  процесу  не  тільки  на  юрис-
дикційну, а й на регулятивну, тобто на всю нормотворчу 
та правозастосовну діяльність  адміністративних органів. 
Стосовно  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого 
самоврядування  може  застосовуватися  термін  «публічна  
адміністрація», отже, адміністративний процес у широко-
му розумінні охоплює діяльність публічної адміністрації 
[18, с. 164].

З одного боку, така позиція є досить логічною, а з точ-
ки зору загальної теорії права – більш ніш обґрунтованою. 
Тобто на  основі  класифікації  норм на матеріальні  і  про-
цесуальні  було  розвинено  концепцію,  що  коли  йдеться 
про діяльність суб’єктів права щодо застосування матері-
альних норм, то це процес. Відповідно адміністративний 
процес  у  широкому  значенні  розуміється  як  процес  за-
стосування  норм матеріального  адміністративного  права  
[19, с. 16].

Незважаючи на  це,  автор  вважає, що  розгляд  адміні-
стративної процедури як частини адміністративного про-
цесу в широкому розумінні  є недоцільним. Звісно,  адмі-
ністративне право є досить специфічною галуззю права, 
але сама категорія процесу в інших, «класичних» галузях 
українського права, як і в правовій традиції більшості роз-
винених країн, пов’язана з судовими органами та розгля-
дом справи, що стосується двох зацікавлених сторін. Про 
недоцільність поєднання в одному понятті діяльності різ-
них за своєю природою владних суб’єктів також вказує А. 
Школик: «Аналізуючи відмінності між юридичними нор-
мами, що визначають порядок функціонування публічної 
адміністрації та судів, нагадаємо також основні завдання 
цих  суб’єктів.  Визначальним  суспільним  призначенням 
публічної адміністрації є реалізація прав, свобод і закон-
них інтересів фізичних та юридичних осіб. Суди, у свою 
чергу, мають забезпечувати захист цих прав, свобод і за-
конних інтересів. Випадки ж, коли публічна адміністрація 
повинна забезпечити також і зазначений захист, не зміню-
ють основного поділу завдань і функцій, а зумовлені біль-
шою ефективністю їх виконання публічною адміністраці-
єю в окремих випадках» [11, с. 189].

Як  вважають  автори  юридичного  словника  «Адміні-
стративне право України: словник термінів», адміністра-
тивна процедура – це передбачені спеціальним норматив-
но-правовим актом (кодекс, закон, положення, інструкція) 
послідовні,  цілеспрямовані  дії  суб’єктів  владних  повно-
важень (суб’єктів публічної адміністрації) щодо: 1) задо-
волення суб’єктивних прав,  свобод; 2)  виконання право-
вого  обов’язку,  покладеного  на  органи  державної  влади, 
місцевого самоврядування, або ж 3) завдань держави [20].

О. Лагода  розглядає  категорію  адміністративної  про-
цедури як встановлений законом порядок розгляду та ви-
рішення індивідуальних справ органами виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, який закінчується прийнят-
тям  адміністративного  акту  або  укладанням  адміністра-
тивного договору [21, с. 9].

Н. Галіцина згадує про «процесуальність» дій, які ре-
гламентуються адміністративними процедурами. Під цією 
категорією вона розуміє встановлені законодавством пра-
вила,  порядок  і  умови  (зразок)  вчинення  процесуальних 
дій  щодо  розгляду,  розв’язання  і  вирішення  конкретної 
адміністративної  справи  у  сфері  публічного  управління 
[18, с. 174]. Адміністративна процедура – це встановлений 
законодавством  порядок  розгляду  та  вирішення  адміні-
стративними  органами  індивідуальних  адміністративних 
справ  [19,  с.  24].  Адміністративні  процедури  –  це  вста-
новлений законодавством порядок розгляду і розв’язання 
органами публічної  адміністрації  індивідуальних адміні-
стративних справ з метою забезпечення прав, свобод та за-
конних інтересів фізичних і юридичних осіб, нормального 
функціонування  громадянського  суспільства  та  держави 
[22, с. 276].
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Крім того, варто згадати про визначення «адміністра-
тивного  провадження»,  яке  міститься  в  проекті  Адміні-
стративно-процедурного  кодексу  України,  поданого  на 
розгляд  до  Верховної  ради  ще  в  2012  р.  Як  відзначила  
А.  Пухтецька,  Адміністративно-процедурний  кодекс 
України  (проект)  врегульовує  відносини,  що  виникають 
під час провадження органами виконавчої влади, органа-
ми місцевого самоврядування, їхніми посадовими і служ-
бовими особами діяльності щодо забезпечення реалізації 
та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб  та  виконання ними визначених  законом 
обов  язків,  регламентує  процедури  розгляду  адміністра-
тивних справ [23, с. 98]. Так от, в ньому вказано, що ад-
міністративне  провадження  –  це  сукупність  послідовно 
вчинюваних  адміністративним органом процедурних дій 
і прийнятих процедурних рішень з розгляду та вирішен-
ня адміністративної справи, що завершується прийняттям 
адміністративного акта і його виконанням. В свою чергу, 
адміністративною  процедурою  є  визначений  законодав-
ством порядок адміністративного провадження [24].

Отже, проаналізувавши практику інших держав у ви-
значенні поняття адміністративної процедури, а також осо-
бливості визначення даного поняття вітчизняними науков-
цями,  стає  очевидним, що  адміністративна  процедура,  в 
першу чергу, має визначати порядок здійснення владними 
суб’єктами саме зовнішньої, правозастосовчої діяльності 
позитивного характеру. Під владними суб’єктами тут ма-
ються на увазі  винятково органи публічної  адміністрації 
(тобто  органи  державної  влади  та  місцевого  самовряду-
вання).

Також у цьому питанні варто погодитись  із позицією 
таких вчених, як Р.С. Калінін, Т.О. Коломоєць та Д.С. Ас-
тахова, які впевнені, що процедурні відносини є рештою 
відносин процесуального характеру, які не є судочинними 
(у розумінні адміністративного судочинства) та деліктни-
ми (у розумінні розгляду справ про адміністративні про-
ступки),  покликані  врегулювати  індивідуально-конкрет-
ні  справи  у  сфері  регулювання  адміністративного  права  
[3, с. 245].

Виходячи зі всього вищевказаного, можемо визначити 
такі характерні ознаки адміністративної процедури:

– дії, які покладені в основу адміністративної процеду-
ри, спрямовані на застосування норм матеріального адмі-

ністративного права, отже, сама процедура врегульована 
адміністративно-процесуальними нормами; 

– дії, порядок вчинення яких регламентує адміністра-
тивна  процедура,  є  послідовними,  тобто  складаються  з 
чітко визначених послідовних етапів або стадій;

–  суб’єктами  адміністративно-процедурних правовід-
носин є органи державної влади, місцевого самоврядуван-
ня та їхні посадові та службові особи, фізичні та юридичні 
особи;

– дії, які покладені в основу адміністративної процеду-
ри та вчиняються владним суб’єктом, мають на меті забез-
печення або сприяння реалізації прав та законних  інтер-
есів осіб;

–  логічним  завершенням  дій,  здійснених  владним 
суб’єктом,  є  закріплення  їхнього  результату  у  відповід-
ному підзаконному індивідуальному акті, тобто в адміні-
стративному акті.

Проаналізувавши  всі  перераховані  ознаки,  можемо 
дійти висновку, що адміністративна процедура – це вста-
новлений  адміністративно-процесуальними  нормами  по-
рядок  послідовного  вирішення  індивідуальної  справи  з 
метою  забезпечення  або  сприяння  реалізації  прав  та  за-
конних інтересів осіб, що завершується прийняттям адмі-
ністративного акту.

Висновки. Підсумовуючи,  варто  зазначити,  що  по-
няття  адміністративної  процедури  є  відносно новим для 
вітчизняної  правової  науки  і  досить  недослідженим.  
У процесі дослідження було визначено поняття «процеду-
ра» як чітко встановлений порядок здійснення якихось дій 
або прийняття якогось рішення, а також поняття «правова 
процедура» як  систему правових відносин,  спрямованих 
на досягнення правового результату. Після аналізу прак-
тики деяких європейських країн бачимо, що в них  існує 
досить  розвинене  адміністративно-процедурне  законо-
давство, а поняття адміністративної процедури чітко ви-
значене.  Серед  вітчизняних  вчених  немає  чіткої  позиції 
щодо  визначення  поняття  «адміністративна  процедура», 
яке дуже часто розглядається як залежне від поняття ад-
міністративного  процесу.  Як  стало  зрозуміло  у  процесі 
проведеного дослідження, більшість авторів визначає ад-
міністративну процедуру як позитивну процесуальну ді-
яльність виконавчих органів державної влади і місцевого 
самоврядування або їхніх службових чи посадових осіб.
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Стаття присвячена аналізу основних положень нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». У статті 
досліджені правові новели Закону. Обґрунтована необхідність розробки нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів із 
метою реалізації норм оновленого Закону.

Ключові слова: наука, науково-технічна діяльність, закон, законодавство, регулювання.

Статья посвящена анализу основных положений новой редакции Закона Украины «О научной и научно-технической деятельности». 
В статье исследованы правовые новшества Закона. Обоснована необходимость разработки новых, а также внесения изменений к дей-
ствующим нормативно-правовым актам с целью реализации норм Закона.

Ключевые слова: наука, научно-техническая деятельность, закон, законодательство, регулирование.

The article analyzes the main provisions of the new Law of Ukraine “On scientific and technical activity”. The article studies the legal provi-
sions of the law. It focuses on innovative norms of the Law in particular. The necessity of developing new and amending existing legal acts in 
order to implement the new rules of Law was underlined.

Key words: science, scientific and technical activities, law, legislation, regulation. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі одним  із 
найважливіших стратегічних завдань є активізація розви-
тку  наукового  потенціалу.  Тому  особливої  актуальності 
набувають питання удосконалення правового регулюван-
ня наукової і науково-технічної діяльності. 

Окремі  аспекти  правового  забезпечення  наукової  та 
науково-технічної  діяльності  досліджують М.В.  Венець-
ка, О.П Гармашова, Н.М. Мироненко, В.П. Нагребельний,  
В.І. Олещенко, І.Б. Усенко, Ю.С. Шемшученко та інші. 

26 листопада 2015 р. Верховна Рада України прийня-
ла Закон України «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність», який визначає правові, організаційні та фінансові 
засади функціонування  і розвитку у  сфері наукової  і на-
уково-технічної  діяльності,  створює  умови  для  прова-
дження  наукової  і  науково-технічної  діяльності,  задо-
волення  потреб  суспільства  і  держави  у  технологічному 
розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади.  
У  зв’язку  з  цим  Закон  України  від  1  грудня  1998  р.  
№ 284-XIV «Про наукову  і науково-технічну діяльність» 
було визнано таким, що втратив чинність.

Метою статті  є  аналіз  основних  положень  нової  ре-
дакції  Закону  України  «Про  наукову  і  науково-технічну 
діяльність». 

Виклад основного матеріалу.  У  Законі  закладені 
базові  принципи  реформування  державної  сфери  на-
укових досліджень та розробок, а також фінансування на-

уки.  Закон  передбачає  цілу  низку  новацій,  пов’язаних  зі 
створенням Національної ради з питань розвитку науки і 
технологій,  з розвитком грантової системи фінансування 
наукових  досліджень,  унормуванням  процедури  виборів 
та  призначення  керівників  наукових  установ,  введенням 
низки обов’язкових вимог до статутів НАН України і на-
ціональних галузевих академій наук та багатьма  іншими 
питаннями.

Закон містить низку новел щодо правового регулюван-
ня  трудових  правовідносин  із  науковими  працівниками, 
правового статусу та розширення прав наукових установ, 
запровадження  нових  організаційних  форм  та  елементів 
інфраструктури  наукової  і  науково-технічної  діяльнос-
ті,  соціального  захисту наукових працівників, підтримки 
молодих учених, фінансування наукової сфери, зокрема, в 
частині розширення системи грантового фінансування на-
укових і науково-технічних проектів тощо. 

Законом передбачається створення Національної ради 
України  з  питань  розвитку  науки  і  технологій  та Націо-
нального фонду досліджень України. 

Національна  рада України  з  питань  розвитку науки  і 
технологій  є  постійно  діючим  консультативно-дорадчим 
органом, що утворюється при Кабінетові Міністрів Укра-
їни з метою забезпечення ефективної взаємодії представ-
ників наукової громадськості, органів виконавчої влади та 
реального  сектору  економіки  у формуванні  та  реалізації 



195

Порівняльно-аналітичне право
♦

єдиної державної політики у сфері наукової і науково-тех-
нічної діяльності. 

Утворення Національної ради України з питань розви-
тку науки і технологій є одним із найважливіших нововве-
день, що матиме вплив на розвиток науки.

Подібні  органи  створені  в  деяких  європейських  кра-
їнах. Наприклад,  Рада  з  наукових  досліджень  та  іннова-
цій  (Research  and  Innovation Council)  у Фінляндії,  Вища 
рада з питань наукових досліджень та технологій (Conseil 
supérieur de le recherche et de la technologie) у Франції.

Зокрема,  в  Норвегії  діє  науково-дослідна  Рада  (The 
Research Council of Norway). До її повноважень належить 
планування,  координація  і  фінансування  норвезьких  до-
сліджень. Вона визначає загальні потреби в наукових до-
слідженнях і пропонує пріоритети, які виробляє на основі 
пропозицій керівних і консультативних органів та широ-
комасштабних  зовнішніх  консультацій.  Рада  є  головним 
радником Уряду з наукової політики та органом, що реалі-
зує цю політику [1]. 

Статтею  20  Закону  України  «Про  наукову  і  науково-
технічну діяльність» визначається статус ради, її основні 
функції, принципи роботи [2].

Національна  рада України  з  питань  розвитку науки  і 
технологій складається  з Наукового та Адміністративно-
го комітетів. З огляду на важливість завдань Національної 
ради закон ставить високі вимоги до її членів.

Склад  Наукового  комітету  формується  із  24  вчених, 
які представляють наукову спільноту, є науковими лідера-
ми, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову 
репутацію та довіру в науковому середовищі. Членів На-
укового  комітету  визначатимуть  спеціально  створеним 
Ідентифікаційним  комітетом.  Склад  Наукового  комітету 
має бути здатним реалізувати наукове лідерство, бути ав-
торитетним і незалежним, збалансовано представляти всю 
наукову спільноту.

Згідно з положеннями, передбаченими статтею 22 За-
кону,  члени  Наукового  комітету  обираються  Ідентифіка-
ційним  комітетом  із  питань  науки,  персональний  склад 
якого формується на конкурсній основі  з вітчизняних та 
іноземних вчених, які мають вагомі наукові здобутки, без-
доганну наукову репутацію та довіру в науковому серед-
овищі.

Постановою Кабінету Міністрів України  від  6  липня 
2016 р. № 410 «Про утворення Ідентифікаційного коміте-
ту з питань науки» утворено  Ідентифікаційний комітет  з 
питань науки та затверджено Положення про цей комітет.  
А Розпорядженням кабінету Міністрів України від 14 ве-
ресня 2016 р. № 670-р затверджено склад Ідентифікацій-
ного комітету с питань науки.

Адміністративний комітет – це робочий колегіальний 
орган Національної ради України з питань розвитку науки 
і технологій, персональний склад якого у кількості 24 осіб 
призначається Кабінетом Міністрів України [3].

Формування  Наукового  комітету  з  передових  пред-
ставників  наукової  спільноти,  а  Адміністративного  –  з 
представників  центральних  органів  виконавчої  влади, 
академій наук, університетів, інноваційних структур дасть 
змогу Національній раді України з питань розвитку науки 
і  технологій  ефективно  здійснювати  завдання  із  форму-
вання та реалізації єдиної державної політики у сфері на-
укової і науково-технічної діяльності. 

Спільна робота управлінців та вчених у цих комітетах 
дасть змогу сформувати такі рішення, які, з одного боку, є 
важливими з позиції наукової спільноти, враховують осно-
вні тенденції розвитку світової науки і національні наукові 
пріоритети,  а  з  іншого  –  їх  можна  реалізувати  в  рамках 
законодавчої бази та наявних управлінських механізмів.

Національна  рада  подаватиме  Кабінетові  Міністрів 
України рекомендації щодо формування державного бю-
джету в частині визначення загальних обсягів фінансуван-
ня наукової і науково-технічної діяльності та його розпо-

ділу між базовим та конкурсним фінансуванням наукових 
досліджень. 

Національна  рада  є  консультативно-дорадчим  орга-
ном, її структура та повноваження дають змогу істотним 
чином впливати на формування державної політики в на-
уковій сфері та на порядок розподілу бюджетних коштів 
на наукові дослідження.

Метою  утворення  Національного  фонду  досліджень 
України є стимулювання фундаментальних та прикладних 
наукових досліджень і реалізації єдиної державної політи-
ки у сфері наукової та науково-технічної діяльності в меж-
ах його повноважень. 

Національний фонд досліджень України утворюються 
Кабінетом Міністрів України,  основні  його  повноважен-
ня – грантова підтримка фундаментальних та прикладних 
наукових  досліджень,  надання  цільових  грантів  дослід-
ницьким  університетам,  фінансова  підтримка  наукової  і 
науково-технічної  діяльності  державних  ключових  лабо-
раторій.

Крім  фінансової  підтримки  наукових  досліджень,  
діяльність Фонду спрямовуватиметься на розвиток матері-
ально-технічної бази досліджень і розробок високого рів-
ня, організацію та проведення конференцій, симпозіумів, 
стажування наукових працівників.

Частиною другою статті 48 Закону України «Про на-
укову  і  науково-технічну  діяльність»  передбачено,  що 
частина  фінансування,  яка  за  рішенням  Національної 
ради України з питань розвитку науки і технологій спря-
мовується на конкурсне фінансування проектів через На-
ціональний  фонд  досліджень України, щорічно  повинна 
збільшуватись. 

Реалізація  цих  норм  Закону  сприятиме  переходу  до 
грантової системи фінансування науки і конкуренції, при-
йнятої в ЄС. 

Одним із напрямів реформування наукової сфери є роз-
ширення взаємодії академічної та університетської науки. 
Таке поєднання є умовою модернізації науки та освіти. 

Розвиток  університетської  науки  сприятиме  залучен-
ню талановитої молоді до наукових досліджень та забез-
печенню відповідності змісту освіти сучасним досягнен-
ням у галузі науки і техніки. 

Відповідно до частини першої статті 19 Закону Украї-
ни «Про наукову і науково-технічну діяльність» наукова та 
науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах 
є  невід’ємним  складником  освітньої  діяльності  і  прова-
диться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої 
діяльності в  системі вищої освіти. Така  інтеграція спри-
ятиме розвитку наукового потенціалу, забезпечить підго-
товку наукових кадрів, які зможуть ефективно працювати 
в умовах високої конкуренції. 

Важливими нововведеннями для інтенсифікації науко-
вих досліджень є можливість створення центрів колектив-
ного  користування  науковим  обладнанням  та  створення 
Державної  ключової  лабораторії  (статті  13,  15  Закону).  
Їх створення має стати дієвим механізмом підтримки най-
перспективніших  напрямів  наукових  досліджень,  забез-
печення максимальної ефективності під час використання 
наукового обладнання. Актуальним завданням є розробка 
типових положень про центр колективного користування 
науковим  обладнанням  та  Державну  ключову  лаборато-
рію.

Створення регіональних наукових центрів (стаття 25) 
для можливості наукового забезпечення розв’язання акту-
альних  проблем  соціально-економічного  розвитку  регіо-
нів сприятиме здійсненню регіональної політики у науко-
вій сфері. 

Для стимулювання державних наукових установ щодо 
впровадження  результатів  власних  наукових  досліджень 
передбачається надання права державним науковим (науко-
во-дослідним,  науково-технологічним,  науково-технічним, 
науково-практичним) установам та державним університе-
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там,  академіям,  інститутам бути  співзасновниками  госпо-
дарських товариств винятково шляхом внесення права на 
використання об’єктів права  інтелектуальної  власності  як 
вкладу до статутного капіталу таких товариств. 

Законом  визначено  особливості  внесення  до  статут-
ного  капіталу  господарського  товариства майнових  прав 
інтелектуальної власності; вимоги до оцінки вартості май-
нових прав, повідомлення про створення господарського 
товариства,  розпорядження  корпоративними  правами, 
здійснення прав учасника  господарського товариства від 
імені державної наукової установи; особливості викорис-
тання доходів, отриманих від діяльності товариства, лікві-
дації господарського товариства.

Положення нового законодавства щодо наукового від-
рядження та наукового стажування (статті 33–34 Закону) 
спрямовані  на  підвищення  соціально-правового  статусу 
вчених, наукових працівників та реалізацію їхнього науко-
вого потенціалу.

На  думку  науковців,  важливою  особливістю  ново-
го Закону «Про наукову  і науково-технічну діяльність» є 
його орієнтація на використання світових і європейських 
форм організації  науки, фінансування  наукової  сфери  та 
оцінювання ефективності наукової діяльності установ. За-
кон значною мірою забезпечує необхідні передумови для 
інтегрування України в європейський дослідницький про-
стір і передбачає активну участь українських науковців у 
виконанні міжнародних проектів і програм [4].

Законом  передбачається  удосконалення  термінів,  що 
використовуються у сфері наукової і науково-технічної ді-
яльності, з метою їх наближення до термінології, що діє 
у країнах ЄС, та введення в законодавство нових понять, 
таких  як  «науковий  підрозділ»,  «науковий  (науково-тех-
нічний)  проект»,  «дослідне  виробництво»,  «наукове  від-
рядження».  Це  теж  важливо,  оскільки  чіткість  термінів, 
однозначність  їхнього змісту є необхідною передумовою 
однакового розуміння, використання та застосування. За-
конодавчо визначені і нові терміни, такі як «Європейський 
дослідницький простір» та «дослідне виробництво».

Імплементація нового законодавства потребує істотних 
змін у нормативно-правовій базі, що регулює відносини у 
науковій та науково-технічній сфері. Процес імплемента-
ції передбачає  здійснення системи конкретних  заходів  із 
розроблення та запровадження нормативно-правового за-
безпечення механізмів його реалізації. 

Розвиток  правового  регулювання  наукової  діяльнос-
ті  здійснюється в нормативних актах Кабінету Міністрів 
України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 лип- 
ня 2016 р. № 504-р «Про створення Національного репозита-
рію академічних текстів» Міністерству освіти і науки Украї-
ни надано доручення розробити план заходів щодо створення 
Національного репозитарію академічних текстів – електро-
нної бази, що міститиме тексти дисертацій, інших наукових 
робіт, робіт здобувачів вищої освіти [5]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 серп-
ня 2016 р. № 556 внесено зміни до переліку пріоритетних 
тематичних напрямів наукових досліджень і науково-тех-
нічних розробок. Перелік оновлено та доповнено новими 
напрямами,  зокрема,  спрямованими на  підтримку  націо-
нальної безпеки та оборони України [6].

Встановлення наукових пріоритетів  зосередить  увагу 
дослідників на обраних напрямах, а також сприятиме кон-
центрації фінансових ресурсів для вирішення актуальних 
наукових і науково-технічних завдань.

Питання  недофінансування  науки  є  традиційно  акту-
альним. Відповідно до Закону України «Про наукову і на-
уково-технічну діяльність» основними цілями державної 
політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності є, 
зокрема, досягнення високого рівня розвитку науки і тех-
ніки  та примноження національного багатства на  основі 
використання  наукових  та  науково-технічних  досягнень.  
З огляду на ці завдання і повинен формуватися державний 
бюджет. 

Відкладати  збільшення  фінансування  науки  до  часу 
покращення  економічного  розвитку  нелогічно,  оскіль-
ки без розвинутої науки, без інновацій економіка не буде 
успішною. Прогресивне законодавство, зокрема, в науко-
вій сфері – запорука дієвої економіки. 

Слід брати до уваги, що результати фундаментальних 
наукових досліджень відчутні в довгостроковій перспек-
тиві, та робити прогноз застосування досягнень наукових 
досліджень якомога точніше.

На реалізацію норм Закону України «Про наукову і на-
уково-технічну  діяльність»  необхідна  розробка  нових  та 
внесення змін до чинних нормативно-правових актів. 

Пунктом  14  Розділу  IV  «Прикінцеві  та  перехідні  по-
ложення» Кабінету Міністрів України доручено в шести-
місячний строк розробити та подати на розгляд Верховної 
Ради України законопроекти про внесення змін до законо-
давчих актів України, що випливають із цього Закону, та 
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необ-
хідних для його реалізації. 

Кабінет  Міністрів  України  своїм  дорученням  від  25 
січня  2016  р. №  52073/1/1-15  зобов’язав  відповідні  цен-
тральні органи виконавчої влади забезпечити розроблення 
та подання проектів нормативно-правових актів, необхід-
них для реалізації Закону.

Хоча до опрацювання Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» були залучені науковці НАН 
України, представники експертного середовища, його імп-
лементація триває досить повільно. 

Без  чіткої  законодавчої  та нормативно-правової  бази, 
ефективної інституційної системи її використання швидко 
втрачаються можливості належним чином розвивати нау-
кові дослідження, оперативно впроваджувати їх результа-
ти, реагувати на світові науково-технологічні досягнення 
та  ефективно  використовувати  їх  у  національних  інтер-
есах. 

Основою для нормативно-правового та організаційно-
го забезпечення трансформації наукової сфери може стати 
поєднання напрацювань Концепції розвитку Національної 
академії наук України на 2014–2023 рр. та Концептуаль-
них засад нового законодавства про науку.

Найважливішим завданням є підготовка Урядом із за-
лученням  фахівців  національної  та  галузевих  академій 
наук проектів нормативно-правових актів, що окреслюють 
механізми реалізації норм закону, їх ретельна експертиза 

Висновки.  Модернізація  законодавчого  забезпечення 
сфери наукової та науково-технічної діяльності – це осно-
ва для реформи науки. На нашу думку, слід активно впро-
ваджувати зближення освіти і науки, залучення бізнесу в 
інноваційну  сферу,  скерувати  зусилля  на  сприяння  роз-
витку  особистостей,  які  є  схильними  до  інноваційної  та 
підприємницької діяльності. Крім удосконалення законо-
давства, потрібно здійснити комплекс адміністративних та 
економічно-стимулювальних кроків. За таких умов реалі-
зація оновленого законодавства та реформа наукової сфе-
ри виправдає очікування науковців та всього суспільства.
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АДМІНІСТРАТиВНиЙ РОЗСУД: ПОНЯТТЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ 
ІЗ СУДОВиМ РОЗСУДОМ

adMINISTraTIVE dISCrETION: CONCEPT aNd SEParaTION 
Of JudICIaL dISCrETION

Пуделька Йорг,
Голова представництва GIZ у Казахстані та Туркменістані,

суддя адміністративного суду м. Берлін (Німеччина)

У статті зроблено спробу визначити дефініцію поняття «адміністративний розсуд», а також окреслено основні помилки суб’єктів 
управління під час реалізації права на розсуд. Останні виокремлено із тим, щоб наголосити, що судовий контроль щодо реалізації адмі-
ністративним органом права діяти на свій розсуд має відбуватися винятково з питань наявності чи відсутності таких помилок.

Ключові слова: адміністративний розсуд, судовий розсуд, помилки розсуду.

В статье сделана попытка определить дефиницию понятия «административное усмотрение», а также обозначены основные ошибки 
субъектов управления при реализации права на усмотрение. Последние выделены с тем, чтобы подчеркнуть, что судебный контроль 
относительно реализации административным органом права действовать по своему усмотрению должен происходить исключительно 
по вопросам наличия или отсутствия таких ошибок.

Ключевые слова: административное усмотрение, судебное усмотрение, ошибки усмотрения.

This article attempts to determine the definition of the term “administrative discretion” and outlined the main errors involving actors in the 
management of the right to own. Recently singled out in order to emphasize that the judicial review regarding implementation of the administrative 
authority to act on your own should occur only on the presence or absence of errors.

Key words: administrative discretion, judicial discretion, errors of appreciation.

Постановка проблеми. Поняття  розсуду  є  одним 
із  центральних  в  адміністративному  праві.  Якщо  якась 
норма права надає органу управління право діяти на свій 
розсуд (іншими словами, наділяє дискреційними повнова-
женнями), то це означає, що цей орган має певний діапа-
зон можливостей для самостійного прийняття рішень, що 
можуть бути перевірені судом в обмеженому обсязі.

Стан дослідження. У  статті  йдеться  про  розмеж-
ування  адміністративного  та  судового  розсуду.  Основи 
розмежування цих питань містяться у таких нормативно-
правових актах Німеччини, як Закон про адміністративні 
процедури  та  Адміністративно-процесуальний  кодекс, 
але це питання потребує окремої уваги. Саме тому метою 
статті  є  подальше вивчення розбіжностей між визначен-
нями.

Виклад основного матеріалу.  Розсуд  може  сто-
суватися  «вчинення  або  невчинення  якоїсь  дії»  (нім.  – 
Entschließungsermessen)  або  торкатися  питання  «яким 
чином», тобто питання щодо заходів, за допомогою яких 
має реагувати орган на поведінку чи діяльність конкрет-
ного суб’єкта. Йдеться про ситуацію, коли орган може об-
рати захід чи адресата з декількох представлених (нім. – 
Auswahlermessen).

Відповідь  на  питання,  чи  уповноважує  норма  орган 
управління діяти на свій розсуд, потрібно шукати у самій 
нормі. У переважній більшості вживані в її тексті форму-
лювання  (такі  як  «може»,  «має  право»,  «зобов’язаний») 
дають змогу отримати таку відповідь. Рідше для відповіді 
необхідно звернутися до тлумачення норми.

Приклад:  відповідно  до  §7  частини  1  речення  пер-
шого  Закону  про  порядок  вручення  документів,  що 

направляються  адміністративними  органами  (нім.  – 
Verwaltungszustellungsgesetz),  документи  можуть  бути 
направлені особі, що уповноважена в цілому чи у визна-
чених  питаннях. Отже,  органу  управління  надано  право 
діяти на свій розсуд, але у встановлених межах – він впра-
ві визначати, направляти документи уповноваженій особі 
або безпосередньо адресату адміністративного акта.

Але у реченні другому цього ж припису передбачено, 
що документи направляються уповноваженій особі, якщо 
вона  надала  письмову  довіреність. Тепер  орган  не може 
діяти на власний розсуд; щоби вручення стало легітимним 
і розпочався відлік відповідних строків (приміром, стро-
ків на оскарження), він має направити документ уповно-
важеній особі.

Закріплення за органом управління права діяти на свій 
розсуд не означає, що він може робити все, що завгодно. 
Згідно з §40 Закону про адміністративні процедури Феде-
ративної Республіки Німеччина (далі – ЗАП) такий орган 
зобов’язаний реалізовувати це право тільки відповідно до 
мети, з якою його уповноважено на розсуд, та з дотриман-
ням встановлених законом меж [1].

Якщо орган управління не  усвідомлює, що  він  впра-
ві діяти на  свій розсуд,  то має місце помилка  (так  зване 
«помилкове  незастосування  розсуду»),  допущення  якої 
робить  адміністративний  акт  протиправним  і  може  при-
звести до його скасування в межах відомчого оскарження 
або позовного провадження.

Якщо орган управління усвідомлює, що він вправі ді-
яти на свій розсуд, але застосовує цю можливість без ура-
хування мети,  з  якою  вона  надана,  керуючись міркуван-
нями, що не мають стосунку до справи, і не бере до уваги 
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обставин справи чи невірно оцінює їх пріоритетність, то 
має місце так зване «неправильне застосування розсуду». 
Ця помилка так само призводить до визнання акта проти-
правним та до ймовірного його скасування.

Адміністративний акт є також протиправним, якщо ор-
ган управління перевищує встановлені законом межі роз-
суду, «діє невідповідно». Така помилка застосування роз-
суду прямо описана у §40 ЗАП [1]. Вона має місце, коли 
орган  вживає  заходу,  не  згаданого  серед  тих, що норма-
тивно закріплені. Іншими словами, захід знаходиться поза 
межами норми. Наприклад, закон визначає можливість за-
стосувати штраф до особи у розмірі від 100 до 500 євро, 
а суб’єкт влади ухвалює рішення про накладення штрафу 
600 євро. Подібне рішення не тільки протиправне, а й не-
доцільне.

За  умов  уникнення  наведених  помилок  орган  управ-
ління  приймає  на  свій  розсуд  правомірний  акт.  Хоча  це 
не означає, що останній є доцільним. Питання щодо його 
(акта) доцільності може бути розв’язано у межах відомчої 
процедури, а не у межах судового провадження.

Трапляється  так,  що  норма  права  закріплює  за 
суб’єктом управління можливість діяти на свій розсуд. Але 
за конкретних обставин суб’єкт здатен на прийняття тіль-
ки одного правильного рішення. За таких умов говорять 
про «зведення розсуду до нуля» (нім. – Ermessensreduktion 
auf Null). Зазвичай визначальними тут стають блага вищо-
го рангу. Так, за законом поліція завжди діє на свій розсуд, 
розмірковуючи,  чи  повинна  вона  з метою попередження 
загроз для громадської безпеки та порядку вчинити якісь 
дії, коли це зробити та щодо кого. Однак за наявності оче-
видних загроз для охоронюваних правових благ розсуд по-
ліції може бути зведений до нуля, а невиконання необхід-
них дій вважатиметься дискреційною помилкою.

Розсуд  органу  управління  (адміністративний  розсуд) 
слід  відрізняти  від  так  званого  судового  розсуду. Остан-
ній пов’язаний із повноваженнями судді керувати судовим 
процесом,  наприклад,  встановлювати  строки  у  підготов-
чому  провадженні,  визначати  «обов’язки  сприяння»  для 
сторін,  вживати  заходів  попереднього  правового  захис-
ту охоронюваних благ тощо. Все це  ілюструє реалізацію 
принципу незалежності судді і навіть не може порівнюва-
тися із розсудом адміністративним, застосування якого як 
раз підлягає перевірці з боку суду.

Помилки розсуду. Якщо правова основа надає адміні-
стративному  органу право на  розсуд,  то  рішення  органу 
може  бути  перевірено  на  предмет  правильного  застосу-
вання розсуду.

Відповідно  до  §40  ЗАП  адміністративний  орган 
зобов’язаний застосовувати розсуд із метою, з якою право 
на розсуд надано, та дотримуватися при цьому встановле-
них меж розсуду. Згідно з §39 частини 1 речення третього 
ЗАП суттєві аспекти, якими має керуватися орган під час 
застосування розсуду, повинні бути відображені в обґрун-
туванні адміністративного акта [1].

Правильне застосування розсуду може бути перевіре-
но самим адміністративним органом або вищим органом 
у  разі  досудового  оскарження.  І  сам  адміністративний 
орган,  і  вищий орган  вправі  інакше оцінити доцільність 
акта й ухвалити нове рішення, навіть якщо сумніви щодо 
правомірності  первісно  прийнятого  акта  відсутні.  Адже 
під  час  досудового  оскарження  відбувається  нова,  само-
стійна оцінка доцільності дій органу виконавчої влади. Це 
не призводить до виникнення проблем «захисту довіри», 
оскільки заявник сам, через подання скарги створює пере-
пони для вступу акта у законну силу.

Адміністративний суд внаслідок дії принципу поділу 
влади  вправі  перевіряти  лише  правомірність  дій  вико-
навчої  влади;  доцільність  її  рішень  не  може  бути  пред-
метом  судової  перевірки.  Тому  перевірка  дискреційних 
рішень судом згідно з §114 реченням першим Адміністра-
тивно-процесуального  кодексу  Німеччини  обмежується 

з’ясуванням  питань,  чи  є  адміністративний  акт,  відмова 
у його виданні чи його невидання правомірними  [2]. Це 
означає, що у суді може бути заявлено вимоги лише щодо 
перевірки наявності таких «помилок розсуду», як: А. Не-
застосування розсуду.

Якщо закон надає органу право на розсуд, то це озна-
чає, що орган зобов’язаний застосувати розсуд. Помилка 
розсуду у цьому разі може бути зумовлена тим, що адмі-
ністративний  орган  взагалі  не  усвідомлює, що  йому  на-
дано право на розсуд, або усвідомлює це, але помилково 
вважає, що не зобов’язаний вдаватися до розсуду. За на-
явності сумнівів адміністративний орган має довести, що 
він застосував розсуд.

Приклад:  закон надає  адміністративному органу пра-
во  діяти  на  свій  розсуд  щодо  попередження  небезпеки. 
Незастосування розсуду має місце, коли орган взагалі не 
усвідомлює, що право на розсуд йому надано, а виходить 
з того, що у законі повинно бути чітке правило («завжди, 
коли  є  небезпека,  він  зобов’язаний  діяти»).  Однак  неза-
стосування вбачається також і тоді, коли адміністративний 
орган усвідомлює закріплення за ним права діяти на свій 
розсуд, але помилково вважає, що його розсуд у цьому разі 
зведено до нуля; значить, у нього залишається лише єди-
на можливість правомірно діяти. Отже, орган приймає не 
дискреційне, а обов’язкове рішення, що не відповідає нор-
мативним приписам про його повноваження.

Б. Порушення меж розсуду та принцип відповідності 
(пропорційності).

Під час застосування розсуду адміністративний орган 
зобов’язаний дотримуватися законних меж розсуду (§ 40 
ЗАП). Вони випливають із Конституції та закріплених в її 
тексті правових принципів, до яких належить, приміром, 
принцип відповідності.

Приклад:  згідно  з  Положенням  про  державне  мито 
(нім. – Gebührenordnung) за отримання певного документу 
встановлено мито у розмірі до 50 євро. Стягування мита у 
розмірі 60 євро є порушенням меж розсуду.

Порушення меж розсуду спостерігається у разі недо-
тримання органом принципу відповідності: він обирає ін-
ший правовий наслідок, ніж передбачено у законі, або по-
рушує принцип захисту довіри чи порушує основні права.

Принцип  відповідності  є  невід’ємним  принципом 
правової  держави.  Будь-яке  рішення  адміністративного 
органу не може не відповідати меті правової основи, що 
передбачена законом. При цьому відповідність може бути 
перевірена шляхом з’ясування:

а) чи була мета вжиття заходу легітимною;
б) чи є захід придатним;
в) чи є захід необхідним;
г)  чи  відповідає  застосування  заходу  вимозі  пропо-

рційності.
Легітимною  визнається мета, що  відповідає  сутності 

та меті надання адміністративному органу права на роз-
суд.

Приклад: згідно із законом поліція задля попереджен-
ня  небезпеки  може  вживати  заходів  щодо  встановлення 
особи.  Якщо  проведення  демонстрації  супроводжується 
насильницькими діями і поліція вважає за необхідне вста-
новити особу певних демонстрантів, то під час їх відбору 
вона  (поліція)  повинна  виходити  з  мети  надання  такого 
розсуду. Очевидно, що метою в цій ситуації є швидке, без-
печне та ефективне попередження небезпеки.

Але  поліцейський  спочатку  намагається  встановити 
особу  привабливої  жінки,  бо  хоче  побачити  її  знову,  за-
мість того, щоб застосувати відповідні заходи щодо менш 
привабливого порушника. Отже, діяльність представника 
влади  є  неправомірною:  він  керується  приватним  інтер-
есом, його мета не пов’язана  із метою надання права на 
розсуд.

Захід, що вживається адміністративним органом з ле-
гітимною метою, має бути придатним для досягнення цієї 
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мети. Придатним вважають захід, який здатен хоча би під-
тримати мету, що переслідується. 

 Приклад: прицільний постріл поліцейського, що влу-
чив у руку крадія, є придатним для припинення крадіжки 
заходом.

Придатний захід повинен бути також необхідним для 
досягнення мети. Це означає, що не  існує більш м’якого 
заходу, за допомогою якого можна досягнути мети. Більш 
м’яким  вважають  захід,  застосування  якого  якнайменше 
впливає на права особи.

Приклад: для припинення крадіжки залежно від ситу-
ації достатнім може бути суворе усне попередження. Та-
кий захід менше впливатиме на права крадія, ніж постріл, 
який може потягнути серйозні негативні наслідки. Отже, 
постріл є приданим, але не є необхідним заходом припи-
нення протиправної поведінки.

Важливо, однак, розуміти, що м’які заходи можуть не 
привести до сталого бажаного результату. Тут діє прави-
ло,  відповідно  до  якого  право  не  повинно  поступатися 
безправності. У разі попередження небезпеки адміністра-
тивний орган може обрати захід, придатний для того, щоб 
безпечно та надійно, швидко та ефективно попередити не-
безпеку.

Відповідним  або  «пропорційним»  вважають  захід, 
мета застосування кого за своєю значущістю не є неспів-
розмірною зі ступенем втручання у права особи. Питання 
відповідності (пропорційності) вирішується у кожній кон-
кретній ситуації.

Приклад:  якщо у  ситуації  із  крадієм  за допомоги  су-
ворого  усного  попередження  припинити  протиправну 
поведінку  не  вдається,  а  інших  м’яких  заходів  не  існує, 
то  постріл  є  необхідним  для  попередження  подальшого 
посягання  на  право  власності.  Разом  із  тим,  постріл  не 
є  відповідним  (пропорційним)  заходом,  бо  мета,  з  якою 
він  здійснений,  за  своєю  значущістю  є  неспіврозмірною 
зі ступенем втручання у права крадія. Останній може за-
гинути. Подальша крадіжка неможлива. Але втручання у 
правове  благо життя  є  настільки  інтенсивним, що  це  не 
може  бути  визнано  пропорційним  охоронюваному  благу 
власності. Іншими словами, життя людини завжди більш 
значуще, ніж охоронювана законом власність.

Невідповідне  (непропорційне) рішення є неправомір-
ним. Його ухвалення призводить до припущення помилки 
розсуду. Адже такі рішення не входять у число тих, серед 
яких  орган  може  обирати.  Внаслідок  своєї  зв’язаності 

правом  та  законом  адміністративний  орган  вправі  діяти 
тільки правомірно, а тому не може застосовувати невідпо-
відні (непропорційні) заходи. Якщо таке сталося, то орган 
автоматично виходить за межі наданого йому розсуду (по-
рушує межі розсуду).

В. Неправильне застосування розсуду.
Неправильне  застосування  розсуду  має  місце,  коли 

адміністративний  орган  не  зважає  на  мету,  з  якою  йому 
надано право на розсуд, і не дотримується процедури за-
стосування  відповідного  заходу.  Це  може  виявлятися  у 
неповному  врахуванні  аспектів,  які  відповідають  меті 
повноваження (дефіцит розсуду), або в тому, що до уваги 
беруться інші аспекти, які не відповідають меті повнова-
ження (міркування, що не належать до предмета розсуду),

 Дефіцит розсуду має місце завжди, коли адміністра-
тивний орган не вивчив обставин справи у повному обся-
зі, а тому не знає про всі факти, які мають суттєве значен-
ня для прийняття рішення. Такий дефіцит спостерігається 
і  тоді,  коли орган вивчив обставини неналежним чином, 
внаслідок чого його дії не відповідають сутності норми, 
що закріплює право на розсуд, або йдуть врозріз із іншими 
нормами чи принципами права в цілому.

Приклад: якщо дві жінки гучно сперечаються на вули-
ці вночі, то поліція має право розсуду як щодо заходів, які 
можуть бути обрані, так і щодо адресата застосування цих 
заходів. Правильно було би просто припинити спілкування 
цих двох жінок; кожну з них підвезти додому. Але поліція 
може прийняти рішення одну з них, більш привабливу, до-
ставити у поліцейське відділення. І таке рішення буде по-
милковим. Адже привабливість як критерій обрання адре-
сата заходу не відповідає ані меті надання права на розсуд, 
ані  загальним  критеріям  права.  Тут  ідеться  про  свавілля, 
яке є неприпустимим у діяльності представників влади.

Висновки. Розсуд  є  необхідним  інструментом  здій-
снення  ефективної  адміністративної  діяльності.  Без  роз-
суду  така  діяльність  виглядатиме  інертною.  Адже  зако-
нодавець  не  може  передбачити  всі  життєві  ситуації,  що 
потребують впливу з боку суб’єктів управління.

  Останнім  часом  лунають  думки,  що  рішення,  при-
йняті на свій розсуд, наражають на корупцію. Такі думки 
є  необґрунтованими.  Рішення  на  свій  розсуд  підлягають 
судовому контролю щодо припущення під час їх прийнят-
тя помилок, які перелічені вище. Причини корупції інші. 
Вони специфічні і прямо не пов’язані з реалізацією пред-
ставниками влади дискреційних повноважень.
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Стаття присвячена аналізу можливостей публічно-правового регулювання особистих немайнових прав через інструментарій стра-
тегічного планування. Запропоноване визначення поняття стратегії правового регулювання особистих немайнових відносин. Виділено 
основні напрями стратегії правового регулювання особистих немайнових відносин та їхній зміст. Наголошено на необхідності забезпе-
чення балансу інтересів окремої людини, суспільства та державного механізму у здійсненні немайнових прав.

Ключові слова: стратегія, публічно-правове регулювання, немайнові права, механізм, баланс інтересів.

Статья посвящена анализу возможностей публично-правового регулирования личных неимущественных прав с применением ин-
струментария стратегического планирования. Предложено определение понятия стратегии правового регулирования личных неимуще-
ственных отношений. Выделены основные направления стратегии правового регулирования личных неимущественных отношений и их 
содержание. Отмечена необходимость обеспечения баланса интересов отдельного человека, общества и государственного механизма 
при осуществлении неимущественных прав.

Ключевые слова: стратегия, публично-правовое регулирование, неимущественные права, механизм, баланс интересов.

The article is devoted to analyze the possibilities of public regulation of personal non-property rights through tools of strategic planning. The 
proposed definition of legal regulation strategy of personal non-property relations. It was highlighted the main areas of legal regulation strategy 
of personal non-property relations and their contents. It was noticed in necessity of providing the balance of interests of individual, society and 
state in implementation of non-property rights.

Key words: strategy, public regulation, non-property rights, mechanism, balance of interests.

Постановка проблеми. Актуальність  дослідження 
можливостей публічно-правового регулювання особистих 
немайнових прав через інструментарій стратегічного пла-
нування зумовлена їх винятковою фізичною, культурною, 
соціальною  значимістю.  Конституція  України  закріплює 
права,  свободи  та  обов’язки  людини  і  громадянина.  Ці 
права,  що  відображені  на  рівні  конституційно-правових 
норм, будучи основними правами людини, є конституцій-
ною базою сучасної держави. В основних правах людини 
втілюються загальні цінності людської гідності, свободи, 
рівності та моральності. Вони є універсальною категорі-
єю, що окреслює сферу свободи людини у відносинах із 
державою, суспільством та своїми співгромадянами, вони 
визначають межі автономії та самовизначення особистос-
ті, міру її індивідуалізму та солідарності.

Сучасна  зміна  пріоритетів  правової  охорони  на  ко-
ристь людини (ст. 3 Конституції України) органічно впли-
нула і на регулювання відносин у сфері реалізації особис-
тих немайнових прав, а проблеми боротьби з тероризмом 
та відбиттям зовнішньої агресії загострили їх.

Проте  сьогодні  постає  нова  проблема,  що  полягає  у 
необхідності продовження  зв’язків між основними права-
ми та правами особи у певній сфері суспільних відносин. 
Відтак йдеться про деталізацію та конкретизацію положень 
основних прав та їх практичне застосування у повсякденно-
му житті людини через конкретні суб’єктивні права. Саме 
на цій межі і постають сучасні проблеми розуміння змісту 
та перспектив здійснення особистих немайнових прав. 

Практична реалізація положень конституційної теорії 
основних прав людини та цивілістичної теорії особистих 
немайнових прав у поєднанні з ідеями гуманізації адміні-
стративного права  є  вирішальним елементом соціальних 
перетворень українського суспільства. Рівновага та орга-
нічне поєднання публічних та приватних правових  захо-
дів у площині практичного застосування норм права дасть 
змогу уникати порушення балансу інтересів окремої лю-
дини, суспільства та державного механізму. Зазначене зу-
мовлює дедалі більшу увагу до подальшої розробки теорії 
особистих немайнових прав, потребує нового переосмис-

лення окремих її положень, створення нових теоретичних 
конструкцій (особливо у частині визначення місця публіч-
но-правових механізмів здійснення цих прав). Відповідно 
зросла потреба у теоретичних розробках механізму як по-
зитивного  регулювання  реалізації  та  охорони  особистих 
немайнових  прав,  так  і  формування  нормативних меж  у 
їх здійсненні. 

Ще у недалекому минулому більшість особистих не-
майнових  прав  людини  залишались  поза  увагою  вітчиз-
няного  законодавства.  Регулювання  суспільних  відносин 
у  сфері  здійснення  громадянами  основних  прав  обмеж-
увалось  лише  сферою  конституційно-правових  норм,  а 
включення можливості як приватно-правового, так і адмі-
ністративно-правового механізму здійснення цих прав до 
структури законодавства, за окремими винятками, взагалі 
не передбачалось. На  сучасному  етапі  становище  зміни-
лось. У вітчизняній правовій науці дев’яності роки в ціло-
му відзначались активізацією досліджень у сфері особис-
тих  немайнових  прав.  Новий  поштовх  теорія  особистих 
немайнових прав набула зі вступом у дію Цивільного та 
Сімейного кодексів України. Сьогодні численні немайнові 
права знаходять своє відображення у національному зако-
нодавстві.

Нормативне  регламентування  радикально  розшири-
ло  сферу  правового  впливу  у  частині  регулювання  сус-
пільних  відносин  щодо  благ  нематеріального  характеру 
як  об’єктів  прав. Медичне  законодавство України  також 
регулює численні особисті немайнові права та обов’язки 
учасників цих правовідносин. 

Водночас у багатьох правових площинах застосування 
особистих немайнових прав виникли гострі питання, зу-
мовлені ідеями виключності приватно-правового регулю-
вання. Найбільш яскравим прикладом є широка дискусія 
навколо медичного права, його предмета правового регу-
лювання та методів, а також сфери забезпечення особистої 
безпеки, у межах якої відбувається змикання з окремими 
інститутами екологічного права (правом екологічної без-
пеки).  Загалом  склалась  парадоксальна  ситуація,  коли  в 
окремих  сферах  законодавство  значно  випереджує  стан 
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юридичної  науки  та  рівень  готовності  правозастосовної 
сфери до практичної правової маніпуляції з цими юридич-
ними  явищами,  а  в  інших  законодавче  регулювання  від-
сутнє, хоч окремі теоретичні конструкції потребують сво-
го практичного втілення на рівні законодавчих положень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання-
ми  публічно-правового  регулювання  особистих  окремих 
немайнових прав фізичної особи присвячено наукові пра-
ці  таких  дослідників,  як Ю.В.  Корнєєв,  А.Г.  Кравченко,  
Г.М. Линник, В.А. Лазаренко, В.Ю. Стеценко, Ю.Т. Добро-
мислов, О.М. Єщук, І.В. Шатковська. Проте до сьогодні у 
правовій доктрині немає цілісного підходу до питань пу-
блічно-правового регулювання особистих окремих немай-
нових прав. Враховуючи важливість таких прав, винятко-
во актуальною є розробка державної Стратегії правового 
регулювання особистих немайнових відносин.

Особливу увагу привертають питання, що торкаються 
змісту  окремих  особистих  немайнових  прав.  З’ясування 
змісту цих прав та формулювання поняття окремих осо-
бистих немайнових прав сприятимуть повнішому уявлен-
ню про процеси здійснення цих прав та проблеми, які ви-
никають або можуть виникнути у цій сфері. Актуальною є 
необхідність аналізу перспектив договірного регулювання 
відносин.  Чинне  законодавство  більшою мірою  залишає 
цю  проблему  відкритою.  Це  створює  труднощі  також  у 
практичній діяльності осіб, які мають забезпечити процес 
здійснення особистих немайнових прав.

Мета статті – запропонувати визначення поняття дер-
жавної стратегії правового регулювання особистих немай-
нових відносин та окреслити основні напрями стратегії та 
їхній зміст.

Виклад основного матеріалу. Поняття  «стратегія» 
(від грецького – strategia) дослівно означає «мистецтво ге-
нерала»,  тобто  за  походженням це  військовий  термін  [1, 
с. 12]. Стратегія – це узагальнена модель дій, необхідних 
для досягнення поставлених цілей шляхом координації та 
розподілу ресурсів. Із публічно-правових позицій держав-
на стратегія правового регулювання особистих немайно-
вих відносин – це нормативний документ, у якому пода-
но  визначення  основних  довгострокових  цілей  і  завдань 
суб’єктів правового застосування, охорони та захисту осо-
бистих немайнових прав, визначення курсу їхніх дій і роз-
поділ необхідних ресурсів, необхідних для їх досягнення.

Порушуючи питання формування Стратегії правового 
регулювання особистих немайнових відносин, необхідно 
наголосити  на  таких  «цеглинах»  будь-якої  Стратегії,  як 
принципи – ціннісні орієнтири, напрями та конкретні цілі, 
які повинні скласти фундамент трансформаційних проце-
сів національної правової  системи  загалом та особистих 
немайнових прав зокрема.

Стратегію  правового  регулювання  особистих  немай-
нових відносин необхідно розглядати як необхідний сег-
мент  реформаційних  процесів  переходу  від  суспільства 
колективістського  (суспільства  механічної  солідарнос-
ті)  до  суспільства  індивідуалістичного  (органічної  солі-
дарності).  Саме  у  межах  такого  суспільства  формується 
специфічна  ідейно-психологічна  орієнтація  особистості, 
основними складниками якої є самоцінність індивіда, його 
автономія і свобода, можливість власноруч визначати свої  
життєві  цілі  та  особисто  відповідати  за  результати  своєї 
діяльності. 

Антропогенна  цивілізація  за  своєю  суттю  повинна 
у  майбутньому  стати  суспільством  соціальної  справед-
ливості,  основною цінністю якої буде соціально активна 
особистість, здатна подолати основні форми відчуження з 
метою реалізації свого творчого потенціалу [2, с. 13].

Змальована  модель  суспільства  з  позицій  гарантій 
здійснення  особистих  немайнових  прав  відповідає  сут-
ності соціальної держави. Така суспільна будова створює 
«життєве середовище» для здійснення та захисту особою 
своїх прав.

Відомий  російський  вчений-правник  С.С.  Алексєєв 
вказує,  що  сьогодні  необхідно  чітко  визначитись  із  за-
гальною  перспективою  перевтілення  правової  системи. 
Наведемо думку автора: «По-перше, це відтворення при-
ватного  права,  його  достойного  високого місця  у  право-
вій системі. Приватне (або цивільне) право, по суті, було 
викорінене  за  радянського,  комуністичного  режиму:  ци-
вільне  законодавство  було  досить  суттєво  одержавлене, 
знекровлене, а також піддане остракізму з боку офіційної 
правової доктрини, концепції господарського права. Про-
те приватне право – це не просто певна «галузь», а само-
бутня, у дуже високій мірі своєрідна правова сфера, куди, 
за  винятком  випадків,  передбачених  законом,  забороне-
но втручання держави; це сфера повного володарювання 
приватних  осіб,  рішення  яких,  однак,  стають  юридично 
обов’язковими, держава зобов’язана  їх підтримувати,  за-
безпечувати... Якщо у  тоталітарному суспільстві,  як це  і 
було зазначено радянською правовою доктриною, доміну-
юче становище посідали галузі публічного права (зрозумі-
ло, які є необхідними за будь-якої системи) – кримінальне, 
адміністративне та  ін.,  –  то у правовій системі демокра-
тичного  суспільства  на  перше  місце  виходить  приватне 
цивільне право» [3].

Такий підхід був певний час важливим в умовах фор-
мування нової правової  ідеології,  але не є безсумнівною 
тезою  сьогодні.  Суспільна  практика  другого  десятиліття 
ХХІ століття доводить певну недосконалість тези видат-
ного науковця. Приватне право є важливим, але не єдиним 
елементом правового регулювання здійснення особистих 
прав.  Іншим  незамінним  елементом  є  публічно-правове 
регулювання.  Саме  незамінним  елементом  у  тому  сенсі, 
що в наш час концепція особистих прав людини повинна 
знаходити своє втілення на рівні деталізованих правових 
приписів,  забезпечених  в  однаковій мірі  свободою окре-
мих осіб та політичною волею держави і її органів. Сьо-
годні зрозуміло, що концепція основних прав людини та 
концепція суб’єктивних особистих немайнових прав у ци-
вільному та адміністративному праві є взаємопов’язаними. 
Проте природа таких зв’язків, їхнє значення (що особливо 
важливо у процесі їхнього здійснення) досі залишаються 
відкритими.

Сучасне  законодавство  радикально  розширило  сферу 
правового  впливу  у  частині  регулювання  благ  немате-
ріального  характеру  як  об’єктів  прав.  Цивільний  кодекс 
України  встановлює,  що  цивільним  законодавством  ре-
гулюються  особисті  немайнові  та  майнові  відносини 
(цивільні  відносини),  засновані  на  юридичній  рівності, 
вільному  волевиявленні,  майновій  самостійності  їхніх 
учасників (ч. 1 ст. 1 ЦК України). Сімейний кодекс України 
серед інших завдань виділяє визначення особистих немай-
нових та майнових прав і обов’язків подружжя, підстави 
виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав 
та обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновле-
них, інших членів сім’ї та родичів (ч.1 ст. 1 СК України). 
Загалом у змісті ЦК України питанням особистих немай-
нових прав фізичної  особи приділяє увагу окрема книга 
друга (Особисті немайнові права фізичної особи). Своєю 
чергою СК України регулює особисті немайнові права та 
обов’язки подружжя  (гл.  6 СК України),  окремо особис-
ті немайнові права і обов’язки батьків та дітей (гл. 13 СК 
України)  і  особисті немайнові права  та  обов’язки  інших 
членів сім’ї та родичів (гл. 21 СК України). На жаль, через 
відсутність  кодифікації  у  сфері  медичного  права,  права 
екологічної  безпеки,  інформаційних  відносин  перешко-
джає  чіткому  розумінню  підстав  виникнення,  змісту  та 
особливостей  правового  регулювання  особистих  немай-
нових прав із боку публічно-правових суб’єктів. 

Розвиток  теорії  особистих  немайнових  прав  має  по-
єднати  у  єдину  органічну  систему  приватно-правові  та 
публічно-правові  засоби  правового  регулювання.  Це  по-
винно  привести  до  розроблення  практичних  механізмів 
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втілення  конституційної  теорії  основних  прав  людини  у 
приватному праві. 

Отже,  основні  права  людини  за  своєю  природою  та 
конституційним  закріпленням  мають  публічно-правовий 
характер  і  спрямовані  на  забезпечення  інтересів  «всіх  і 
кожного», тобто інтересів соціуму (суспільства в цілому). 
Водночас особисті немайнові права за своєю природою є 
приватно-правовим явищем і причетні до процесу забез-
печення інтересів окремих осіб.

Серед головних напрямів Стратегії правового регулю-
вання  особистих  немайнових  відносин  необхідно  визна-
чити:

– розширення «каталогу» особистих немайнових прав 
фізичних та юридичних осіб. Якщо у структурі потреб, що 
формують певне благо, постає нова потреба  (наприклад, 
у зв’язку з науковим відкриттям), то на її основі виникає 
інтерес  у  її  задоволенні. У  разі  визнання цього  інтересу 
державою  він  набуває  правової  форми  і  здійснюється  у 
правовому режимі як особисте немайнове право людини 
у конкретних правовідносинах;

– удосконалення «процедуризації» особистих немай-
нових прав. Окремим  особам  (громадянам)  та  правозас-
тосовним органам досить складно керуватись загальними 
приписами,  дозволами  й  оцінювати  визначені  заборони, 
не уявляючи змісту таких прав та процедур їх здійснення. 

– узагальнення практики правозастосування у сфері 
здійснення та захисту особистих немайнових прав та 
формування рекомендацій-тлумачень нормативно-право-
вої бази у цій сфері;

– оптимізація публічно-правового впливу на особисті 
немайнові відносини. Важливим  елементом  окреслення 
меж  здійснення  особистих  немайнових  цивільних  справ 
є  визначені  законодавством  заборони  (обмеження). Ана-
ліз  цих  обмежень  доводить, що під  час  зіткнення  інтер-
есів  окремих осіб можуть  виникати проблеми,  пов’язані 
із  забезпеченням гарантій  їхніх прав. «Визначення  і  збе-
реження меж свободи – це, передусім,  її встановлення у 
змістовних  характеристиках,  позитивне  «укладення»,  за 
якого окреслюються її межі, за яких позитивне визначення 
свободи отримує належне забезпечення» [4];

– формування та удосконалення нормативно-правової 
бази кримінально-правової та адміністративної охорони 
особистих немайнових прав. Це особливо яскраво втілю-
ється у питаннях сприяння захисту прав  інтелектуальної 
власності, забезпечення дотримання прав особи у прове-
денні фото-, кіно-, теле– та відеозйомок. 

Для кожного із напрямів стратегії можна виокремити 
прикладні завдання, спрямовані на практичну реалізацію 
таких напрямів. 

Так,  у  межах  напряму  розширення  «каталогу»  осо-
бистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб за-
вданням  можна  назвати  законодавче  визначення  масиву 
«генетичних» прав  (щодо формування баз даних  іденти-
фікуючої інформації про генетичну природу «генетичного 
паспорту» окремої фізичної особи, меж наукового та ме-

дичного втручання у генетику рослинного та тваринного 
світу).

Стрімкий  розвиток  технологій  у  сфері  можливос-
тей  візуальної  фіксації  та  її  поширення  у  різноманітних 
сферах життя  людства  зумовлює  виняткову  актуальність 
питань цивільно-правової охорони та захисту прав та ін-
тересів зображених осіб. Водночас визначений у Цивіль-
ному  кодексі України  рівень  правового  регламентування 
у  цій  сфері  залишається  недостатнім  для  повноцінного 
практичного регламентування суспільних відносин щодо 
цивільно-правого захисту прав та інтересів фізичних осіб 
у процесі їх фіксації, зберігання, поширення художніх тво-
рів  та окремих  зображень. Часто такі  зображення навіть 
не мають естетичної цінності, однак є візуальною формою 
уособлення «образу» людини, формою втілення її гідності 
та приватності.

Питання  про  нові  інформаційні  технології  досі  роз-
глядалися  переважно  з  позиції  розвитку  комунікацій, 
електронної торгівлі та вільного обігу інформації. Однак 
названі події привели до появи занепокоєння щодо небез-
пеки для основних прав  і свобод людини  і громадянина, 
зокрема права на недоторканність приватного життя. Ще 
ніколи так гостро не стояло питання можливостей збері-
гання досьє на осіб для різних «потреб» і породжених цим 
ризиків  порушення  недоторканності  приватного життя  з 
боку як публічних, так і приватних установ за допомогою 
комплексного використання новітніх технологій.

Висновки. У межах удосконалення «процедуризації» 
особистих немайнових прав метою може стати розробка 
процедур  провадження  медичних  експериментів;  ліку-
вання  за  кордоном, реалізації прав пацієнтів у  сфері до-
норства та трансплантації; порядку здійснення відеокон-
тролю перебування особи у певному місці; провадження 
досліджень  за  допомогою  використання  засобів  інстру-
ментальної діагностики емоційної напруги. 

У  межах  оптимізації  публічно-правового  впливу  на 
особисті  немайнові  відносини  важливою  метою  є  оста-
точне  вирішення  проблеми  формування  та  структурної 
побудови «медичного» права на основі балансу публічних 
та приватно-правових інтересів.

У межах напряму узагальнення практики правозасто-
сування у сфері здійснення та захисту особистих немайно-
вих прав та формування рекомендацій-тлумачень норма-
тивно-правової бази у цій сфері метою є створення збірок 
методичних  рекомендацій  (наприклад,  Міністерством 
юстиції України) щодо практики правового застосування, 
договірного  регулювання,  єдиного  тлумачення  положень 
законодавства у сфері особистих немайнових відносин.

Розвиток  теорії  особистих  немайнових  прав  має  по-
єднати  у  єдину  органічну  систему  приватно-правові  та 
публічно-правові  засоби  правового  регулювання.  Це  по-
винно  привести  до  розроблення  практичних  механізмів 
втілення  конституційної  теорії  основних  прав  людини  у 
приватному праві з урахуванням необхідності дотримання 
балансу приватних та суспільних інтересів. 
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МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ 
«ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ»

ThE METhOdOLOgy Of ThE aNaLySIS Of ESSENCE aNd CONTENT 
Of ThE CaTEgOrIES “PuBLIC adMINISTraTION”

Рибак М.С.,
аспірант

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена з’ясуванню сутності та змісту категорії «публічна адміністрація». Вирішення зазначеного завдання здійснюється 
крізь призму нормативного регулювання та доктринальних підходів. На підставі чинних нормативних актів та наукових думок надається 
авторське визначення поняття «публічна адміністрація» та виділяються її характерні ознаки.

Ключові слова: адміністративна реформа, управління, адміністративне право, виконавча влада, публічна адміністрація.

Статья посвящена выяснению сущности и содержания категории «публичная администрация». Решение указанной задачи осу-
ществляется сквозь призму нормативного регулирования и доктринальных подходов. На основании действующих нормативных актов и 
научных мыслей дается авторское определение понятия «публичная администрация» и выделяются ее характерные признаки.

Ключевые слова: административная реформа, управление, административное право, исполнительная власть, публичная адми-
нистрация.

 The article is devoted to clarifying the nature and content of the category «public administration». The solution of this problem is through the 
prism of regulatory and doctrinal approaches. On the basis of existing legislation and the scientific thoughts, the author’s definition of the term 
«public administration» and highlights its characteristic features.

 Key words: administrative reform, governance, administrative law, еxecutive power, public administration.

Постановка проблеми. Важливу роль регулятора сус-
пільних відносин відведено сучасному адміністративному 
праву. Визначаючи важливу роль адміністративного права 
в регулюванні суспільних відносин, слід зазначити, що на 
протязі тривалого часу, особливо в перші роки побудови 
незалежності  української  держави,  адміністративне  пра-
во, будучи однією із провідних галузей публічного права, 
якому притаманний публічно-правовий метод регулюван-
ня суспільних відносин, обслуговувало інтереси держави 
і майже не займалося інтересами прав і свобод громадян. 
Розвиток  суспільних  відносин,  різних  за  своєю  суттю 
форм господарювання не міг не позначитися на діяльності 
органів виконавчої влади  і органів місцевого самовряду-
вання, їхніх посадових осіб у відносинах із громадянами. 
На  потребу  часу  постало  питання  про  оновлення  якісно 
нових підходів у відносинах громадян з органами публіч-
ного управління.

Поштовхом  створення  сучасної,  ефективної  системи 
державного  управління,  запровадження  нової  ідеології 
функціонування виконавчої влади і місцевого самовряду-
вання  як  діяльності щодо  забезпечення  реалізації  прав  і 
свобод громадян, надання державних та громадських по-
слуг послужила  запроваджена в Україні  адміністративна 
реформа,  метою  якої  є  поетапне  створення  такої  систе-
ми  державного  управління, що  забезпечить  становлення 
України як високорозвинутої, правової, цивілізованої єв-
ропейської держави з високим рівнем життя, соціальною 
стабільністю,  культурою  та  демократією,  дасть  їй  змогу 
стати впливовим чинником у  світі  та Європі.  Її метою є 
також  формування  системи  державного  управління,  яка 
стане близькою до потреб і запитів людей, а головним прі-
оритетом її діяльності буде служіння народові, національ-
ним  інтересам.  Ця  система  державного  управління  буде 
підконтрольною народові, прозорою, побудованою на на-
укових принципах і ефективною [1]. 

Наведене передбачає суттєві  зміни в діяльності орга-
нів публічної влади та їхніх посадових осіб. Мова йде про 
нову  адміністративно-правову  доктрину,  яка  передбачає 
суттєву зміну розуміння суспільної  (соціальної) цінності 
галузі адміністративного права. На противагу однобічно-
му визначенню її переважним чином як «управлінського» 
права (тобто як регулятора владно-організуючого впливу 

держави  на  суспільні  відносини  і  процеси)  ця  галузь  є 
основним регулятором гармонійних стосунків між публіч-
ною адміністрацією – суб’єктами (органами і посадовими 
особами) виконавчої влади і органів місцевого самовряду-
вання – та громадянами [2, с. 5]. 

Однак,  незважаючи  на  майже  двадцятирічну  історію 
впровадження  адміністративної  реформи  в  Україні,  пи-
тання реформування органів виконавчої влади, діяльності 
їхніх посадових осіб, їх відносин із громадянами є актуаль-
ними і сьогодні. Про це свідчить «Стратегія реформування 
державного управління України на 2016-2020 роки» [3].

Аналіз  юридичної  літератури  свідчить  про  нові  під-
ходи до оновлення категоріального апарату науки адміні-
стративного права. Мова йде про те, що вчені-адміністра-
тивісти, незважаючи на нормативне невизначення поняття 
«публічна  адміністрація»,  все  більше  вживають  його  у 
своїх роботах.

Метою статті є  аналіз  нормативного  регулювання 
та  доктринальних  підходів  до  визначення  суб’єктивного 
складу публічної адміністрації, дефініції поняття «публіч-
на адміністрація» та основних її ознак.

Науково-теоретичною основою написання  статті  ста-
ли  праці  вітчизняних  та  зарубіжних  науковців,  таких  як 
В.Б.  Авер’янов,  В.М.  Бевзенко,  М.  Беньо,  А.І.  Берлач,  
П.В.  Діхтієвський,  Т.О.  Коломоєць,  О.О.  Кузьменко,  
В.Я. Настюк Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, О.П. Світлич-
ний та ін. Але відсутність цілісного підходу щодо визна-
чення суб’єктивного складу, дефініції поняття «публічна 
адміністрація» та основних її ознак активізує актуальність 
цієї статті.

Виклад основного матеріалу. Не вдаючись до широ-
кого загалу наявних у науці адміністративного права під-
ходів щодо ознак виконавчої влади, зазначимо, що разом 
із законодавчою і судовою гілкою влади органи виконавчої 
влади утворюють єдиний механізм держави. На органи ви-
конавчої влади покладені функції управління, встановлені 
законами України та іншими нормативно-правовими акта-
ми. Ці управлінські функції є різноманітними і залежать 
від суб’єкта управління. На відміну від поняття «публічна 
адміністрація», нормативне визначення поняття «виконав-
ча влада» та «державне управління» надається в Концепції 
адміністративної реформи в Україні, згідно з якою вико-
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навча влада – це одна з трьох гілок державної влади, яка 
відповідно до конституційного принципу поділу держав-
ної влади покликана розробляти і втілювати державну по-
літику щодо забезпечення виконання законів, управління 
сферами суспільного життя, насамперед державним сек-
тором економіки. У відносинах із законодавчою і судовою 
владою вона користується певною самостійністю [1]. 

Офіційне визначення терміна «орган державної влади» 
надається в Рекомендації № R (84) 15 Комітету Міністрів 
Державам-членам  стосовно  публічно-правової  відпові-
дальності за спричинену шкоду від 11 вересня 1984 р., де 
термін «орган державної влади» означає: 

a)  будь-який  публічно-правовий  суб’єкт  будь-якого 
виду чи рівня (держава, регіон, провінція, муніципалітет, 
незалежний публічно-правовий суб’єкт); 

b) будь-яку приватну особу у здійсненні нею прерога-
тив офіційної влади [4]. 

За  відсутності  законодавчого  визначення  поняття 
«публічна  адміністрація»  на  доктринальному  рівні  на-
уковці  використовують  цей  термін  у  визначенні  діяль-
ності  суб’єктів  адміністративно-правових  відносин.  Як 
слушно  констатує  з  цього  питання  Р.С. Мельник,  йдеть-
ся не про просту  заміну  термінології,  а про  суттєву  змі-
ну  сутності  адміністративно-правових  відносин,  які,  з 
погляду суб’єкта державного управління, втрачають свій 
обов’язковий елемент – «владний характер», що має своїм 
наслідком  розширення  кількості  адміністративно-право-
вих спорів  (компетенційних спорів), підвідомчих адміні-
стративним судам [5, с. 58]. 

З метою детального з’ясування сутності та змісту ка-
тегорії «публічна адміністрація» в адміністративно-право-
вій науці та враховуючи неоднозначні наукові підходи до 
організаційної  структури категорії «публічна адміністра-
ція», необхідно здійснити аналіз наукових думок із цього 
питання. 

На думку В.М. Бевзенка, галузям національного права, 
зокрема  й  адміністративному,  притаманне  використання 
конструкцій, категорій, понять, які фізично не і снують і є 
винятково продуктом людського мислення. Такою «штуч-
ною»  фіктивною  особою  є  так  звана  публічна  адміні-
страція  (public  administration),  представлена  численними 
суб’єктами.  Саме  суб’єкти  публічної  адміністрації  є  од-
ними з обов’язкових учасників адміністративно-правових 
відносин, котрі виникають у державі [6, с. 120–121]. 

Визначаючи важливість діяльності суб’єктів публічної 
адміністрації в суспільно-корисній діяльності, варто звер-
нути  увагу, що  в  науці  адміністративного  права  існують 
різні погляди щодо віднесення тих чи інших суб’єктів до 
публічної  адміністрації.  Так,  одні  науковці  до  суб’єктів 
публічної адміністрації відносять органи виконавчої вла-
ди, органи місцевого самоврядування, Президента Украї-
ни, Адміністрацію Президента України, Раду національ-
ної безпеки і оборони України [7, с. 55–76], інші – органи 
влади від центрального до місцевого рівня, які є суб’єктом 
права  державної  власності,  наділяються  статусом  юри-
дичної особи і водночас вирішують різні питання опера-
тивного управління та охорони цієї власності [8, с. 86]. 

Варто  звернути  увагу,  що  в  європейській  спільноті 
до публічної адміністрації відносять різноманітні органи 
публічної влади, різноманітні установи публічного права 
(включаючи  державу,  регіональні  та місцеві  органи  дер-
жавної влади, незалежні публічні підприємства) та будь-
яких фізичних осіб під час виконання ними повноважень 
офіційних органів [4]. 

У  контексті  наведеного  І.В.  Ковбас  та  Т.І.  Друцул  у 
дослідженні системи органів публічної адміністрації вза-
галі не визначають коло суб’єктів, а лише зазначають їхні 
ознаки [9, с. 105]. Найбільш розгалужену систему та види 
суб’єктів  публічної  адміністрації  надає  В.М.  Бевзенко. 
На  думку  вченого,  публічне  управління,  на  відміну  від 
законодавчої  діяльності  та  судочинства,  може  здійсню-

ватися  не  лише  органами  виконавчої  влади,  а  й  іншими 
суб’єктами, які наділені різними за змістом і обсягом ад-
міністративними  повноваженнями  (Верховна  Рада Укра-
їни,  її  органи;  Рахункова  палата  України;  Уповноваже-
ний  Верховної  Ради  України  з  прав  людини;  Президент 
України, Адміністрація Президента України; Рада націо-
нальної  безпеки  і  оборони,  її  органи  та  посадові  особи; 
органи прокуратури;  державні  органи,  які  не  входять до 
системи  органів  виконавчої  влади;  суб’єкти  публічних 
повноважень  з  особливим  статусом;  органи  місцевого 
самоврядування;  юридичні  особи  публічного  права,  які 
не мають статусу органа публічної  влади  (підприємства, 
установи, організації, фонди публічного права); юридичні 
особи приватного права; фізичні особи; юридичні особи 
та колективні суб’єкти, які не наділені статусом юридич-
ної особи; суб’єкти публічних (невладних) повноважень; 
органи виконавчої влади; інші суб’єкти публічних повно-
важень) [6, с. 122–133]. 

Наведений  перелік  суб’єктів  публічної  адміністрації 
свідчить,  що  публічна  влада  здійснюються  відповідно 
до Конституції  та  законів України  у  різноманітних фор-
мах уповноваженими на те суб’єктами у сфері публічного 
управління, через які реалізуються численні прямі та зво-
ротні зв’язки між суб’єктами й об’єктами управління.

За відсутності законодавчого визначення терміна «пу-
блічна  адміністрація»  в  адміністративній  науці  існують 
різні дефініції цього поняття. Так, польський вчений Ма-
рек Беньо під терміном «публічна адміністрація» розуміє 
сукупність  організаційних  дій,  діяльності  та  заходів,  які 
виконуються різними суб’єктами, органами та інституція-
ми на основі закону та у межах визначених законом форм 
для досягнення публічного інтересу [10, с. 10]. 

В.Б.  Авер’янов  під  терміном  «публічна  адміністра-
ція» пропонував  розуміти  сукупність  органів  виконавчої 
влади та органів місцевого  самоврядування, підпорядко-
ваних  політичній  владі,  які  забезпечують  виконання  за-
кону  та  здійснюють  інші  публічно-управлінські  функції  
[11, с. 117]. На думку О.О. Кузьменко, «публічна адміні-
страція»  означає  відповідну  систему  органів  публічної 
влади та діяльність цих органів, а також інших інституцій, 
які  забезпечують  виконання  законів,  підпорядковані  по-
літичній владі та виконують публічно-управлінські функ-
ції (сюди відносяться органи виконавчої влади, виконавчі 
органи місцевого самоврядування на рівні  села,  селища, 
міста, державна служба, служба в органах місцевого само-
врядування) [12, с. 74]. В.Я. Настюк визначає публічну ад-
міністрацію як систему органів та установ, які підпоряд-
ковані  політичному  керівництву  держави,  забезпечують 
виконання закону, діють у публічних інтересах і наділені 
повноваженнями публічної влади [13, с. 553]. 

Таким чином, наведене свідчить, що в адміністратив-
но-правовій науці існує багато дефініцій поняття «публіч-
на  адміністрація».  На  це  звертає  увагу  А.А.  Пухтецька, 
яка  зазначає,  що  поняття  «публічна  адміністрація»  нині 
тлумачиться неоднозначно і в європейській адміністратив-
но-правовій доктрині має ширше значення, ніж його зви-
чайний переклад українською  (державне  управління)  та, 
відповідно, звужене розуміння в радянській та пострадян-
ській науці. Для точного відображення загального обсягу 
та змісту категорії «public administration» пропонується її 
український відповідник – «публічна адміністрація», який 
повно  відображає  загальний  обсяг  і  зміст  цього  понят-
тя, не зводячи його суть лише до державного управління  
[14, с. 13–14]. 

Однак,  незважаючи  на  відсутність  нормативного  ви-
значення  поняття  «публічна  адміністрація»,  приблизний 
перелік  суб’єктів  публічної  адміністрації  надається  в 
частині першій ст. 2 Кодексу адміністративного судочин-
ства  України,  який  до  суб’єктів  публічної  адміністрації 
відносить органи державної влади; органи місцевого са-
моврядування,  їхніх  посадових  і  службових  осіб;  інших 
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суб’єктів у здійсненні ними владних управлінських функ-
цій  на  основі  законодавства,  в  тому  числі  на  виконання 
делегованих повноважень [15].

 Отже,  варто  говорити про функції  держави,  які  реа-
лізують органи виконавчої влади, органи місцевого само-
врядування та інші уповноважені суб’єкти, що здійснюють 
свої повноваження в межах, визначених нормативно-пра-
вовими  актами.  Функціональна  діяльність  органів  дер-
жавної  влади  в  останні  роки  зазнала  суттєвих  змін.  Ці 
зміни  відбуваються  через  об’єктивний  процес  розвитку 
суспільних відносин і під впливом суб’єктивного підходу 
до реформування управлінських відносин.

 Цілком усвідомлюємо, що сучасна діяльність органів 
публічної діяльності потребує якісного оновлення. Проте у 
цьому питанні слід звернути увагу на думку О.П. Світлич-
ного, який зазначає, що управлінський процес передбачає 
зв’язок між державою  і  її  соціальними  групами. Процес 
управління  можна  забезпечити  тільки  за  умови  зворот-
ного зв’язку між суб’єктом та об’єктом управління, коли 
суб’єкт управління повинен отримати інформацію про до-
сягнення (чи недосягнення) ефекту від об’єкта управлін-
ня, незалежно оцінити її і скоригувати своє рішення з тим, 
щоб  система функціонувала  в  заданому  режимі. Відсут-
ність зворотних зв’язків може мати негативний вплив на 
прийняття управлінського рішення і на всю управлінську 
систему [16, с. 55]. 

Висновки. З урахуванням нормативно-правового ре-
гулювання  та  викладених  вище міркувань можна  дійти 
висновку, що публічна влада здійснюються у різноманіт-
них  формах  широким  колом  уповноважених  суб’єктів, 
наділених адміністративно-управлінськими функціями з 
метою задоволення публічного інтересу. Така діяльність 
є законодавчо закріпленою і перебуває під впливом дер-
жави.

Отже,  публічна  адміністрація  –  це  законодав-
чо  визначена  система  широкого  кола  уповноважених 
суб’єктів,  наділених  адміністративно-управлінськими 
функціями,  основною  метою  діяльності  яких  є  забез-
печення публічних інтересів та інтересів суспільства в 
цілому.

З огляду на наведене визначення поняття «публічна ад-
міністрація» слід виділити її характерні ознаки.

По-перше, це законодавчо визначена, складна, числен-
на та різноманітна система суб’єктів, діяльність яких зале-
жить від законодавчого та нормативного закріплення їхніх 
прав і обов’язків.

По-друге,  суб’єкти  публічної  адміністрації  здійсню-
ють владні управлінські функції, у тому числі й на вико-
нання делегованих повноважень.

По-третє,  основною  метою  діяльності  суб’єктів  пу-
блічної  адміністрації  є  забезпечення публічних  інтересів 
та інтересів суспільства в цілому.
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ЩОДО ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВОЇ ОхОРОНи

rEgardINg ThE CONCEPT Of adMINISTraTIVE aNd LEgaL PrOTECTION

Рогач Л.І.,
аспірант 

Міжрегіональної Академії управління персоналом

У статті на основі виділення на спеціально-юридичному рівні охоронної і регулятивної функцій права здійснено розмежування охо-
ронних і регулятивних норм права. Визначено зміст категорії «адміністративно-правова охорона» у широкому і вузькому трактуванні. 
Акцентовано увагу на необхідності під час встановлення змісту категорії адміністративно-правової охорони враховувати можливість не 
лише порушення, але і невизнання чи оспорювання прав, свобод та законних інтересів суб’єктів права іншими суб’єктами права.

Ключові слова: функції права, правова охорона, правове регулювання, адміністративно-правова охорона, суб’єкти права. 

В статье на основе выделения на специально-юридическом уровне охранной и регулятивной функций права осуществлено раз-
граничение охранных и регулятивных норм права. Определено содержание категории «административно-правовая охрана» в широком 
и узком понимании. Акцентировано внимание на необходимости при установлении содержания категории административно-правовой 
охраны учитывать возможность не только нарушения, но и непризнания или оспаривания прав, свобод и законных интересов субъектов 
права другими субъектами права.

Ключевые слова: функции права, правовая охрана, правовое регулирование, административно-правовая охрана, субъекты права.

The article carried the distinction of protection and regulation of the law; security and regulatory functions of law is shared. The content of 
the category of ‘administrative and legal protection “in the broad and narrow sense”. The attention to the need in establishing the content of the 
category of administrative and legal protection to consider the possibility of not only violations but also non-recognition or contesting the rights, 
freedoms and legitimate interests of legal entities other legal subjects.

Key words: function of the law, legal protection, legal regulation, administrative legal protection, legal subjects.

Постановка проблеми. Людина,  її життя  і  здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнані в Укра-
їні  найвищою  соціальною  цінністю.  Утвердження  і  за-
безпечення  прав  і  свобод  людини  визначено  основним 
обов’язком  держави,  для  чого  сформовано  відповідний 
механізм,  ланки  якого,  маючи  конкретні  завдання  та  за-
соби для  їх реалізації,  здійснюють регулювання суспіль-
них відносин задля виконання вказаних завдань. Одним із 
шляхів реалізації відповідних завдань є нормативне регу-
лювання суспільних відносин за допомогою регулятивних 
і охоронних норм права. 

Стан дослідження. Проблеми  адміністративно-пра-
вової  охорони  розглядали  у  своїх  роботах Н.Г.  Білінець,  
В.В.  Галунько,  Р.О.  Денчук, Ю.Ф.  Іванов,  В.І.  Книш  та 
інші автори. Разом із тим категоріальний апарат цієї про-
блематики знаходиться ще у стані формування, чим і зу-
мовлено  увагу  до  визначення  сутності  адміністративно-
правової охорони з позиції доктринального аналізу.

Метою статті є формування поняття адміністративно-
правової охорони в контексті виділення охоронної і регу-
лятивної функцій права. Задля досягнення означеної мети 
доцільним вбачається встановлення функцій права на спе-
ціально-юридичному рівні та форм їх реалізації; розмеж-
ування охоронних і регулятивних норм права; визначення 
змісту категорії «адміністративно-правова охорона» у ши-
рокому і вузькому трактуванні.

Виклад основного матеріалу. Для  формування  по-
няття  «адміністративно-правова  охорона»  розглянемо 
семантичний зміст цього словосполучення. Зокрема, для 
адміністративно-правової  охорони  вихідним  поняттям 
буде  категорія  правової  охорони.  Для  визначення  цьо-
го поняття, на наш погляд, слід звернутись до розуміння 
функцій права. Функції права – це основні шляхи (кана-
ли)  правового  впливу,  які  виражають  роль  права  в  упо-
рядкуванні суспільних відносин. Маються на увазі методи 
впливу  права  на  суспільні  відносини,  які  відображають 
його сутність і природу, необхідність самого явища. Осно-
вне призначення права полягає у створенні і забезпеченні 
правопорядку,  в  чому  зацікавлені  суспільство,  держава, 
інші суб’єкти. Право надає діям осіб необхідну організо-
ваність,  узгодженість,  стійкість,  впевненість  [1,  с.  156]. 
Функції права відображають основні напрями впливу пра-

ва на суспільні відносини і поведінку людей, дають змогу 
дати узагальнюючу характеристику «роботи» юридичних 
норм [2, с. 247].

Слід  відзначити,  що  єдності  серед  науковців  щодо 
переліку  та  наповненості  функцій  права  немає.  Напри-
клад, на думку О.В. Малька, на спеціально-юридичному 
рівні  право  виконує  регулятивну  (розвиток  суспільних 
відносин)  і охоронну функції  [1, с. 156]. За визначенням  
В.І. Леушина право виконує регулятивно-статистичну, ре-
гулятивно-динамічну, охоронну та оціночну функції. При 
цьому  науковець  пояснює,  що  регулятивно-статистична 
функція, або функція закріплення, стабілізації суспільних 
відносин  найбільш  чітко  виражається  у  визначенні  сус-
пільного  статусу  різних  суб’єктів,  закріпленні  основних 
прав і свобод людини і громадянина, компетенції органів і 
посадових осіб, правосуб’єктності фізичних і юридичних 
осіб. Вона реалізується за допомогою уповноважуючих і 
забороняючих норм  і правовідносин пасивного типу, що 
виникають  на  їх  основі.  За  допомогою  регулятивно-ди-
намічної функції, як вказує В.І. Леушин, право визначає, 
якою  має  бути  майбутня  поведінка  людей.  Ця  функція 
здійснюється за допомогою зобов’язуючих норм. Охорон-
на ж функція виокремлює право з інших систем соціаль-
ної  регуляції,  оскільки  здійснюється  органами  держави, 
які  приймають  індивідуальні  владні  рішення,  виконання 
яких гарантовано державним примусом. Вона реалізуєть-
ся шляхом  застосування  спеціальних  охоронних  норм,  а 
також чинних  в  охоронному режимі  регулятивних норм. 
Останнє має місце під час порушення суб’єктивних прав 
та звернення для їх захисту в компетентні державні органи 
(право вимоги) [2, с. 247]. 

Аналогічну  позицію щодо функцій  права  та форм  їх 
реалізації підтримує В.В. Галунько, на думку якого регу-
лятивно-динамічна функція права проявляється у формах 
дозволів та зобов’язань; регулятивно-статична – заборони 
[3, c. 56–57.]. Таким чином, за визначенням науковця до-
цільно виокремлювати три основні засоби адміністратив-
но-правового  регулювання,  такі  як  1)  надання  учаснику 
адміністративно-правових  відносин  суб’єктивних  прав 
уповноваження чи дозволу – це надання права на активні 
дії суб’єкту адміністративного права; воно виявляється в 
делегуванні певних дозволів уповноваженій особі на здій-
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снення  нею  певних  дій  (наприклад,  власнику  дозволено 
володіти, користуватись і розпоряджатись належною йому 
власністю на свій розсуд); 2) зобов’язання (розпоряджен-
ня)  –  припис  суб’єкту  адміністративного  права  викону-
вати певні  активні дії  (наприклад,  власник підприємства 
зобов’язується сплачувати податки); 3) заборона – покла-
дання  на  суб’єкта  адміністративного  права  зобов’язання 
утримуватись від заборонених дій, зобов’язання пасивно 
поводитись  у  передбачених  законом  ситуаціях  (напри-
клад,  заборона  керувати  транспортним  засобом  у  ста-
ні  сп’яніння).  При  цьому  окремо  В.В.  Галунько  виділяє 
спеціальні  заходи  адміністративно-правового  регулю-
вання – застосування заходів адміністративного примусу  
[4, с. 319].

Акцентуємо увагу, що у вищенаведеній позиції заборо-
ни та зобов’язання визначені формами реалізації регуля-
тивної функції права. Слід зауважити, що таке розуміння 
не є остаточним. Звернімося до іншого трактування функ-
цій  права,  правового  регулювання  та  правової  охорони. 
Наприклад, О.В. Малько вважає, що регулятивну функцію 
забезпечують, як правило, правові стимули – заохочення, 
пільги,  дозволи,  рекомендації  тощо. А от формами  здій-
снення охоронної функції права є встановлення обов’язків, 
заборон, призупинень, запобіжних заходів, заходів приму-
су; фіксація  негативних  санкцій  –  покарань  і  процедури 
їх реалізації. Таким чином, охоронна функція реалізується 
за допомогою правових обмежень  (зобов’язань,  заборон, 
покарань,  призупинень)  і  має  вторинний  характер. Вона 
похідна  від  регулятивної функції  і  покликана  її  забезпе-
чувати,  бо  охорона  і  захист  починають  діяти  тоді,  коли 
порушується нормальний процес розвитку тих чи  інших 
соціальних  зв’язків,  коли  він  зустрічає  на  своєму шляху 
будь-які перешкоди [1, с. 156]. 

Як  бачимо,  форми  здійснення  охоронної  функції  у 
трактуванні  вищевказаних  науковців  докорінним  чи-
ном  різняться.  У  трактуванні  О.В.  Малька  заборони  та 
зобов’язання є формами реалізації охоронної функції пра-
ва. Регулювання ж обмежене лише правовими стимулами. 
Наведена позиція могла би бути ключем для формування 
поняття правової охорони, якби поняття правового регу-
лювання не було занадто вузьке. Не можна заперечувати, 
що  адміністративно-правове  регулювання  охоплює  такі 
етапи,  як  1)  формування  загальної  дії  адміністративно-
правових  норм,  яке  складається  з  правотворчості,  тоб-
то  встановлення  норм  адміністративного  права;  2)  ви-
никнення  на  основі  юридичних  фактів  правовідносин 
між  суб’єктами  адміністративного  права  та  юридичних 
обов’язків;  3)  реалізація  суб’єктивних  прав  та  юридич-
них  обов’язків  у  поведінці  суб’єктів  адміністративного 
права [5, с. 76]. А тому встановлення та реалізація певних 
обов’язків, як і визначення і дотримання правообмежень, 
не можна вважати категоріями, що не характеризують пра-
вове регулювання.

Ще більш ускладнюється питання визначення поняття 
«адміністративно-правова охорона», коли аналізуємо, вра-
ховуючи  вищевикладені  позиції,  поняття  адміністратив-
но-правового регулювання. За визначенням В.В. Галунька 
останнє  характеризує  спеціально-юридичний  механізм 
впливу адміністративного права на поведінку і діяльність 
його адресатів. При цьому система правового регулюван-
ня  складається  зі  стадій  1)  підзаконної  адміністративної 
правотворчості  –  видання  суб’єктами  публічної  адміні-
страції підзаконних адміністративно-правових норм щодо 
їх  загального  впливу  на  суспільні  відносини,  уточнення 
адміністративно-правового  статусу  суб’єктів  адміністра-
тивного права, деталізації  змісту адміністративно-право-
вих відносин, форм, методів, процедур тощо; 2) реалізації 
адміністративно-правових норм, коли вони втілюються в 
життя, забезпечуються суб’єктивні публічні права та юри-
дичні обов’язки суб’єктів адміністративного права; 3) пра-
воохоронної діяльності суб’єктів публічної адміністрації, 

що містить засоби адміністративного впливу до порушни-
ків прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридич-
них осіб [4, с. 317–318]. Як бачимо, правоохоронну діяль-
ність науковець відносить до числа компонентів процесу 
правового  регулювання.  Що  тоді  є  правовою  охороною 
і  чим  така  відрізняється  від  правового  регулювання? Як 
розмежувати ці функції держави, відповідну діяльність? 

Складність  відповіді  на  означені  питання  полягає 
в  тому,  що  самі  автори  на  них  прямо  не  відповідають.  
В.В. Галунько охоронну функцію права обмежує 1) визна-
ченням заборон на вчинення протиправних діянь; 2) уста-
новленням юридичних  санкцій  за  вчинення  таких діянь;  
3)  безпосереднім  застосуванням  юридичних  санкцій  до 
особи, яка вчинила правопорушення [4, с. 325]. Аналіз цієї 
позиції дає змогу констатувати, що науковець встановлен-
ня заборон визначає формою реалізації як охоронної, так 
і регулятивної функцій права. Науковець робить вказівку 
про можливість  дії  окремих  регуляторних  норм  у  режи-
мі охорони. З одного боку, її наявність нівелює проведену 
В.І. Леушиним та В.В. Галуньком межу між регулюванням 
і охороною за допомогою норм права, але з іншого – по-
яснює наявність заборон та обмежень серед форм реалі-
зації як охоронної, так і регуляторної функцій права. Од-
нак у рамках цього дослідження вищевказане не дає змоги 
сформувати чітке поняття правової охорони через форми 
реалізації охоронної і регулятивної функцій права.

На наш погляд, для формування більш чіткого розумін-
ня  поняття  адміністративно-правової  охорони  доцільно 
виходити з широкого і вузького обсягу вказаної категорії. 

Одразу  зауважимо,  що  В.В.  Галунько  доходить  ана-
логічного  висновку  і  пропонує  адміністративно-правову 
охорону  у  вузькому  розумінні  розуміти  як  позитивний 
статичний стан адміністративного права, спрямований на 
попередження  правопорушень  (профілактику  злочинів), 
усунення  перешкод, що  здійснюється  публічною  адміні-
страцією з метою забезпечення прав, свобод  і публічних 
законних інтересів фізичних і юридичних осіб, нормаль-
ного  функціонування  громадянського  суспільства  та 
держави.  Адміністративно-правова  охорона  у  широкому 
розумінні  –  це  система  впорядкованої  адміністративно-
правовими  нормами  діяльності  публічної  адміністрації, 
що спрямована на попередження правопорушень (профі-
лактику злочинів) і відновлення порушених прав, свобод 
та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, що здій-
снюється засобами адміністративного права з можливістю 
застосування  заходів  адміністративного примусу та при-
тягнення  винних  до  адміністративної  відповідальності. 
У свою чергу, на думку науковця, з елементів адміністра-
тивно-правового захисту та охорони у вузькому розумінні 
складається  адміністративно-правова  охорона  у широко-
му розумінні (адміністративно-правова охорона = охорона 
у вузькому розумінні + захист) [4, с. 330]. Аналізуючи ці 
визначення, ми вважаємо, що слід звернути увагу на окре-
мі дискусійні моменти. 

По-перше,  використання  поняття  публічної  адміні-
страції є сумнівним з огляду на розбіжності позицій щодо 
його змісту як серед вітчизняних науковців, так і порівня-
но з  іншими країнами, насамперед Європейського Союзу.  
В рамках євроінтеграційного курсу здійснюється адаптація 
законодавства України до законодавства ЄС. Однак про від-
повідність понять «державна служба», «публічна служба» 
та  інших  у  законодавстві  України  та  країн-учасниць  ЄС 
наразі мова не йде. Публічною адміністрацією в європей-
ському  просторі  може  бути  сукупність  органів,  установ  і 
організацій,  що  здійснюють  адміністративні  функції.  Це 
найчастіше  використовуване  трактування  цього  поняття. 
Однак публічною  адміністрацією вважається  і  сама  адмі-
ністративна діяльність, здійснювана в суспільних інтересах 
[6, с. 45]. Що ж до України, то в законодавстві термін «пу-
блічна адміністрація» відсутній, але закріплено термін «пу-
блічна  служба». Науковці  на  основі  закріпленого поняття 



208

№ 6 2016
♦

виділили ознаки публічної служби та сформували її понят-
тя як реалізацію народом влади через виконання завдань і 
функцій держави, спрямованих на забезпечення публічних 
інтересів  особами  на  постійній  професійній  відплатній 
основі за рахунок бюджетних коштів в органах виконавчої 
влади, апаратах всіх гілок органів влади, органах місцево-
го  самоврядування на підставі  адміністративно-правового 
акту призначення на посаду [7, с. 586]. Як бачимо, понят-
тя  «публічна  адміністрація»  може  бути  з  різним  значен-
ням. Відповідно його не варто використовувати у наданні 
визначення  адміністративно-правової  охорони.  По-друге, 
обмеження поняття адміністративно-правової охорони вка-
зівкою на  здійснення  її  лише  засобами адміністративного 
права, на наш погляд, нелогічне, оскільки не враховано та-
кий захід, як адміністративний примус (адже В.В. Галунько 
відмежовує такі адміністративні засоби, як уповноваження, 
дозвіл,  заборони,  зобов’язання  (розпорядження), від  захо-
дів адміністративного примусу [4, с. 319]).

Таким чином, доцільним є визначення  іншого обсягу 
обох  категорій.  У широкому  розумінні  правову  охорону 
доцільно  визначати  як  позитивний  статичний  стан  пра-
ва,  спрямований  на  попередження  правопорушень  (про-
філактику  злочинів),  усунення перешкод реалізації прав, 
свобод і законних інтересів суб’єктів права, та динамічний 
стан права,  спрямований на  захист прав,  свобод  і  закон-
них інтересів суб’єктів права у разі порушення, невизна-
ння чи оспорювання. Адже саме таким чином враховано 
специфіку охоронної функції права, що полягає в такому: 
по-перше,  вона  характеризує право  як  особливий  спосіб 
впливу на поведінку людей, що виражається у впливі на 
їхню волю загрозою санкцій і реалізацією юридичної від-
повідальності;  по-друге,  вона  слугує  інформатором  для 
суб’єктів  суспільних  відносин  про  те,  які  соціальні  цін-
ності взяті під охорону за допомогою правових приписів; 
по-третє,  вона  є  показником  політичного  і  культурного 
рівня розвитку суспільства, його гуманних засад, що міс-
тяться в праві, адже способи охорони вельми часто зале-
жать від громадянської зрілості суспільства, від його по-
літичної сутності [1, с. 157–158]. 

У  вузькому  значення  правову  охорону  пропонуємо 
пов’язувати з порушенням норм права.  І саме таке розу-
міння  виходить  із  трактування  охоронної  функції  права 
через  діяльність  щодо  законодавчого  визначення  діянь 
(бездіяльності), що є протиправними; установлення санк-

цій  за  вчинення  таких  діянь;  безпосереднє  застосуван-
ня юридичних санкцій до особи, яка винна у порушенні 
норм  права  [4,  с.  325].  Воно  враховує  положення  щодо 
функціонального розмежування класичних норм права на 
регулятивні  й  охоронні.  Так, С.П. Погребняк  вказує, що 
регулятивні норми права – це норми, які здійснюють пра-
вове регулювання суспільних відносин шляхом наділення 
їх  учасників  правами  і  покладанням  на  них  юридичних 
обов’язків. Регулятивні норми права (установчі) визнача-
ють міру правомірної поведінки суб’єктів. Роль вказаних 
норм  у  регулюванні  суспільних  відносин  зводиться  до 
встановлення суб’єктивних юридичних прав та обов’язків. 
Охоронні  норми права  –  це  норми, що  здійснюють  пра-
вове  регулювання  суспільних  відносин шляхом встанов-
лення складів правопорушень  і закріплення санкцій (мір 
юридичної відповідальності, правовідновлюючих заходів 
тощо).  Призначення  таких  норм  –  охорона  правомірних 
суспільних  відносин,  попередження  суб’єктів  права  про 
обов’язок утримуватися від певної дії  або бездіяльності, 
що порушують ці суспільні відносини, і можливі негатив-
ні наслідки порушення відповідного обов’язку [8, с. 229] 

Також  акцентуємо  увагу  на  необхідності  у  встанов-
ленні  змісту  категорії  адміністративно-правової  охорони 
враховувати можливість не лише порушення, але  і неви-
знання чи оспорювання прав, свобод та законних інтересів 
суб’єктів права іншими суб’єктами права. 

Висновки. Враховуючи вищевикладене, адміністратив-
но-правова охорона у широкому розумінні – це позитивний 
статичний  стан  адміністративного  права,  спрямований на 
попередження  правопорушень,  усунення  перешкод  реалі-
зації прав, свобод  і  законних  інтересів суб’єктів права, та 
динамічний  стан  адміністративного  права,  спрямований 
на захист прав, свобод і законних інтересів суб’єктів права 
у  разі  порушення,  невизнання  чи  оспорювання  з  можли-
вістю  застосування  заходів  адміністративного примусу  та 
притягнення винних до адміністративної відповідальності.  
У вузькому трактуванні правова охорона пов’язана з пору-
шенням норм права і збігається з поняттям адміністратив-
но-правового захисту (динамічний стан адміністративного 
права, спрямований на захист прав, свобод і законних інтер-
есів суб’єктів права у разі порушення, невизнання чи оспо-
рювання з можливістю застосування заходів адміністратив-
ного примусу та притягнення винних до адміністративної 
відповідальності).
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У статті досліджено історичні аспекти зародження та формування адміністративного законодавства у галузі будівництва. Здійснено 
ретроспективний аналіз нормативно-правових актів, що регулювали діяльність державних органів у галузі будівництва. Пропонується 
виокремлення окремих періодів та етапів розвитку адміністративного законодавства у галузі будівництва. 

Ключові слова: адміністративне законодавство, адміністративне законодавство у галузі будівництва, періоди розвитку адміністра-
тивного законодавства у галузі будівництва, етапи розвитку адміністративного законодавства у галузі будівництва.

В статье исследованы исторические аспекты зарождения и формирования административного законодательства в области стро-
ительства. Осуществлен ретроспективный анализ нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность государственных органов 
в области строительства. Предлагается выделение отдельных периодов и этапов развития административного законодательства в об-
ласти строительства. 

Ключевые слова: административное законодательство, административное законодательство в области строительства, периоды 
развития административного законодательства в области строительства, этапы развития административного законодательства в об-
ласти строительства.

In the scientific article researched the historical the aspects of initiating and formation of administrative legislation in the construction industry. 
Was carried out retrospective analysis normative legal acts regulating the activity of the state bodies in the construction industry. Were proposed 
the allocation of development periods of administrative legislation in the construction industry.

Key words: administrative legislation, administrative legislation in the construction industry, development periods of administrative legislation 
in the construction industry, development stages of administrative legislation in the construction industry.

Постановка проблеми. Створення  конкурентоспромож-
ної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечен-
ня постійного зростання рівня життя  і добробуту населення 
є одним із пріоритетів національних інтересів [1]. Відповідно 
до Основ національної безпеки України, а також у зв’язку з 
подальшим  поглибленням  трансформаційних  процесів  рин-
кового характеру в економіці України останнім часом значно 
зросли  потреби  держави,  територіальних  громад  і  суб’єктів 
господарювання  державної  і  комунальної  власності  в  капі-
тальному будівництві об’єктів як виробничого та інфраструк-
турного, так і невиробничого (соціального) призначення.

Стан дослідження проблеми. Теоретичною  осно-
вою нашого дослідження є праці відомих вітчизняних та 
російських  учених-правознавців  у  галузі  адміністратив-
ного права – В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, Д.М. Бах- 
раха, Ю.П. Битяка, В.М. Бевзенка В.В. Галунька, І.П. Голо-
сніченка, Є.В. Додіна, С.В. Ківалова, А.П. Клюшниченка, 
Л.В. Коваля, Ю.М. Козлова, В.К. Колпакова, А.М. Люк- 
шина,  А.Т.  Комзюка,  Р.С.  Мельника,  О.І.  Остапенка,  
М.С. Студенікіної та ін. Загальним питанням певних пері-
одів розвитку як самої будівельної галузі, так і законодав-
ства у досліджуваній сфері присвячувались окремі дослі-
дження О.О. Квасніцької, Т.О. Коломоєць. Н. Мельника, 
М.С. Лаврентьева, В.Г. Олюхи, С.С. Ожегова, І.Г. Пирож-
кова, В.В. Ревенко, І.А. Тарасенко, В.І. Черепа, І. Шкруб, 
О. Янковської та інших авторів. Євроінтеграційні процеси 
та відповідні новели законодавства, що спрямовані на вре-
гулювання актуальних питань будівельної галузі, ставлять 
перед науковцями завдання щодо дослідження та аналізу 
нормативно-правової бази на предмет відповідності Кон-
ституції України та міжнародно-правовим нормам у рам-
ках процесів децентралізації влади .

 Метою статті є ретроспективне дослідження окремих 
історичних фактів та нормативно-правових актів, що ре-
гулювали будівельні процеси, та виокремлення на основі 
проведеного аналізу періодів розвитку відповідного зако-
нодавства.

Виклад основного матеріалу.  У  найширшому  сенсі 
слова будівництво – це вид людської діяльності, спрямо-
ваний на створення будівель, інженерних споруд (мостів, 
доріг, аеродромів), а також супутніх об’єктів (інженерних 
мереж, малих архітектурних форм, гаражів і тощо). Заро-
дившись на зорі розвитку людства як інстинктивна діяль-
ність людини з метою зміни або пристосування довкілля 
для своїх потреб, будівництво є складним і багатогранним 
процесом,  що  знаходиться  на  перетині  технічних,  еко-
номічних, правових  і соціальних аспектів. З економічної 
позиції  будівництво –  галузь матеріально-технічного  ви-
робництва, в якій створюються основні фонди виробничо-
го та невиробничого призначення (готові до експлуатації 
будівлі, споруди та комплекси) [2, с. 16].

Архітектура  (від  лат.  аrchitektura  та  грецького 
arxitektor – столяр) – якісна сторона будівельної діяльнос-
ті, що відображає естетичний бік процесу створення буді-
вельного об’єкту. [3, с. 8 ]. Будь-який будівельний об’єкт, 
що потрапив у сферу естетичної діяльності та став її ре-
зультатом, – це об’єкт архітектури. Ми поділяємо підхід 
науковців у сфері будівництва та архітектури, які розгля-
дають об’єкти будівництва не як окремі матеріально-кон-
структивні елементи, а як просторове утворення (форму), 
де  можуть  відбуватися  найбільш  оптимально  ті  чи  інші 
життєво необхідні процеси [3, с. 9].

Із часів неоліту (V – II ст. ст. до н. е.) до нас дійшли на 
перший погляд незрозумілі споруди у вигляді вертикаль-
но закріплених каменів – менгіри (менгі́р від нижньобре-
тонського maen «каміння» та hir «довгий»; в англомовній 
археології  поширене  найменування  англ.  standing  stones 
«стояче  каміння»)  –  доісторична  пам’ятка  мегалітичної 
культури, що  є  вертикально  поставленим  кам’яним  бло-
ком  (стовпом,  брилою).  Саме  вони  є  першою  в  історії 
естетичною концепцією простору, оскільки як «речі» ви-
користовувались предмети неживої природи – камені; для 
їх «олюднення», показу у вигляді об’єкту людської діяль-
ності їм надавалось не звичайне для природи положення у 
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просторі. Саме ці споруди, а не практичні будівлі (курені, 
землянки  тощо)  були першими  архітектурними  споруда-
ми, які несли у собі наївну, але виразну модель світу і лю-
дини в ньому [3, с. 9]. У добу неоліту на території Укра-
їни  з’явилися  глибше вкопані в  землю круглі чи овальні 
землянки  зі  стіжкуватим  перекриттям  зі шкур  або  кори. 
Трипільська культура залишила цілі селища, які були від-
критими і знаходилися переважно на узгір’ях або в доли-
нах (уздовж малих річок); тут житла вже були прямокут-
ної форми з ліпленою стовповою конструкцією. За доби 
неоліту та бронзи  і критських часів поблизу військового 
типу городищ, які були розташовані на високих берегових 
кручах, вже будувались відкриті хліборобські поселення, 
де житла були з пруття та глини [4, с. 181; 5, с. 536].

Історія правового регулювання будівництва починала-
ся з публічного регулювання цієї сфери людської діяльнос-
ті. Уже перші племена, які жили на території як Європи, 
так і Стародавньої Русі, були зайняті будівництвом житла і 
громадських будівель, а також оборонних споруд [6, с. 92]. 
Окремого  органу  управління  у  галузі  будівництва  в  цей 
період не було, замовником будівель найчастіше був сам 
князь.  Відсутність  будь-яких  публічних  органів,  сферою 
діяльності  яких  було  би  регулювання  будівельної  діяль-
ності, вплинула на те, що організацію та управління цими 
процесами спочатку здійснювала сама громада, а з появою 
держави і права на різних етапах еволюції – публічні ор-
гани  загальної  та  спеціальної  компетенції  відповідно  до 
норм права, що регулювали будівельну діяльність [7, с. 87; 
8, с. 26].

Стрімкий розвиток держави на міжнародній арені, тіс-
ні  контакти  з  візантійською  культурою  зумовили  виник-
нення  монументальної  кам’яної  архітектури.  Залучення 
до  будівельної  справи  осіб  зі  спеціальними  знаннями  є 
твердженням  того,  що  держава  намагалася  певним  чи-
ном контролювати не тільки процес виконання робіт, а й 
якість  отриманого  будівельного  продукту.  Перша  згадка 
про будівництво мостів міститься у пам’ятці давньорусь-
кого права – «Руській Правді» (XІ – ХІІ ст.). Вже коротка 
редакція «Руської Правди» містить «Урок мостнікам», де 
регламентується порядок спорудження або ремонту мосту. 
Науковці і дослідники «Руської Правди» вважають, що за-
кон мав на увазі не тільки мости, а й міські вулиці. У ст. 43 
вказана оплата праці за збудування містка: «А такова пла-
та мостникам: когда построят мост,  то пусть возьмут по 
окончании своей работы ногату и от каждого устоя моста 
по ногате, столько же при починке ветхого моста, хотя бы 
несколькими досками, 3-мя, 4-мя или 5-ю» [9, с. 35–38]. 

Цікавими є дослідження указів Петра І та його наступ-
ників, що стосувалися розміру ділянок, що виділялися для 
будівництва житла поміщиків, та розмірів самих будинків, 
наприклад: «те, у кого насчитывалось более 1000 дворов, 
должны были строить перво по 1 каменному дому немед-
ля, в течение двух лет – другие» [10, с. 29]. У 1737–1740 рр.  
був  створений  перший  російський  теоретичний  трактат-
кодекс «Посада архітектурної експедиції», автором якого 
був  Єропкін.  У  документі  тієї  епохи  були  сформульова-
ні  його  теоретичні  погляди  на  архітектурну  професію. 
Трактат із 30 глав висвітлював принципи державного ке-
рівництва  архітектурно-будівельною  справою  у  столиці, 
організацію діяльності архітекторів і їхьої освіти, техніч-
ні  прийоми  будівництва,  виробництва  будівельних мате-
ріалів  і багато  іншого [11; 12, с. 97]. Відповідний період 
характеризувався  відсутністю  кодифікації,  а  основними 
напрямами нормотворчості у сфері будівництва були пла-
нування та перепланування міст; упровадження типового 
будівництва; оптимізація юридичного забезпечення меха-
нізмів  будівельного  виробництва  і  правового  статусу  ке-
рівників і виконавців будівельного процесу; стандартиза-
ція документаційного обороту містобудування.

Наприкінці  XVIII  ст.  під  владою  імперії  Габсбургів 
знаходились  Східна  Галичина,  Буковина  і  Закарпаття. 

На  початку  зародження  камеральних  наук  та  поліцей-
ського  права  починаючи  з ХVІІІ  ст.  існувала  низка  нор-
мативних  актів,  що  стосувалися  будівельної  діяльності. 
«Kameralistik» у перекладі з німецької означає «управлін-
ня  палацевою  казною  та  майном»,  а  відповідна  наукова 
дисципліна в основі своїй мала потребу забезпечити раці-
ональне управління державним (королівським, камераль-
ним) майном [13, с. 7].

Органом,  до  кола  повноважень  якого  належало  здій-
снення нагляду за будівництвом та благоустроєм населе-
них  пунктів,  була  поліція,  до  повноважень  якої  входило 
здійснення  нагляду  в  містах  за  казенними  будовами,  а 
також  за  ремонтом та  утриманням будівель;  контроль  за 
безпекою  та  твердістю  будівель;  забезпечення  пожежної 
безпеки у містах. На місцевому рівні поліцейські функції 
покладалися на комендантів міст або городничих, які мали 
повноваження у сфері благоустрою та архітектурно-буді-
вельного контролю. Для обліку відповідних дій,  які  сто-
сувалися  нового  будівництва,  перебудування,  виділення 
земельних  ділянок  для  будівництва,  була  запроваджена 
посада приватного маклера, до кола обов’язків якого вхо-
дило  ведення  обліку  та фіксації  всіх  будівельно-ремонт-
них робіт та інших операцій, що належали до будівництва 
і поземельної власності [7, с. 90; 14, с. 126]. 

Стосовно  центрального  управління  у  сфері  будівни-
цтва з 1810 р. управління здійснювало Міністерство Вну-
трішніх  Справ  Росії,  пізніше  в  1812  р.  був  заснований 
будівельний комітет, який спостерігав за будівлями (крім 
палацових) та мав ряд повноважень щодо розбудови міст 
та селищ. Таким чином, на початку ХІХ ст. практично вся 
сфера цивільного будівництва була підконтрольна МВС як 
органу, що забезпечував благоустрій і добробут у державі. 
При цьому найбільш чітко виділялись два основні напря-
ми діяльності МВС у сфері цивільного будівництва. Пер-
ший  –  законотворча  діяльність,  що  тісно  перепліталась 
із контролем за  законністю проектування та будівництва 
будівель  і  споруд.  Другий  –  технічний  та  архітектурний 
контроль,  що  полягав  у  безпосередньому  забезпеченні 
ефективної  роботи  архітектурно-будівельного  комплексу 
[15; 16, с. 113]. Першим систематизованим збірником за-
конів  із цивільного будівництва став Статут будівельний 
1832  р.,  він містив  положення щодо  управлінських  про-
цесів у проектуванні та будівництві, взаємодії відомств і 
приватних  осіб  із  центральними  та місцевими  органами 
Внутрішніх Справ  та  інших погоджувальних  структур  у 
галузі будівництва, благоустрою; він також містив техніч-
но-будівельні  та  загальні  планувальні  правила  для  міст, 
селищ та сіл [7, с. 93].

Будівельний  статут  мав  декілька  редакцій  (1832  р., 
1842 р., 1857 р., 1900 р.), що ґрунтувалися одна на одній 
та переймали базові принципи. Це стосувалося способів 
здійснення  будівельних  робіт  –  підрядного  та  господар-
ського, який передбачав розподіл будівельних обов’язків 
між  службовцями  будівельних  відділень  губернських 
правлінь.  Підрядний  спосіб  виконання  робіт  передбачав 
запровадження  міськими  управліннями  торгів  із  метою 
укладення  найбільш  вигідних  контрактів  із  можливими 
підрядчиками  (п.  7  ст.  40 Законів  і Правил Будівельного 
статуту) [17, с. 11]. 

Другий етап реформування будівельної галузі Імперії 
припадає на другу половину XIX ст. Так, у 1864 р. управ-
ління будівельної частини  знову переходить до повнова-
жень МВС. Замість будівельних і дорожніх комісій при гу-
бернських і обласних правліннях створюються будівельні 
відділення  [16,  с.  113].  Цей  перший  кодифікований  акт 
у  сфері  будівництва містив  обов’язки  будівельних  відді-
лень,  що  підпорядковувались  губернським  та  обласним 
правлінням, які знаходились у підпорядкуванні Технічно-
Будівельного  комітету  в  межах Міністерства  внутрішніх 
справ. Серед обов’язків можна виокремити складання та 
розгляд проектів, кошторисів казенних будівель; технічно-
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поліцейський нагляд за приватними будівлями; утримання 
військових будівель; збір інформації щодо цін на будівель-
ні матеріали та оплату праці у цій сфері. Будівельні відді-
лення несли відповідальність за те, щоб проекти відпові-
дали правилам архітектури та будівництва (ст. 1; ст. ст. 40, 
67 Законів і Правил Будівельного статуту) [17, с. 10–13]. 

Проте у 30-х роках XIX ст. будівельна частина цивіль-
ного  відомства  перейшла  у  підпорядкування  Головного 
управління шляхів сполучення  і публічних будівель. Де-
тально  аналізує  діяльність  та  повноваження  будівельної 
комісії В.Г. Олюха у своїй монографії «Оптимізація капі-
тального  будівництва:  господарсько-правові  проблеми» 
[7, с. 92–99] та доходить висновку, що перехід цивільного 
будівництва до складу Головного управління шляхів спо-
лучення і публічних будівель привів до реформування всі-
єї системи публічних органів у сфері будівництва. 

За  скорочення  статей  будівельного  статуту  в  кінці  
XIX ст. у зв’язку зі змінами, що відбувалися в архітектурі і 
містобудуванні, в ньому залишалися постанови загального 
характеру і скасовувались окремі положення з розрахунку 
на те, що вони потраплять в обов’язкові постанови міських 
дум, тобто детальна регламентація будівництва надавалася 
міській владі, яка відповідно до міських реформ 1870 р. та 
1892  р.  повинна  були  видавати  постанови щодо  міського 
благоустрою та архітектурно-будівельні правила [7, с. 86].

Проте держава чітко обмежувала нормотворчу діяль-
ність  місцевих  органів  самоуправління.  Реформа  1870 
р.  до  системи  контролюючих  органів  у  сфері  будівни-
цтва внесла  земства. Відповідно до Міського положення  
1870 р. у містах було створено міські думи (розпорядчий 
орган) і міські управи (виконавчий орган), які практично 
нічим не відрізнялися від земських. Вони займалися бла-
гоустроєм міста, розвитком промисловості, міської торгів-
лі, охороною здоров’я, освітою, станом ринків [18, с. 28]. 

Прикладом  такого  «самоуправління»  можна  назвати 
Збірник будівельних постанов міста Києва, який був складе-
ний на підставі Будівельного статуту 1900 р., Обов’язкових 
постанов  Міської  Думи  періоду  1879–1912  рр.,  
Циркуляру  технічно-будівельного  комітету  Міністерства 
внутрішніх справ та рішень Урядового сенату. Відповідно 
до цього Збірника Київ поділявся у будівельному плані на 
чотири розряди (ст. 1). Особи, що хотіли будувати нову бу-
дівлю чи перебудовувати вже наявну, зобов’язані були на-
дати Міській Управі плани садиби; підпис архітектора чи 
іншого техніка про те, що вони беруть на себе обов’язки 
відповідального  будівельника,  якщо  садиба  має  бути 
кам’яна; креслення внутрішньої будови садиби у двох ек-
земплярах; підтвердження заявником відповідності плану 
садиби дійсності, а у разі його оскарження заявник не по-
винен мати претензій до Міського Суспільного Управлін-
ня, яке дало дозвіл на будівництво, якщо в судовому по-
рядку буде визнано, що садиба підлягає знесенню (Розділ 

3 ст. 8) [19, с. 13]. Подальший розвиток будівельної справи 
та суспільства в цілому привів до необхідності удоскона-
лення Будівельного статуту. Був розроблений проект, про-
те до революції він так і не був прийнятий. 

Стосовно Західної частини України, яка була у складі 
Австрійської  імперії,  Декретом  австрійського  уряду  від  
13 травня 1784 р. було затверджено, що влада у містах по-
винна  будуватися  на  принципах  Магдебурзького  права. 
Вирішення  спільних  справ Австрії  та Угорщини  на  під-
ставі  ст.  ХІІ  угорських  Законів  від  1865–1867  рр.  «Про 
спільні справи країв угорської корони та інших країв, що 
залишаються під  управлінням Вельмишановного Пана,  і 
про способи їх трактування», а також австрійського закону 
від 21 грудня 1867 р. № 146 «Про спільні справи усіх країв 
австрійської монархії і про способи їх тлумачення». Ці два 
закони  були  повністю  узгоджені  між  собою  і  визначали 
устрій та функції спільного уряду [20, с. 79].

Зразком діяльності органів місцевого самоврядування 
у сфері будівництва на цих територіях можна назвати ма-
гістрат Львова, що  був  утворений  на  основі  декрету  від  
31 серпня 1786 р., крім бургомістрів і 16 засідателів-рад-
ників мав відділення та підпорядковані установи, до яких 
належало відділення будівель  та конскрипційно-житлове 
відділення,  яке  займалося  обліком  житлових  приміщень 
управлінь  міста.  Згодом  у  Львові  була  організована  Га-
лицька  крайова  будівельна  дирекція,  яка  поділялася  на 
комісаріати  (відділення),  які осідали в містах-округах та 
окремих  містах.  До  повноважень  цієї  дирекції  входило 
виконання  різних  будівельних  робіт:  спорудження  доріг, 
мостів  і  будівель,  контроль  за  приватним  будівництвом. 
[21]. Отже, регулювання будівельної діяльності в Західній 
частині України, що входила до складу Австро-Угорської 
імперії,  здійснювалося  місцевими  органами  державної 
влади на принципах Магдебурзького права.

Висновки. Пропонуємо виокремити період зародження 
законодавства у галузі будівництва, що опосередковується 
від  створення  перших  архітектурних  споруд  до  форму-
вання поліцейського законодавства (до початку XVIII ст).  
Другий  період  розвитку  адміністративного  законодав-
ства  у  сфері  будівельної  діяльності  –  період  входження 
українських земель до складу Російської імперії (початок 
XVIII  ст.  –  початок XX  ст.) ми  пропонуємо поділити  на 
такі  етапи: перший – формування поліцейського  законо-
давства шляхом утворення перших контролюючих органів 
у сфері будівництва і містобудування, а також прийняття 
нормативно-правових  актів  та  правил  щодо  здійснен-
ня будівництва  (початок XVIII  ст. до 1832 року); другий 
етап – кодифікація  законодавства у сфері будівництва та 
концентрація владних повноважень у сфері будівництва (з 
1832 р/ по 1870 р/); третій етап – запровадження реформи 
місцевого самоврядування та перші спроби децентраліза-
ції влади у сфері будівництва (з 1870 р. по 1918 р.). 
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У статті розглядається сутність і основні ознаки місцевих бюджетів в умовах реформування. Проаналізовано наукові підходи щодо 
фінансової децентралізації та ролі об’єднаних територіальних громад у процесі реформування, місця та ролі міжбюджетних відносин 
новоутворених громад.

Ключові слова: фінансова децентралізація, бюджет, об’єднані територіальні громади, міжбюджетні відносини, сільські ради.

В статье рассмотрена сущность и основные признаки местных бюджетов в условиях реформирования. Проанализированы научные 
подходы к вопросу финансовой децентрализации и роли объединенных территориальных общин в процессе реформирования, места и 
роли межбюджетных отношений новосозданных общин. 

Ключевые слова: финансовая децентрализация, бюджет, объединенные территориальные общины, межбюджетные отношения, 
сельские советы.

The article deals with the essence and the main features of local budgets in the conditions of reforming. We analyze the existing scientific 
approaches to the issue of fiscal decentralization and the role of local communities united in the reform process. The place and role of intergov-
ernmental relations newly established communities.

Key words: financial decentralization, budget, combined territorial communities, intergovernmental relations, village councils.

Постановка проблеми.  На  сучасному  етапі  Україна 
неухильно  спрямовує  свої  зусилля  на  реалізацію  евро-
інтеграційного  курсу,  виконання  міжнародно-правових 
зобов’язань, у тому числі з питань розвитку місцевої і ре-
гіональної демократії.

Подальша  демократизація  суспільства,  децентраліза-
ція  влади на  засадах  субсидіарності  були  і  залишаються 
пріоритетами України.

Важливу роль у цих процесах відіграє реформування 
місцевого  самоврядування  та  територіальної  організації 

влади. Основні положення Європейської хартії місцевого 
самоврядування носять характер міжнародних стандартів, 
які мають  як  загальне  значення  для  становлення,  розви-
тку і функціонування системи місцевого самоврядування, 
так і профільне ‒ у контексті їх реалізації в законодавстві 
України, тобто вони стали невід’ємним складником націо-
нального законодавства у цій сфері [1].

Нові умови,  які  забезпечуються  завдяки впроваджен-
ню  реформ  із  децентралізації,  сприяють  створенню  но-
вого  лідерства,  відповідальності  та  активного  залучення 
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громадян на місцевому рівні задля більш ефективного та 
якісного управління власними громадами та задоволення 
місцевих потреб. 

Стан дослідження. Деякі питання бюджетної децен-
тралізації,  її  сутності,  призначення  та  механізмів  реалі-
зації досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці, 
такі як І.О. Луніна [2]; Я.М. Казюк [3]; В.М. Опарін [4]; 
Г.В.  Возняк  [5]  та  ін.  Водночас  аспекти  досліджуваного 
явища в контексті його організаційно-правового розумін-
ня крізь призму сутності та принципів ще не стали в Укра-
їні основою для системних юридичних наукових пошуків.

У переважній більшості тематика наукових досліджень 
за  обраною  темою  зорієнтована  на  окремих  напрямах 
бюджетної  децентралізації,  таких  як  знаходження  меха-
нізму балансування місцевих бюджетів, розгляд моделей 
бюджетного федералізму, вибір ефективних моделей бю-
джетного укладу в країнах, аналіз інструментів бюджетної 
децентралізації тощо. 

Метою статті є розкриття сутності бюджетної децен-
тралізації та систематизація її переваг і ризиків у процесі 
розширення  повноважень  місцевих  органів  влади  щодо 
прийняття управлінських рішень  із формування та вико-
ристання бюджетних ресурсів.

Виклад основного матеріалу. Основні засади фінан-
сового  зміцнення  місцевої  влади  викладені  в  Європей-
ській  Хартії  місцевого  самоврядування,  де  сказано,  що 
«органи місцевого самоврядування мають право в рамках 
національної економічної політики на свої власні адекват-
ні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоря-
джатися в межах своїх повноважень. Частина фінансових 
ресурсів  органів  місцевого  самоврядування  формується 
за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони 
мають  повноваження  встановлювати  в  межах  закону»  
[1, ст. 9]. Такі права вперше в історії незалежної України 
пропонується  закріпити  у  проекті  Закону  про  внесення 
змін до Конституції України щодо децентралізації влади, 
поданому Президентом на розгляд Верховної Ради. У про-
позиції змін до ст. 142 Конституції України, зокрема, за-
значається, що матеріальною і фінансовою основою міс-
цевого самоврядування є:

– земля, рухоме  і нерухоме майно, природні ресурси, 
інші об’єкти, що є у комунальній власності територіальної 
громади;

– місцеві податки і збори, частина загальнодержавних 
податків та інші доходи місцевих бюджетів [6].

Підтвердженням  цьому  стало  визначення  у  програм-
них  документах  Президента,  Уряду  та  Верховної  Ради 
України пріоритетів, серед яких – децентралізація влади, 
передача фінансових ресурсів та  зміцнення матеріально-
фінансової основи органів місцевого самоврядування, за-
доволення  інтересів  громадян в  усіх  сферах життєдіяль-
ності  на  відповідних  територіях,  надання  високоякісних 
та  доступних  публічних  послуг  населенню,  узгодження 
інтересів держави і територіальних громад.

Впровадження реформи розпочато на основі Концепції 
реформування місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади, Програми діяльності Уряду, «Стра-
тегії-2020» Президента України та відповідного плану з їх 
реалізації [7; 8]. 

Важливим кроком на шляху реформи місцевого само-
врядування  стало  завдання щодо фінансової  децентралі-
зації, яка розпочалася шляхом прийняття змін до Бюджет-
ного  і  Податкового  кодексів  України,  зокрема  передачі 
органам  місцевого  самоврядування  додаткових  бюджет-
них повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалі-
зації; стимулювання територіальних громад до об’єднання 
та переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом  із  відповідним  ресурсним  забезпеченням  на 
рівні міст обласного значення тощо [9, розділ ІІІ; 10].

Фінансова  децентралізація  вважається  найефективні-
шою  формою  управління  бюджетними  коштами  на  міс-

цях. Її основою є принцип зменшення ступеня впливу цен-
тру на розвиток регіонів і регіональної економіки зокрема. 
Фінансова  децентралізація  передбачає  процес  розподілу 
функцій  та  повноважень,  а  також  фінансових  ресурсів  і 
відповідальності між центральним та місцевими рівнями 
управління. 

Основними  завданнями  бюджетно-фінансової  рефор-
ми  є  а)  розширення  кола місцевих податків  і  зборів, що 
здатне  підвищити  фінансову  самостійність  органів  міс-
цевого  самоврядування;  б)  урівноваження  розрахунко-
вих обсягів фінансових ресурсів на  виконання органами 
місцевого самоврядування делегованих державою повно-
важень;  в)  встановлення  повноважень  органів  місцевого 
самоврядування  самостійно  перерозподіляти  субвенції 
з державного бюджету; г) закріплення додаткових заохо-
чень, що  стимулювали б місцеві  органи нарощувати до-
ходи.

Основними новаціями бюджетних відносин у контек-
сті децентралізації стало те, що: 

‒ законодавчо чітко закріплено терміни затвердження 
місцевих бюджетів незалежно від прийняття державного 
бюджету  (врегульовано принцип самостійності місцевих 
бюджетів);

‒ розширено делеговані повноваження місцевих орга-
нів влади, у тому числі шляхом передачі повноважень на 
виконання  державних функцій  та  ресурсу  галузевим мі-
ністерствам;

‒  перерозподілено  видаткові  повноваження  органів 
державної влади та місцевого самоврядування відповідно 
до принципу субсидіарності; 

‒ закріплено за місцевими бюджетами стабільні дже-
рела  доходів  та  започатковано  стимулювання  податко-
спроможності громад;

‒  систему  балансування  замінено  системою  бюджет-
ного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирів-
нювання податкоспроможності територій залежно від рів-
ня надходжень на одного жителя;

‒  формування  доходів  та  видатків  загального  фонду 
місцевих бюджетів здійснюється за єдиним кошиком (за-
мість І та ІІ кошика);

‒ скорочено кількість загальнодержавних та місцевих 
податків  і  зборів  шляхом  їх  об’єднання  за  відповідною 
специфікою;

‒ удосконалено систему оподаткування місцевих бю-
джетів; 

‒  надано  можливість  переведення  власних  ресурсів 
місцевих бюджетів (у частині бюджету розвитку та влас-
них надходжень бюджетних установ)  із казначейської на 
банківську  форму  обслуговування,  встановлення  чітких 
термінів проходження платіжних доручень місцевих бю-
джетів та відповідальності за їх порушення;

‒  запроваджено  механізми  стимулювання  громад  до 
об’єднання – об’єднані громади отримують значні фінан-
сові ресурси та прямі міжбюджетні стосунки з державним 
бюджетом [3].

Завдяки  внесеним  змінам  місцеві  органи  влади  змо-
жуть самостійно формувати свої місцеві бюджети на на-
ступний рік,  починаючи  з  15  вересня  відповідного  року. 
Вони братимуть за основу закріплені стабільні довгостро-
кові дохідні джерела і видаткові повноваження та основні 
параметри, визначені у проекті державного бюджету, по-
даному Урядом до Верховної ради. Міністерство фінансів 
не  визначатиме  індикативні  показники  за  доходами  і  не 
доводитиме їх до місцевих бюджетів.

Отже,  місцеві  бюджети  повинні  затверджуватися  рі-
шенням відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що 
передує плановому, незалежно від того, чи прийнятий дер-
жавний бюджет до цього часу, чи ні.

Створення  законодавчої  основи  щодо  реформуван-
ня  місцевого  самоврядування  та  територіальної  орга-
нізації  влади  стало  поштовхом  для  активізації  процесу 
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об’єднання територіальних громад, формування найбільш 
оптимальних  конфігурацій,  удосконалення механізмів  та 
інструментів формування нової системи місцевого само-
врядування на новій законодавчій базі. 

Якщо  вже  йдеться  про  фінансову  децентралізацію, 
порівняймо  із формулюванням відповідної  статті  чинної 
Конституції України, де такою основою названо лише «до-
ходи місцевих бюджетів та інші кошти».

Як  зазначає  фахівець  М.І.  Кульчицький,  «фінансова 
децентралізація  означає  не  тільки  наповнення  бюджету. 
Вона  робить  прозорими  фінансові  потоки  та  збільшує 
зацікавленість  органів  місцевого  самоврядування  в  реа-
лізації  податкового  потенціалу  своєї  адміністративно-те-
риторіальної  одиниці. Крім  того,  децентралізація  значно 
розширює  можливості  місцевої  влади  у  здійсненні  зо-
внішніх запозичень» [11, с. 47]. 

Якщо раніше позичальниками, наприклад, Європей-
ського банку реконструкції та розвитку могли бути тіль-
ки міста-мільйонники, то тепер напряму брати кредити у 
них можуть усі обласні центри, а також міста з населен-
ням 300 тисяч. А це вже шлях до залучення креативного 
людського капіталу і рішучий удар по стереотипних уяв-
леннях про «провінцію», де покращити інфраструктуру, 
отримати якісні соціальні послуги, знайти роботу, реалі-
зувати себе неможливо у принципі. Фінансова (точніше, 
фіскальна)  децентралізація  дала  громадам  той  необхід-
ний стимул, який дав їм змогу набратися сил і визначи-
тися, як формувати самодостатні об’єднані територіальні 
громади [12].

Основною умовою об’єднання громад є забезпечення 
якості та доступності публічних послуг в об’єднаних гро-
мадах на  не  гіршому рівні,  ніж до  об’єднання,  акумуля-
ція місцевих податків та створення кращих інвестиційних 
умов для бізнесу. Відповідно до «Методики формування 
спроможних  територіальних  громад»  остаточно  сформо-
вано набір критеріїв щодо формування спроможних гро-
мад  (об’єднань).  Передусім  враховується  їхній  соціаль-
но-економічний та інфраструктурний потенціал, беруться 
до уваги історичні, етнічні, культурні, природні чинники, 
що  можуть  відновити  межі  територій  адміністративних 
одиниць, які існували в минулому. Також головними вва-
жаються принципи субсидіарності, що пояснює передачу 
владних  повноважень  на  найнижчий  рівень  управління 
для найбільш якісної їх реалізації [13, п. 3].

Але  все  ж  таки  головною  рушійною  силою  проце-
су  утворення  об’єднаних  спроможних  територіальних 
громад  є  фінансове  забезпечення  їхньої  діяльності,  тоб-
то отримання власних повноважень  і фінансової бази на 
виконання  цих  повноважень.  Необхідно  відзначити,  що 
відповідно до вищезгаданої Методики «спроможна тери-
торіальна громада – це територіальні громади сіл (селищ, 
міст),  які  в  результаті  добровільного  об’єднання  здатні 
самостійно  або  через  відповідні  органи місцевого  само-
врядування забезпечити належний рівень надання послуг, 
зокрема в сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соці-
ального  захисту,  житлово-комунального  господарства,  з 
урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечен-
ня та розвитку інфраструктури відповідної адміністратив-
но-територіальної одиниці» [13, п. 2].

Проте  варто  зазначити й  безумовний  ефект  для  сіль-
ських рад, де немає бюджетоутворюючого підприємства та 
ледве вистачає коштів на утримання апарату. Об’єднання 
із крупнішими громадами дасть змогу забезпечити належ-
не фінансування і надання освітніх та соціальних послуг, 
обслуговування  доріг,  благоустрій,  надання  адміністра-
тивних послуг та розвиток населеного пункту загалом. 

Особливо  гостро  постає  у  контексті  реформи  питан-
ня  оптимізації  мережі  бюджетних  установ,  за  якою  сьо-
годні фактично спостерігаємо лише закриття закладів та 
скорочення штатної  кількості  задля  економії  бюджетних 
коштів. За сучасних умов позбутись недоцільних закладів 

досить складно, а на забезпечення мінімально достатнього 
рівня  їхнього функціонування  систематично не  вистачає 
коштів. Варто наголосити, що доцільність дій щодо опти-
мізації мережі бюджетних установ визначатиметься всере-
дині кожної конкретної громади і не доводитиметься зго-
ри, що і буде одним із виявів реалізації права спроможної 
громади на самоуправління.

У 2015 р. 794 сільських, селищних та міських ради, до 
складу яких входять 2015 населених пунктів, добровіль-
но об’єдналися у 159 територіальних громад (далі – ОТГ). 
Всі  об’єднані  територіальні  громади,  у  яких  25  жовтня 
2015 р. відбулися вибори, у 2016 р. вийшли на прямі між-
бюджетні відносини з державним бюджетом.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  Державний  бю-
джет України на 2017 рік» на формування інфраструктури 
ОТГ визначено  субвенцію  з  державного  бюджету місце-
вим бюджетам [14, ст. 14]. 

Бюджет ОТГ – це принципово інший бюджет, ніж бю-
джет сільської, селищної або міської (районного значення) 
ради.  Громади  переходять  в  інший  статус,  з  іншими по-
вноваженнями та іншими фінансовими ресурсами. Склад 
доходів  та  видатків  для  ОТГ  визначається  бюджетним 
законодавством як для міст  обласного  значення. Під час 
розрахунків міжбюджетних трансфертів громада напряму 
контактує з Міністерством фінансів України (далі – МФУ).

Прямі міжбюджетні відносини новоутворених громад 
із  державним  бюджетом  означає  усунення  посередників  
(у вигляді районного бюджету) у визначенні обсягу між-
бюджетних  трансфертів.  Всі  міжбюджетні  трансферти 
(базова або реверсна дотація; освітня та медична субвен-
ції;  інші додаткові дотації) МФУ розраховує безпосеред-
ньо для кожної окремої громади. 

Бюджет  розвитку  –  доходи  і  видатки  місцевого  бю-
джету, які утворюються і використовуються для реалізації 
програм соціально-економічного розвитку, зміцнення ма-
теріально-фінансової бази.

Бюджет  розвитку  місцевих  бюджетів  є  складовою 
частиною  спеціального  фонду  місцевих  бюджетів.  Ко-
шти  бюджету  розвитку  на  будівництво,  реконструкцію  і 
реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соці-
альної  інфраструктури розподіляються між об’єктами  за 
рішенням відповідної місцевої ради під час затвердження 
місцевих бюджетів та внесення змін до них. За об’єктами, 
строк упровадження яких довший, ніж бюджетний період, 
визначаються  індикативні  прогнозні  показники  бюджету 
розвитку у складі прогнозу місцевого бюджету на наступ-
ні  за плановим два бюджетні періоди та враховуються у 
затвердженні місцевих бюджетів протягом усього строку 
впровадження таких об’єктів [9, ст. 71].

Доходи  бюджетів  ОТГ  визначаються  відповідно  до  
ст. ст. 64, 69, 691 Бюджетного кодексу України. 

Видатки та кредитування бюджетів визначаються від-
повідно до ст. ст. 71, 89 і 91 Бюджетного кодексу України. 
Із бюджетів ОТГ, крім видатків на  здійснення самовряд-
них повноважень, фінансуються видатки, які делегуються 
державою їм на виконання, а саме на утримання закладів 
бюджетної  сфери  −  освіти,  культури,  охорони  здоров’я, 
спорту, соціального захисту та соціального забезпечення.

Нова система міжбюджетних відносин ОТГ базується 
на принципово новому механізмі горизонтального вирів-
нювання  податкоспроможності  територій,  складниками 
якого є базова та реверсна дотації.

За результатами горизонтального вирівнювання визна-
чається розмір міжбюджетного трансферту для місцевих 
бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини з дер-
жавним бюджетом. Бюджети ОТГ беруть участь у горизон-
тальному  вирівнюванні  податкоспроможності,  оскільки 
мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюдже-
том.  Горизонтальне  вирівнювання  податкоспроможності 
бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створю-
ються згідно із законом та перспективним планом форму-
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вання територій громад, здійснюється з урахуванням чітко 
визначених параметрів [9, ст. 99].

Таким чином, з початку 2015 року в Україні фактично 
запроваджена нова бюджетна модель, яка спрямована на 
забезпечення фінансової децентралізації, а саме збільшен-
ня  обсягу  фінансових  ресурсів  у  розпорядженні  органів 
місцевого  самоврядування, формування фінансово  спро-
можних територіальних громад.

Висновки. Реформування  адміністративно-територі-
ального  устрою  –  невід’ємний  складник  бюджетної  де-
централізації,  що  має  оптимізувати  систему  управління 
територіями, впорядкувати взаємовідносини органів вла-
ди різних рівнів, а в кінцевому результаті – сприяти під-
вищенню рівня життя кожного громадянина у фінансово 
спроможних та самодостатніх територіальних громадах.

Подальше запровадження політики децентралізації має 
стати дієвим фактором стабілізації соціально-економічної 
ситуації,  виходу  з фінансової  кризи,  подолання  супереч-
ностей між різними рівнями  влади,  організації  відносин 
між  центром,  регіонами  та  територіальними  громадами 
на принципах розподілу сфер відповідальності та компе-
тенції, а також партнерства у сфері забезпечення громадян 
України державними та місцевими благами, сприяти під-
вищенню ефективності використання бюджетних коштів 
на всіх рівнях управління.

Реалізація бюджетної децентралізації має спиратися на 
адміністративно-територіальну реформу в Україні та нову 
ідеологію  державного  управління,  яка  визначає  основний 
зміст діяльності органів державної влади і місцевого само-
врядування як діяльності щодо надання ефективних послуг.
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У статті досліджено міжнародно-правовий досвід у сфері регламентації використання мережі Інтернет та соціальних спільнот вій-
ськовослужбовцями. На його підставі, зважаючи на необхідність недопущення витоку інформації про сили та засоби, а також специфіку 
задач, які виконуються в районі проведення АТО, запропоновано першочергові зусилля у вказаній сфері спрямувати на розробку від-
повідних інструкцій, в яких необхідно передбачити основні засади поведінки, специфіку налаштування безпеки особистої сторінки або 
блогу в соціальних інтернет-сервісах, заборони, яких необхідно дотримуватися, використовуючи інтернет, а також відповідальність за 
порушення останніх.

Ключові слова: соціальні мережі, віртуальна спільнота, інтернет, військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів, анти-
терористична операція, район проведення антитерористичної операції. 

В статье исследован международно-правовой опыт в сфере регламентации использования сети Интернет и социальных сообществ 
военнослужащими. На его основании, учитывая необходимость не допустить утечку информации о силах и средствах, а также спец-
ифике задач, которые выполняются в районе проведения АТО, предложено первоочередные усилия в указанной сфере направить на 
разработку соответствующих инструкций, в которых необходимо предусмотреть основные принципы поведения, специфику настройки 
безопасности личной страницы или блога в социальных интернет-сервисах, запреты, которые необходимо соблюдать, используя интер-
нет, а также ответственность за нарушение последних.

Ключевые слова: социальные сети, виртуальное сообщество, інтернет, военнослужащие, сотрудники правоохранительных орга-
нов, антитеррористическая операция, район проведения антитеррористической операции. 

In the article investigated the international legal experience in the regulation of the use of the Internet and social network communities 
soldiers. On its basis, given the need to prevent leaks of troops and equipment, and the specific tasks performed in the area of anti-terrorist 
operation proposed priority efforts in this sphere directed to the development of appropriate guidelines which should provide basic principles of 
conduct, specific security settings personal page or blog in social Internet services, prohibitions, to be followed using the Internet network, as well 
as responsibility for violation of the latter.

Key words: social networks, virtual communities, online, military, law enforcement, anti-terrorist operation, area of anti-terrorist operations.

Постановка проблеми.  Зважаючи  на  стан  розвитку 
інформаційно-комунікаційних  технологій,  дедалі  більшу 
увагу  науковці  приділяють  вивченню  зростання  ваги  ін-
тернету та соціальних мереж у всіх аспектах суспільного 
життя. Не є виключенням й військова сфера.

Особливої актуальності вищевказане набуло у зв’язку 
з  реалізацією  протягом  останніх  років  спеціальними 
службами  Російської Федерації  (РФ)  нових форм  та  ме-
тодів ведення «гібридної війни» –  інформаційного впли-
ву  на  свідомість  громадян,  протиправного  використання 
даних, здобутих із відритих джерел, у першу чергу щодо 
військовослужбовців ЗС України (інших правоохоронних 
органів) тощо. Зазначене, окрім можливого несанкціоно-
ваного доступу до відомостей, що становлять державну чи 
службову  таємницю  (дислокація  підрозділів,  кількісний 
чи якісний склад, наявність на озброєнні військових засо-
бів ураження тощо), як свідчать реалії сьогодення, призво-
дить, на жаль, і до більш негативних наслідків – загибелі 
особового складу на сході України.

Метою статті є  аналіз  міжнародного  досвіду  у  сфе-
рі використання військовослужбовцями Збройних сил та 
співробітниками правоохоронних органів  інтернету  і  со-
ціальних  спільнот  заради  вироблення  конструктивних 
пропозицій щодо механізму, змісту та об’єму поширення 
представниками силового блоку, що беруть участь в анти-
терористичній операції на сході України (АТО) допусти-
мої інформації . 

Виклад основного матеріалу. Усвідомлення в умовах 
сьогодення  ролі  інтернету  та  соціальних мереж  (форму-
вання громадської думки, каталізатор протестного потен-
ціалу, поширення тенденційної інформації тощо) змушує 
передові держави світу інвестувати значні кошти в розви-
ток та забезпечення безпеки інтернету. Процес боротьби в 

інформаційному просторі  за «думки людей» створив пе-
редумови до визнання соціальних мереж як  інструменту 
інформаційного  протиборства.  Таким  чином,  соціальні 
мережі стали ареною сучасних інформаційних війн і засо-
бом висвітлення різних військових та політичних процесів 
протиборчих сторін.

Протягом  останнього  часу  відповідні  інтернет-ресур-
си та офіційні тематичні спільноти в соціальних мережах 
(Facebook, BKонтакте, Twitter  і т.д.) активно використову-
ють й представники силових відомств нашої держави. Що-
денно  на  інформаційних  ресурсах Міністерства  оборони, 
Служби  безпеки, Міністерства  внутрішніх  справ  України 
тощо оприлюднюється відкрита інформація, яка стосуєть-
ся  всіх  аспектів  діяльності  військовослужбовців  та  спів-
робітників  зазначених  структур. Водночас,  якщо дані,  які 
публікуються  на  офіційних  інтернет-ресурсах,  проходять 
жорстку цензуру на предмет можливості витоку інформації 
з обмеженим доступом, у разі використання соціальних ме-
реж у приватних цілях відомості поширюються конкретним 
суб’єктом на власний розсу майже без обмежень. 

 Для представників силового блоку інтернет став нео-
днозначним  явищем:  з  одного  боку,  його  використання 
створює  значний потенціал щодо налагодження  процесу 
комунікації (особливо з молоддю), а з  іншого − є джере-
лом потенційного витоку інформації, яка має стратегічне 
значення для національної безпеки і, за певних умов, може 
бути використана «спецслужбами» т. зв. «ДНР»/«ЛНР» чи 
країни-агресора проти України.

 Сучасні інформаційні технології дають змогу держа-
вам реалізувати власні інтереси без застосування військо-
вої  сили,  послабити  або  завдати  значної  шкоди  безпеці 
державі−протагоністу,  яка не має дієвої  системи захисту 
від негативних інформаційних впливів [9].
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У ЗМІ  та мережі  Інтернет  неодноразово фіксувались 
випадки поширення відомостей щодо дислокації, розгор-
тання та переміщення підрозділів Збройних сил України 
та інших правоохоронних органів, стану бойової та мобі-
лізаційної готовності, технічного стану військових засобів 
ураження, військової та спеціальної техніки, рівня матері-
ального  забезпечення  та морально-психологічного  стану 
військовослужбовців  та  співробітників  правоохоронних 
органів, специфіки виконання робіт підприємствами обо-
ронно-промислового  комплексу  із  розробки,  виготовлен-
ня,  ремонту, модернізації  озброєнь  та  військової  техніки 
й іншої інформації, яка ставить під загрозу успішне про-
ведення антитерористичної операції на сході України. Та-
кож доволі часто військовослужбовці розміщують у соці-
альних мережах особисті фото з району проведення АТО, 
зроблені на фоні місцевості, в якій дислокується підроз-
діл. Однак до уваги не береться той факт, що наявне про-
грамне  забезпечення  дозволяє  ідентифікувати місцевість 
та визначити конкретні координати місця дислокації.

Водночас, ймовірно, мало хто задумується про те, що 
соціальні мережі є ідеальним інструментом для стеження 
за  користувачами.  Їх  інтернет-активність  за  допомогою 
сучасного  програмного  забезпечення  автоматично  аналі-
зується, на основі чого можна отримати відповідні мате-
ріали з посиланнями на  інформацію про особу: особисті 
дані, місцезнаходження, пересування, уподобання, комен-
тарі, репости тощо.

Отримана  інформація  використовується,  зокрема,  й  з 
метою психологічного тиску на особовий склад. Так, ще в 
1994–1996 рр., під час операції ЗС США на Гаїті під умов-
ною назвою «Підтримка  демократії»  на  номери  військо-
вослужбовців національної  армії  здійснювалися дзвінки, 
розсилалися  смс-повідомлення  із  закликами  не  чинити 
опору.

Під час операції «Свобода Іраку» американці провели 
широкомасштабну  акцію  за  допомогою  електронної  по-
шти.  Зокрема,  розсилалися  послання  арабською  мовою 
іракським генералам із закликами до невиконання наказів 
С. Хусейна. У цих листах з позначкою «важлива інформа-
ція» були відсутні відкриті загрози, проте їх підтекст був 
зрозумілий. Вони містили рекомендації надавати  інспек-
торам ООН відомості про місцезнаходження зброї масо-
вого ураження. В електронних повідомленнях, складених 
провідними  американськими  військовими  психологами, 
підкреслювалося, що, якщо громадяни Іраку допоможуть 
запобігти використанню зброї масового ураження, то Спо-
лучені Штати  зроблять  все  необхідне, щоб  захистити  їх 
самих і членів їх сімей. Водночас увагу адресатів зверта-
ли на те, що відмова від співпраці спричинить «серйозні 
наслідки»,  а  ті,  хто  «допоможе  застосувати  хімічну,  біо-
логічну чи ядерну зброю, будуть вважатися військовими 
злочинцями» [6]. 

Вже понад два роки прихильники т. зв.«ДНР»/«ЛНР» 
активно використовують інформаційний простір із метою 
впливу  на  свідомість  громадян, що проживають  на  тим-
часово  підконтрольній  бойовикам  території  України,  як 
у власному «медійному ресурсі», так і в засобах масової 
інформації Російської Федерації [10]. Однак об’єктом ви-
щевказаної протиправної діяльності стали й представники 
силового  блоку,  які  виконують  завдання  в  районі  прове-
дення АТО, та їх рідні. Зокрема, відповідно до наявної в 
Міністерстві оборони України інформації, фахівці росій-
ських інформаційно-психологічних операцій намагаються 
посіяти паніку в колі захисників Вітчизни шляхом розси-
лання українським військовим на передовій провокатив-
них смс-повідомлень, де ідеться про те, що нібито варто 
покидати свої позиції, бо всіх «зрадили і здали» тощо [8].

Яскравим  прикладом  негативних  наслідків  несанкціо-
нованого поширення інформації військовослужбовцем в со-
ціальній мережі є скасування у 2010 р. ізраїльською армією 
військової операції через пост у Facebook солдата, який на-

писав: «У середу зачищаємо Катану та в четвер, якщо на те 
воля Божа, повертаємося додому». Виданий іншими військо-
вими, він постав перед трибуналом і був покараний. Однак 
це далеко не  єдиний випадок мимовільного  злиття  страте-
гічної інформації в лавах ізраїльської армії. Після цих подій 
в  ізраїльських  Збройних  силах  було  створено  спеціальний 
підрозділ  з  метою моніторингу  витоку  стратегічної  інфор-
мації та проведено кампанію з роз’яснення, якого роду відо-
мості не варто розміщувати в соціальних мережах [7], а за 
кожним ЗМІ було закріплено військового цензора. Правила 
цензурування  дуже жорсткі: жодних  показів  техніки,  дуже 
жорстка заборона на повідомлення про кількість жертв серед 
військових. Журналістам не дозволяють  знімати навіть  ха-
рактер ушкоджень, завданих інфраструктурі внаслідок арти-
лерійських обстрілів, із метою недопущення оцінки ворогом 
точності влучання й коригування координат.

На  сайті  Державного  департаменту  оборони  США 
було  розміщено  оголошення,  в  якому  зазначалося,  що 
американським військовослужбовцям офіційно дозволено 
користуватися  соціальними  мережами,  але  з  пристроїв, 
не під’єднаних до  інформаційної  системи армії. Цей до-
звіл отримали навіть військовослужбовці, що перебували 
на полі бою. До того часу питання використання соціаль-
них мереж не регламентувалося в офіційних документах. 
Департамент  оборони  США  уточнює,  що  командування 
різних військових частин має перервати будь-який зв’язок 
за певних обставин [2]. Загалом, в американській армії за 
роботу з медіа відповідає прес-офіцер, але й командир під-
розділу  зобов’язаний надавати  інформацію журналістам. 
Солдатам  також дозволено  спілкуватись  із медійниками. 
Однак,  якщо  запитання  не  в  їхній  компетенції,  вони  це 
пояснюють.  Американських  військовослужбовців  вчать 
роботі з медіа, і цей досвід не зайвий для українців. Зокре-
ма, підполковник Кайл Рід, командир 173-ї аеромобільної 
бригади  США  з  цього  приводу  зазначив:  «Кожній  місії, 
яку ми виконуємо, передує відповідна підготовка у сфері 
зв’язків із громадськістю, і це включає не лише співпрацю 
з медіа,  але  і  те,  яку  інформацію можна викладати в со-
ціальних мережах. Ми їм не забороняємо це робити, але 
просимо добре подумати, що вони викладають і що хочуть 
донести до тих, хто це читатиме» [4]. 

Основним  нормативним  документом,  який  регламен-
тує процедуру використання військовослужбовцями США 
соціальних спільнот, є «Керівництво по соціальним медіа 
ЗС США» (“U.S. Army Social Media Handbook”) [3].

Головна  ідея  документу  –  визначення  правил  корис-
тування  соціальними  інтернет-сервісами для військовос-
лужбовців ЗС США та членів їх сімей. У ньому наводять-
ся приклади оформлення сторінок і блогів та зазначаються 
певні заборони під час роботи у соціальних інтернет-сер-
вісах.  Це,  зокрема,  заборона  на  розміщення  інформації 
щодо  дислокації  та  заходів, що  плануються,  фотографій 
військових об’єктів та техніки, приватної інформації про 
товаришів  по  службі  та  своїх  близьких,  заборона  на  до-
давання  у  друзі  своїх  начальників  із  метою  додержання 
субординації тощо.

Міністерством оборони Франції з метою протидії не-
безпеці,  яка  пов’язана  зі  спілкуванням  у  соціальних ме-
режах, у 2012 р. розроблено відповідну інструкцію пове-
дінки  для  військовослужбовців  [4],  мета  якої  допомогти 
у використанні соціальних мереж. Зазначений норматив-
ний акт містить кілька розділів, кожний з яких доповнено 
практичними порадами:  повага  до  секретності  операцій, 
комунікація  приватної  особи,  комунікація  в  професійно-
му середовищі. Також наведено конкретні приклади, коли 
військовослужбовці  некоректно  використовували  свою 
присутність у соціальних медіа. До найбільш поширених 
ризиків належать недостатня перевірка параметрів конфі-
денційності, геолокалізація своєї позиції під час військо-
вих операції, розміщення фото та відео, які містять стра-
тегічну інформацію. 
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У  Великобританії  також  розроблено  та  впроваджено 
кодекси  поведінки  в  соціальних  мережах  для  державних 
службовців  та  військовослужбовців,  зокрема,  в  «Соціаль-
ному  керівництві  користування  засобами  масової  інфор-
мації для державних службовців» (“Guidance. Social media 
guidance for civil servants: October 2014”). Головна ідея до-
кументу  –  визначення  правил  користування  соціальними 
інтернет-сервісами для  державних  службовців  загалом  та 
військовослужбовців  зокрема.  Основні  заборони  націлені 
на  нерозповсюдження  інформації,  яка  не  має  «здорового 
глузду»; порушення Кодексу цивільної  служби як під час 
службового, так і неслужбового користування; поширення 
інформації, щодо якої в державного службовця є сумніви; 
розповсюдження недостовірної та неперевіреної інформації 
тощо. У «Керівництві для військовослужбовців з викорис-
тання  соціальних медіа»  (“Guidance  For  Service  Personnel 
On The Use Of Social Media”) закріплено основні правила 
використання соціальних мереж вказаною категорією осіб.

Водночас  основні  заборони  стосуються  розповсю-
дження  конфіденційної  інформації,  оскарження  рішень 
керівництва  Збройних  сил  та  командування,  можливості 
використання геотегів, коментування подій у хворобливо-
му стані  та  стані  сп’яніння, порушення  авторських прав 
тощо [1].

В  Ірландії  функціонує  інформаційний  довідник 
(“Information  Handbook”)  для  військовослужбовців,  в 
якому закріплено правила поширення  інформації в меді-
апросторі. Зокрема, регламентуються основи службового 
та  приватного  використання  соціальних  інтернет-серві-
сів; визначено порядок акредитації інтернет-ресурсів, які 
представляють  ЗС  у  мережі;  заборонено  поширення  ін-
формації без попереднього дозволу компетентних органів; 
заборонено  поширення  інформації,  яка  дискредитує  ЗС; 
заборонено поширення контенту політичного забарвлення 
тощо [1].

Що ж до таких країн, як Китай та Індія, там військо-
вослужбовцям  заборонено  реєстрацію  в  соціальних  ме-
режах, а також коментування в мережі Інтернет будь-якої 
інформації.

Висновки. Проаналізувавши  досвід  Збройних  сил 
провідних  країн  світу  у  сфері  регламентації  процедури 
використання  військовослужбовцями  та  співробітників 
силового блоку соціальних мереж, можна дійти висновку, 
що вказана діяльність частково контролюється державою. 
З  цією метою  розроблено  та  імплементовано  до  законо-
давства ряд відомчих нормативно-правових актів. 

На нашу думку, в Україні, незважаючи на здійснення 
вищим керівництвом держави ряду позитивних  кроків  у 
сфері  забезпечення  кібербезпеки  (введення  в  дію Указа-
ми Президента України:  від  13.02.2017 р. № 32/2017 Рі-
шення Ради національної безпеки  і оборони України від 

29.12.2016  р.  «Про  загрози  кібербезпеці  держави  та  не-
відкладні  заходи  з  їх  нейтралізації»  та  від  25.02.2017  р. 
№ 47/2017 Рішення Ради національної безпеки і оборони 
України  від  29.12.2016  р.  «Про Доктрину  інформаційної 
безпеки  України»  тощо),  заходи  із  нормативної  регла-
ментації  використання  інтернету  та  соціальних  спільнот 
(насамперед,  військовослужбовцями  та  співробітниками 
інших силових підрозділів, особовий склад яких виконує 
(виконував) завдання в районі проведення АТО, та члена-
ми їх сімей) є недостатніми.

Враховуючи  вищевикладене,  першочергові  зусилля 
мають бути спрямовані на розробку на рівні Міністерства 
інформаційної політики України (з подальшим погоджен-
нями  з  керівництвом  силових  підрозділів  та  відомчим 
впровадженням) відповідних  інструкцій, в яких необхід-
но передбачити основні засади поведінки, специфіку на-
лаштування  інформаційної  безпеки  особистої  сторінки 
або блогу в соціальних інтернет-сервісах, заборони, яких 
необхідно  дотримуватися,  використовуючи  Інтернет-ме-
режу, а також відповідальність за порушення останніх.

Що ж до заборон для військовослужбовців ЗС України 
та  працівників  або  співробітників  правоохоронних  орга-
нів, на наш погляд, вони мають полягати:

–  в  обмеженні  поширення  в  публічному  доступі  по-
вних  персональних  даних  (П.І.Б.,  адреса  проживання, 
фото, номер мобільного телефону тощо); 

– в обмеженні розповсюдження інформації (установчі 
дані, посилання, фото тощо) своїх близьких; 

–  заборона  використання  соціальних  спільнот  в  ін-
тернеті, почтових сервісів тощо, доступ до яких за спро-
щеною  процедурою  мають  представники  спеціальних 
служб  країни-агресора  («BKонтакте»,  «Одноклассники»,  
«Mail.ru» тощо);

– у забороні на розміщення службової інформації (роз-
гортання та передислокація підрозділів (окремих військо-
вослужбовців)  ЗС  України  та  правоохоронних  органів 
(окремих працівників або співробітників правоохоронних 
органів):  стан  бойової  та мобілізаційної  готовності;  тех-
нічний  стан  військових  засобів  ураження,  військової  та 
спеціальної  техніки;  рівень  матеріального  забезпечення 
та морально-психологічний стан військовослужбовців та 
співробітників  правоохоронних  органів;  специфіка  ви-
конання  робіт  підприємствами  оборонно-промислового 
комплексу із розробки, виготовлення, ремонту та модерні-
зації озброєнь та військової техніки тощо);

– заборона розміщення фото військових обєктів та тех-
ніки;

–  заборона  поширення  персональної  інформації  про 
інших військовослужбовців;

– заборона обговорення наказів командирів;
– заборона на використання геотегів тощо.
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У статті розглянуто позиції вчених-адміністративістів щодо розуміння терміну «адміністративна процедура». Надано визначення 
процедури проведення державної експертизи у сфері земельних відносин. Виокремлено та розглянуто стадії процедури проведення 
державної експертизи у сфері земельних відносин.

Ключові слова: адміністративна процедура, стадії, державна експертиза, земельні відносини, землевпорядна документація.

В статье рассмотрены позиции учёных-административистов в понимании термина «административная процедура». Дано определе-
ние процедуры проведения государственной экспертизы в сфере земельных отношений. Выделены и рассмотрены стадии процедуры 
проведения государственной экспертизы в сфере земельных отношений.

Ключевые слова: административная процедура, стадии, государственная экспертиза, земельные отношения, землеустроительная 
документация.

In the article the position administrative law scholars in understanding the term “administrative procedure”. In connection with this, given the 
determination procedure of state expertise in the sphere of land relations. Allocated and reviewed under the procedure of state expertise in the 
sphere of land relations.

Key words: administrative procedure stage, state examination, land relations, land use documentation.

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 14 Консти-
туції України, земля є основним національним багатством, 
що перебуває під особливою охороною держави. З огляду 
на це органи публічної влади покликані виконувати комп-
лекс адміністративно-правових, економічних, фінансових, 
землевпорядних, планувальних та інших заходів, спрямо-
ваних на забезпечення раціонального використання й охо-
рони земель в умовах реформування земельних відносин 
на ринкових засадах.

Організаційно-правове  забезпечення  раціонального 
використання  й  охорони  земель  у  процесі  приватизації 
земельних ділянок передбачає виготовлення і затверджен-
ня  землевпорядної  документації,  на  основі  якої  органи 
публічної  влади  розробляють  і  затверджують  загально-
державні програми використання й охорони земель, міс-
цеві органи державної влади та місцевого самоврядування 
приймають  рішення  щодо  перспектив  використання  зе-
мель на своїй території, надають земельні ділянки в корис-
тування,  легалізують  у  встановленому  порядку  права  на 
землю, встановлюють обмеження права власності і права 
користування  земельними  ділянками  тощо.  З  огляду  на 
юридичне  значення  землевпорядної  документації,  акту-
альною стає процедура проведення державної експертизи 
у сфері земельних відносин.

Стан опрацювання цієї проблематики. Питання про 
адміністративні  процедури  неодноразово  ставало  пред-
метом  досліджень  багатьох  учених  –  В.Б.  Авер’янова, 
О.М.  Бандурки,  Д.М.  Бахраха,  Р.Ф.  Васильєва,  І.П.  Го-
лосніченка,  Є.В.  Додіна,  О.В.  Джафарової,  Л.В.  Коваля,  
А.Т. Комзюка, Ю.М. Козлова, І.В. Опришка, В.Г. Перепелю-
ка, Л.Л. Попова, О.П. Рябченко, В.Д. Сорокіна, Ю.Н. Стари-
лова, В.Н. Тимощука, Ю.О. Тихомирова, Н.М. Тищенка та 
багатьох інших, але у колі науковців немає одностайності 
щодо змістовного наповнення згаданої проблеми.

Метою статті є дати визначення процедурі проведен-
ня  державної  експертизи  у  сфері  земельних  відносин  та 
розглянути її стадії. 

Виклад основного матеріалу. Відсутність у науковій 
літературі одностайного розуміння сутності терміну «ад-
міністративна процедура», а також похідних від нього по-
нять пов’язана з особливостями історично-національного 
тлумачення категорії «адміністративний процес», який для 

одних науковців (а з 2005 р. і для законодавця) є формою 
діяльності  адміністративних  судів  [1,  с.  17–19;  2,  с.  53],  
а  для  інших  –  формою  діяльності  публічної  адміністра-
ції  (суб’єктів  владних  повноважень,  органів  державного 
управління) [3, с. 7–25; 4, с. 6–23].

Так, В.П. Тимощук наголошує, що поняття «процеду-
ра» має багато спільного з поняттям «правова процедура» 
[5, с. 59]. Правова процедура орієнтується на досягнення 
відповідної  мети  (кінцевого  результату)  правового  регу-
лювання,  забезпечуючи  таким  чином цілеспрямованість, 
послідовність  і  результативність  юридичної  діяльності  
[6, с. 97]. С.С. Алексєєв під юридичною процедурою ро-
зуміє всі види правової регламентації юридичних дій, що 
продовжуються в часі [7, с. 122–123]. Його підтримують 
М.І.  Байтін  і  О.В.  Яковенко.  На  думку  вчених,  правова 
процедура – це особливий нормативно встановлений по-
рядок  здійснення  юридичної  діяльності,  яка  забезпечує 
реалізацію  норм  матеріального  права  та  заснованих  на 
них  матеріальних  правовідносин,  які  охороняються  від 
порушень правовими санкціями [6, с. 97]. Т.О. Коломієць 
вважає,  що  під  юридичною  процедурою  варто  розуміти 
регламентований  юридичними  нормами  порядок  здій-
снення  нормативно-правового  регулювання  суспільних 
відносин (правотворчості) та право реалізації [8, с. 220].

У  такому  разі  зазначені  процедури  мають  дві  голо-
вні  ознаки:  по-перше,  це  впорядковані,  послідовні  дії; 
по-друге, всі вказані дії спрямовані на досягнення певної 
мети  (оформлення,  виконання,  здійснення,  обговорення 
будь-якої справи). Якщо ж йдеться про специфічну проце-
дуру у сфері правового регулювання суспільних відносин, 
тобто про процедуру в її правовому значенні, то послідов-
ні  дії,  які  утворюють  процедуру,  мають  бути,  по-перше, 
врегульовані  нормами  права,  а  по-друге,  спрямовані  на 
досягнення  правового  результату,  що  відображається  в 
певних правових наслідках [9, с. 10].

Заслуговує на увагу позиція Р.С. Мельника, який виді-
ляє такі ознаки адміністративної процедури: у межах ад-
міністративної  процедури  знаходить  відбиття  юридична 
діяльність,  яка  регламентується  адміністративно-проце-
дурними нормами; у свою чергу, адміністративно-проце-
дурні норми виступають як засоби реалізації матеріальних 
норм адміністративного права та норм інших галузей пра-
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ва, які не мають «власних» процесуальних (процедурних) 
норм; обов’язковим учасником будь-якої адміністративної 
процедури  є  суб’єкт публічного управління  (орган вико-
навчої влади або орган місцевого самоврядування, інший 
суб’єкт,  якому  делеговані  державно-владні  повноважен-
ня); юридична  діяльність,  яка  здійснюється  в межах  ад-
міністративної процедури, має зовнішній характер, тобто 
націлена на фізичних або юридичних осіб, організаційно 
не  підпорядкованих  суб’єкту  публічного  управління  (за-
значена  ознака  є  головною,  визначальною у  характерис-
тиці адміністративної процедури, дає змогу відмежувати 
останню від  інших видів юридичної діяльності); наслід-
ком такої діяльності може стати прийняття обов’язкового 
до  виконання  нормативного  або  індивідуального  акта 
управління чи вчинення дій, які безпосереднім чином не 
зачіпають  правового  статусу  фізичних  або  юридичних 
осіб [10, с. 97–101].

На  думку  Т.О.  Коломоєць,  адміністративна  процеду-
ра – це встановлений законодавством (офіційний) порядок 
діяльності  уповноважених  суб’єктів  (адміністративних 
органів) щодо розгляду і вирішення індивідуально визна-
чених справ [8, с. 221]. В.П. Тимощук під адміністратив-
ною процедурою розуміє встановлений законом порядок 
розгляду та вирішення адміністративними органами інди-
відуальних справ, спрямований на прийняття адміністра-
тивного  акту  або  укладення  адміністративного  договору 
[5, с. 58]. А.М. Школик зазначає, що це порядок, закріпле-
ний нормами адміністративного права, вчинення дій орга-
нами публічної адміністрації [11, с. 123].

Отже,  зміст  адміністративної  процедури  полягає  в 
офіційно встановленому порядку прийняття та виконання 
суб’єктами відповідних адміністративно-правових відно-
син управлінського рішення та порядок вчинення адміні-
стративних  дій  із метою  реалізації  й  забезпечення  прав, 
свобод, законних інтересів громадян [12, с. 35].

Слід  констатувати,  що  ознаками  адміністративних 
процедур  є:  регламентація  нормами  адміністративного 
права, публічний характер, індивідуальний характер, тоб-
то  діяльність  спрямована  на  вирішення  індивідуальних 
справ стосовно фізичних та юридичних осіб.

У  той  самий  час,  процедурі  проведення  державної 
експертизи  у  сфері  земельних  відносин,  як  і  будь-якій 
іншій  адміністративній  процедурі,  властивий  стадійний  
характер.

Стадію  адміністративної  процедури  треба  визначити 
як врегульовану нормами адміністративного процесуаль-
ного права, порівняно самостійну,  визначену в часі його 
частину, що реалізується у формі послідовно здійснюва-
них процесуальних дій.  Її функціональний зміст полягає 
в  сукупності  вимог  до  суб’єктів  адміністративної  про-
цедури  та  вчинюваних  ними  дій  із  метою формування  і 
прийняття управлінського рішення, відповідно до чинного 
адміністративного законодавства.

Кожна стадія адміністративної процедури може бути 
визнана автономною за умови дотримання наступних ви-
мог  [13,  с.  75]:  1)  поряд  із  загальними  завданнями, що 
властиві  певній  процедурі  загалом,  окрема  стадія  має 
виділятись  своїми  характерними  завданнями.  Невико-
нання  цих  завдань  перешкоджає  подальшому  нормаль-
ному продовженню зазначеної процедури; 2) об’єктивна 
зумовленість стадії, через що вона стає неминучою у цій 
процедурі; 3) стан та повноваження суб’єктів на кожній 
самостійній  стадії  має  відрізнятись  від  положення  та 
повноважень суб’єктного складу інших стадій; 4) кожна 
наступна стадія починається тільки після того, як завер-
шиться попередня; 5) кожна самостійна стадія має бути 
формально  визначеною  і  завершуватися  прийняттям 
рішення  у  формі  певного  процедурного  рішення;  6)  на 
окремих стадіях адміністративної процедури діють різні 
режимні характеристики: принципи, процесуальні гаран-
тії, методи діяльності.

Таким чином, проведений аналіз теоретичних здобут-
ків  вчених  та  норм  чинного  законодавства  дає  підстави 
здійснити  послідовний  розгляду  проведення  державної 
експертизи у сфері земельних відносин.

Аналіз ст. 33 Закону України від 17.06.2004 р. № 1808-IV  
«Про державну експертизу землевпорядної документації» 
[14] дає можливість виокремити три основних стадії про-
цедури проведення державної експертизи у сфері земель-
них відносин: 1) підготовча стадія, яка включає перевірку 
наявності та повноти необхідних документів і матеріалів 
щодо  об’єктів  державної  експертизи  та  їх  реєстрацію;  
2)  основна  стадія,  тобто  аналітичне  опрацювання  доку-
ментів чи матеріалів щодо об’єктів державної експертизи, 
а в разі необхідності – проведення обстежень у натурі (на 
місцевості) та проведення на їх основі аналізу їх відповід-
ності  вимогам  законодавства,  встановленим  стандартам, 
нормам і правилам; 3) заключна стадія – це узагальнення 
окремих  експертних  досліджень,  одержаної  інформації, 
підготовка висновку державної експертизи та видача його 
замовникам об’єктів державної експертизи.

Отже, постає необхідність детальніше вивчити стадії 
процедури проведення державної  експертизи у  сфері  зе-
мельних відносин.

Так, на підготовчій стадії державної експертизи здій-
снюється  приймання  землевпорядної  документації,  пе-
ревірка  її  складу,  а  також  реєстрація  об’єктів  державної 
експертизи  на  підставі  заяви  (клопотання)  замовника  в 
журналі обліку (реєстрації) об’єктів державної експертизи 
землевпорядної документації протягом одного дня.

Щоб  провести  державну  експертизу,  замовник  подає 
оригінали відповідної документації  та матеріали. У разі, 
якщо окремі документи та матеріали об’єкта  експертизи 
за своїм статусом не можуть бути надані в оригіналі, вони 
додаються у посвідчених у встановленому порядку копіях.

Водночас,  усі  основні  документи  і  матеріали,  додані 
до  об’єкта  державної  експертизи,  мають  відповідати  та-
ким вимогам:  передбачені  законодавством погодження у 
паперовому вигляді мають бути підписані керівником від-
повідального органу та скріплені його печаткою. В елек-
тронній  формі  документи  засвідчуються  електронним 
цифровим  підписом  керівника  відповідального  органу; 
графічні  матеріали  у  встановлених  законодавством  ви-
падках мають бути погоджені керівником територіального 
органу  земельних ресурсів;  кожен  аркуш копій  архівних 
документів має бути посвідчений підписом архіваріуса та 
печаткою архівної установи; кожен аркуш інших докумен-
тів має бути посвідчений підписом і печаткою розробника 
об’єкта експертизи; кожен аркуш документів у паперово-
му вигляді має бути засвідчений підписом і печаткою (за 
наявності)  розробника  об’єкта  експертизи,  а  також  під-
писом та особистою печаткою сертифікованого інженера-
землевпорядника,  який відповідає  за  якість робіт  із  зем-
леустрою. В електронній формі документи засвідчуються 
електронними цифровими підписами розробника об’єкта 
експертизи  та  сертифікованого  інженера-землевпорядни-
ка, який відповідає за якість робіт  із землеустрою; доку-
ментація  із  землеустрою  повинна  бути  пронумерована, 
прошита  та  скріплена  підписом  і  печаткою  розробника 
об’єкта експертизи [15].

За умови виконання цих вимог об’єкт державної екс-
пертизи підлягає реєстрації. В іншому випадку докумен-
тація повертається  замовнику на доопрацювання без  ре-
єстрації.

Основна стадія проведення державної експертизи, пе-
редбачає  всебічний  аналіз  землевпорядної  документації, 
відповідність запропонованих заходів вимогам законодав-
ства, встановленим стандартам, нормам і правилам. У разі 
потреби проводяться обстеження в натурі (на місцевості).

Під  час  проведення  державної  експертизи  землевпо-
рядної  документації  визначаються:  відповідність  змісту 
документації вимогам законодавства України, встановле-
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ним стандартам, нормам і правилам, рішенням органів ви-
конавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо 
раціонального використання й охорони земель, умов і по-
рядку  їх  забудови,  охорони  навколишнього  природного 
середовища,  санітарно-епідеміологічного  благополуччя 
населення,  збереження  культурної  спадщини;  відповід-
ність  змісту  документації  вимогам  завдань  на  її  розро-
блення  та  вимогам  передпроектної  документації;  запро-
поновані  землевпорядною  документацією  рішення щодо 
рекультивації  порушених  земель,  поліпшення  малопро-
дуктивних угідь, оцінки земель тощо; еколого-економічна 
ефективність  передбачених  заходів  щодо  запобігання  їх 
впливу на земельні угіддя за межами ділянки, охорони аг-
роландшафтів; відповідність вимогам законодавства умов 
щодо зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючо-
го шару ґрунту) земельних ділянок у разі проведення ви-
біркової  та  добровільної  державної  експертизи  робочих 
проектів землеустрою, передбачених підпунктом «з» ч. 2  
ст. 25 Закону України «Про землеустрій» [15].

На заключній стадії проведення державної експертизи 
узагальнюються результати експертних досліджень, готу-
ється  висновок  державної  експертизи  щодо  доцільності 
затвердження землевпорядної документації. Підготовлені 
висновки державної експертизи мають зводитись до трьох 
можливих варіантів: 1) землевпорядна документація зага-
лом  відповідає  вимогам  чинного  законодавства України, 
встановленим нормам і правилам, оцінюється позитивно 
та  погоджується  (у  разі  необхідності  погодження  може 
зумовлюватися певними умовами щодо додаткового опра-
цювання окремих питань та внесення коректив, виконан-
ня яких не потребує суттєвих доробок); 2) землевпорядна 
документація,  яка  не  повною мірою  відповідає  вимогам 
чинного  законодавства  України,  встановленим  нормам  і 
правилам, повертається на доопрацювання; 3)  землевпо-
рядна  документація,  яка  не  відповідає  вимогам  чинного 
законодавства України, встановленим нормам і правилам, 
оцінюється негативно і не погоджується [15].

Варто  вказати,  що  висновки  державної  експертизи 
землевпорядної документації після їх підпису експертами, 
керівником експертного підрозділу та затвердження керів-
ництвом Держгеокадастру, територіальних органів Держ-
геокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, міс-
тах Києві  та Севастополі,  скріплені  гербовою печаткою, 
є обов’язковими для прийняття до розгляду замовником. 
Загалом  можемо  говорити  про  віднесення  висновку  до 
певного адміністративного акту.

У  свою  чергу,  на  підставі  аналізу  ст.ст.  37,  38  Закон 
України від 17.06.2004 р. № 1808-IV «Про державну екс-
пертизу землевпорядної документації» [14] можемо гово-
рити  про  стадію  оскарження  рішення  (висновку)  дослі-
джуємої процедури. 

У той самий час О.В. Джафарова наголошує на тому, 
що  до  переліку  стадій  дозвільної  процедури  навмис-
но не відносить дії, пов’язані зі здійсненням діяльності 
щодо оскарження дій чи бездіяльності органів публічної 
адміністрації,  оскільки  ці  дії  становлять  окрему  групу 

адміністративно-правових  відносин  у  сфері  дозвільної 
діяльності  і  мають  свої  особливості.  Це  пов’язано,  по-
перше,  з  тим,  що  оскарження  здійснюється  щодо  вже 
прийнятого  індивідуального  адміністративного  акта, 
тобто щодо останнього вже завершилась процедура його 
прийняття; по-друге, суб’єктом розгляду звернення щодо 
оскарження прийнятого  індивідуального  адміністратив-
ного акта щодо надання або відмови в наданні документа 
дозвільного характеру є інші суб’єкти (адміністративний 
суд, орган публічної адміністрації, який наділений відпо-
відними повноваженнями); по-третє, порядок оскаржен-
ня має іншу процесуальну форму і регламентується від-
повідними  нормативно-правовими  актами;  по-четверте, 
подання скарги передбачає відкриття самостійного про-
вадження з  її розгляду; по-п’яте, кожна з названих про-
цедур має різну мету та наслідки [16, с. 179-180].

Ми дійсно погоджуємось  із позицією О.В. Джафаро-
вої,  але  вважаємо,  що  доречним  є  виокремлення  стадії 
оскарження в процедурі проведення державної експерти-
зи у сфері земельних відносин, з наступних позицій. 

Так,  замовники  або  розробники  об’єктів  державної 
експертизи,  зацікавлені  у  спростуванні  висновків  дер-
жавної  експертизи  або  їх  окремих  положень,  подають 
обґрунтоване клопотання (заяву) про це до центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері земельних відносин. Водночас, висновки держав-
ної  експертизи  можуть  бути  скасовані  органом,  який  їх 
видав, у разі виявлення обставин, що могли вплинути на 
об’єктивність оцінки висновку.

У разі відмови в розгляді заяви про спростування ви-
сновків  державної  експертизи  або  незгоди  з  висновками 
повторної державної експертизи замовники або розробни-
ки об’єктів державної експертизи мають право звернутися 
до суду.

Право  зацікавленх  осіб на  звернення до  суду  з  позо-
вом про скасування висновків державної експертизи може 
бути реалізоване лише у разі відмови центрального органу 
виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфе-
рі земельних відносин, у розгляді заяви про спростування 
висновків державної експертизи або незгоди з висновками 
повторної експертизи.

Висновок.  На  підставі  викладеного,  під  процедурою 
проведення державної експертизи у сфері земельних від-
носин  варто  розуміти  встановлений  порядок  діяльності, 
який  урегульовано  нормами  адміністративно-процесу-
ального права,  знаходиться  в межах компетенції  терито-
ріальних органів Держгеокадастру та спрямований на ре-
алізацію  норм  адміністративного  матеріального  права  у 
процесі вирішення конкретних справ щодо дослідження, 
перевірки, аналізу й оцінки об’єкта державної експертизи 
та підготовки обґрунтованого та об’єктивного експертно-
го висновку.

Доведено,  що  процедура  проведення  державної  екс-
пертизи у сфері земельних відносин складається з таких 
стадій: 1) підготовчої стадії; 2) основної стадії; 3) заключ-
ної стадії; 4) стадії оскарження.
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Проаналізовано соціальну, економічну та правову сутність корупції, комплекс відповідних причин і умов корупційних діянь, зміст 
основних корупційних процесів і закономірностей їх розвитку, досліджено сучасний стан антикорупційної політики України із встанов-
ленням окремих проблемних питань щодо подолання цього негативного явища в державі та з окресленням основних перспективних 
напрямків протидії її поширенню та мінімізації проявів в українських реаліях. 

Ключові слова: протидія корупції, антикорупційне законодавство, політична корупція, правова держава, правоохоронні органи.

Проанализированы социальная, экономическая и правовая сущность коррупции, комплекс соответствующих причин и условий 
коррупционных деяний, содержание основных коррупционных процессов, закономерностей их развития, исследовано современное 
состояние антикоррупционной политики Украины с установлением отдельных проблемных вопросов в процессе преодоления этого 
негативного явления в государстве. Описаны основные перспективные направления противодействия распространению коррупции и 
минимизации её проявлений в украинских реалиях.

Ключевые слова: противодействие коррупции, антикоррупционное законодательство, политическая коррупция, правовое государ-
ство, правоохранительные органы.

The article deals with the social, economic and legal nature of corruption, the complex of social, economic and legal causes and conditions of 
corruption, the content of major corruption processes, regularities in development of these processes. The current state of anti-corruption policy 
in Ukraine by establishing some problems in the process of overcoming this negative phenomenon in the country is analysed and the basic per-
spective directions of fight corruption and minimize its manifestations in Ukrainian realities are determined.

Key words: fighting corruption, anti-corruption legislation, political corruption, rule of law, law enforcement bodies.

РОЗДІЛ 8
КРиМІНАЛьНЕ ПРАВО ТА КРиМІНОЛОГІЯ; КРиМІНАЛьНО-ВиКОНАВЧЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Корупція є однією з найбільш 
небезпечних  форм  корисливого  зловживання  владою  чи 
службовим  становищем.  Це  негативне  явище  перебуває 
в  антагоністичному  протиріччі  з  певними  критеріями, 
установками та соціальними цінностями суспільства. Ко-
рупція,  особливо  її  кваліфіковані форми, підривають де-
мократичні інститути нашої держави, їх авторитет, дезор-
ганізують нормальну роботу органів влади та управління, 
негативно впливають на суспільство,  загрожують проце-
сам реформування економіки та становлення української 
державності. Більше того, в умовах глобалізації корупція 
перетворюється  в  інтернаціональну  проблему,  оскільки 
незаконні  корупційні  відносини  стосуються  інтересів  і 
добробуту населення  більшості  країн  світу, що  є  досить 
актуальним [1, с. 24].

Корупція породжує уявлення щодо можливості досяг-
нення  бажаного  шляхом  підкупу  посадових  осіб,  грубо 
порушуються права та законні інтереси громадян, підри-
ваються гарантії реалізації конституційних прав. Масшта-
би,  специфіка  і  динаміка  цієї  проблеми  являються  скла-
довими  загальних політичних,  соціальних  і  економічних 
негараздів країни. Корупція завжди знаходить свій прояв 
та прогресує, коли держава знаходиться в стадії зміни со-
ціально-економічної  системи  та  модернізації.  На  цьому 
етапі свого розвитку Україна переживає не тільки модер-
нізацію,  а  й  докорінний  злам  суспільних,  державних  та 
економічних підвалин. Тому  і не виникає подиву в тому, 
що її розвиток відповідає загальним закономірностям сус-
пільного прогресу, в тому числі й негативним [2, с. 1].

За умов відсутності системної протидії корупції з боку 
держави та суспільства, вона здатна до поширення та вко-
рінення у суспільних відносинах і в державній системі у 
цілому. Тому ефективність методів боротьби з корупцією 

у процесі соціальної стабілізації та інституційного станов-
лення Української держави набуває особливого значення, 
актуалізує  потребу  глибокого  та  комплексного  їх  дослі-
дження [2, с. 1].

Стан дослідження.  Інтерес  до  наукового  вивчення 
корупції  зростає,  відповідно,  збільшується  і  кількість 
публікацій  із  цієї  тематики.  Серед  вітчизняних  учених 
дослідженням феномену корупції,  осмисленням  її  як  со-
ціального, економічного, політичного та правового явища 
займаються О. Барановський, М. Буроменський, М. Мель-
ник, М. Михальченко, Є. Невмержицький, Ф. Шульженко, 
О. Маркєєва, М. Погорецький, С. Телешун, А. Сафоненко, 
О. Старенький. Осмисленню змісту та сутності корупції, її 
джерел і детермінантів значну увагу приділяють зарубіжні 
вчені А. Ванучі, П. Кабанов, Є. Козонов, В. Мілер, Д. Пор-
та, С. Пундей, С. Роуз-Екерман.

Мета статті – комплексний аналіз соціальної, еконо-
мічної  та  правової  сутностей  корупції,  її  суспільних  пе-
редумов, комплексу соціальних, економічних та правових 
причин і умов корупційних діянь, визначення змісту осно-
вних корупційних процесів, закономірностей їх розвитку, 
дослідження  сучасного  стану  антикорупційної  політики 
України із встановленням окремих проблемних питань у 
процесі подолання цього негативного явища в державі та з 
окресленням основних перспективних напрямків протидії 
її поширенню та мінімізації проявів.

Виклад основного матеріалу дослідження. У першу 
чергу,  варто  зазначити, що  теоретична  сторона  цієї  про-
блеми полягає в тому, що розмивається межа між формаль-
ними, тобто, регламентованими законами і підзаконними 
нормативними актами та неформальними відносинами. За 
нормального  розвитку  та функціонування  системи межа 
між ними достатньо чітка.
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Історично  суспільні  відносини  в  цілому  розвивають-
ся  та  ускладнюються.  Звичайно,  правильною  є  думка, 
що майбутнє – це не проста екстраполяція минулого і що 
людина може впливати багато на що, проте не можна за-
перечувати і того, що люди від народження перебувають 
у певному стані суспільства з усіма його компонентами і 
можуть реалізувати тільки ті можливості, які в ньому міс-
тяться. У цьому розумінні майбутнє – продовження сучас-
ного, а сучасне – підсумок минулого [3, с. 13].

Варто  констатувати,  що  корупція  як  система  нефор-
мальних відносин із приводу регламентованих процесів – 
явище об’єктивне. Як показує практика, традиційними її 
ознаками являються пряма чи завуальована участь поса-
дових осіб та державних службовців у діяльності комер-
ційних структур: сприяння (організаційне і ресурсне) не-
державним  структурам;  диференційоване  використання, 
маніпулювання інформацією, що має комерційний харак-
тер;  пряме  чи  опосередковане  вимагання;  використання 
неформальних  відносин  під  час  вирішення  службових 
питань тощо.

Варто зауважити, що корупція не зводиться тільки до 
прийняття пропозиції,  обіцянки або одержання неправо-
мірної вигоди службовою особою  і породжених ним не-
дотримань  установленого  правопорядку.  Корупція  –  це 
систематичні порушення правових норм, які спричиняють 
деградацію та руйнування державного апарату. Однією з 
основних причин корупції як соціально-правового явища 
є протиріччя між індивідуальним і суспільним інтересом, 
яке  за  певних  умов  здатне  набути  руйнівного,  антисус-
пільного  характеру. Наділені  владними  повноваженнями 
особи здатні відкидати прийняті суспільством цінності та 
норми, що складають основу соціального порядку. Це по-
роджує прагнення використовувати будь-які, у тому числі 
несанкціоновані  суспільством  засоби  досягнення  індиві-
дуальних  цілей,  створює  умови  для  соціально-правових 
конфліктів. Іншими словами, основоположна причина ко-
рупції має соціальне коріння.

На наше переконання, соціально-правові умови коруп-
ції полягають у наступному:

а) системі розподілу праці, що створює правопорядок, 
визнаний суспільством. При цьому окремі індивіди вина-
ходять нові види соціальної практики і виступають у ролі 
критиків пануючої системи цінностей;

б)  нормативній  системі,  яка  через  дискретність  є  не-
здатною  адекватно  оцінити  нові  форми  соціальної  ді-
яльності, знижується потенціал її превентивних заходів і 
санкцій, покликаних протидіяти корумпованій поведінці. 
Це створює сприятливі умови для розвитку не тільки но-
вих форм соціальної практики, а також для тих антисус-
пільних дій і зловживань, які нормативній системі вдава-
лось стримувати до цього часу;

в)  збереження попередніх норм  і  процедур легальної 
соціальної діяльності, за наявності вад у функціонуванні 
нормативної  системи в цілому,  створює умови для мані-
пулювання санкціями у відношенні конкретних видів ді-
яльності. При цьому чиновник фактично сам собі є госпо-
дар. Бюрократія посилюється на  всіх  рівнях державного 
управління, готуючи грунт для корисливих дій. Розгляда-
ючи свою посаду і пов’язані з нею повноваження як влас-
ність, чиновник присвоює делеговане йому суспільством 
право  санкціонувати  та  контролювати  легальні  форми 
соціальної діяльності і прагне розпорядитись ним на свій 
розсуд і у власних цілях;

г) нові форми соціальної діяльності, а також неконтр-
ольовані антисуспільні способи збагачення, що спричиня-
ють масштабне зростання прибутків і підвищення ступеня 
задоволення матеріальних потреб індивідів, здатних зара-
ди досягнення визначеної мети використовувати будь-які 
доступні їм засоби.

Варто погодитись із думкою науковців про те, що ко-
рупція в державному апараті – це не окрема його пробле-

ма,  а  соціально-правове  явище, що може  бути  подолано 
тільки  шляхом  комплексного  розгляду  всіх  його  сторін  
[4, с. 198].

Соціально-правова  нестабільність  у  будь-якій  кра-
їні  нерідко  супроводжується  нечітким  розмежуванням 
функцій різних державних органів, протиріччями між за-
конодавчою  та  виконавчою  владами.  Досить  часто  саме 
державний  апарат  надає  можливість  для  корумпованої 
поведінки. Важливо усвідомити, що корупція існує в усіх 
сферах  діяльності  людини.  «Якщо  ми  визнаємо,  що  ко-
рупція підриває демократію, державний механізм, чесний 
бізнес, то ми зрозуміємо необхідність створення Кодексу з 
протидії корупції» – заявив у своєму виступі на конферен-
ції експерт Ради Європи Бертран де Спевиль [5].

Корупція в тому чи  іншому стані  існує в усіх держа-
вах, де протидіють і переплітаються впливові сили влади 
та  грошей.  Як  демонструє  досвід  іноземних  держав,  це 
явище не є серйозною загрозою для суспільства, допоки 
знаходиться  в  латентному  стані.  Її  потрібно  припиняти, 
однак немає необхідності розробляти арсенал спеціальних 
превентивних заходів. Достатньо опори на громадянський 
дух, моральність державних службовців, авторитет ієрар-
хії підлеглості та показовий характер усунення виявлених 
фактів порушень.

Коли ж корупція набуває форми епідемії, суспільство 
поступово  усвідомлює,  що  хвороба  захоплює  та  руйнує 
громадянський дух, розбалансовує економічні  зв’язки та 
струшує  шкалу  цінностей,  складових  загальновизнаних 
суспільних  норм.  У  результаті  в  небезпеку  потрапляє  і 
саме суспільство, тим більше, що це явище володіє влас-
тивістю  саморозвитку  і  має  тенденцію  до  прискореного 
розповсюдження.  До  поширених  форм  дрібної  корупції 
долучається корупція, що здійснюється у великих масш-
табах і з використанням більш складних механізмів.

Системний аналіз механізмів переходу держав від то-
талітарних  систем  до  демократичних,  яскравим  прикла-
дом якого є сучасне українське державотворення, дав нам 
змогу виділити наступні причини породження корупції у 
таких державах:

1)  перехід  від  централізованої  системи  управління 
економікою до ринкової, децентралізованої, що залучила 
в активні політичні  і економічні процеси величезні маси 
людей;

2) відсутність розроблених економічних регулятивних 
механізмів, інфляція, яка сприяє певному типу економіч-
ної поведінки, розрахованої на найкоротшу перспективу – 
ризикову вигоду;

3)  посилення  податкового  тиску,  що  розширює  зону 
тіньової економіки;

4) політична нестабільність: відсутність чітких право-
вих гарантій на найближче майбутнє; прихованість, відда-
леність та непідконтрольність окремих органів державної 
влади;

5)  недосконалість  законодавства  та  його  неадаптова-
ність до нових умов: колізія норм, що спричиняє їх вільне 
трактування  чиновниками  та,  як  наслідок,  неминуче  по-
роджує корупційну поведінку;

6) неефективність  інститутів влади,  їх нездатність до 
реалізації визначених завдань, відсутність належної пра-
вової підготовки держслужбовців;

7)  низький  рівень  громадянської  самосвідомості,  зу-
мовлений зниженням рівня соціальної активності грома-
дян, їх розчаруванням у стані проведення реформ у держа-
ві, її модернізації – все це сприяє відчуженню суспільства 
від влади;

8) відсутність демократичних політичних традицій, що 
перешкоджає розвитку суспільно-політичних інститутів;

9) недосконалість чинного законодавства, яке не забез-
печує реалізацію засад правової держави;

10)  низький  професійний  рівень  правоохоронних  ор-
ганів, судової системи. Так, за визначенням Національної 
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антикорупційної  стратегії  на2011  –  2015  роки,  однією  з 
головних  причин  виникнення  та  поширення  корупції  в 
Україні є низька ефективність заходів, які вживають пра-
воохоронні органи, органи прокуратури і суди щодо при-
тягнення винних у вчиненні корупційних правопорушень 
до  відповідальності.  А  одним  із  завдань  вказаної  вище 
стратегії, як і напрямів Державної програми щодо запобі-
гання і протидії корупції на 2016 – 2020 роки, є формуван-
ня єдиної правозастосовної практики правоохоронних та 
судових органів у справах, пов’язаних із корупцією.

Таким  чином,  причинний  комплекс  корупції 
пов’язаний  із  різноманітними  факторами,  перші  з  яких 
природно  присутні  в  самій  природі  державної  влади  та 
державного управління; другі коріняться в особливостях 
історичної спадщини, традиціях, менталітеті народу; тре-
ті пов’язані  зі  специфікою сучасного  етапу реформуван-
ня економічної, політичної, соціальної сфер українського 
суспільства;  четверті  викликані  помилками  і  прорахун-
ками  у  сфері  державного  будівництва;  п’яті  породжені 
недосконалістю  законодавства,  правозастосовної  прак-
тики; шості  є  наслідком недоліків  роботи  судової  систе-
ми, правоохоронних, контрольних та наглядових органів 
тощо. Багато  з  них  є  об’єктивними,  проте  деякі мають  і 
суб’єктивний  характер,  штучно  створюються  та  підтри-
муються державними чиновниками-бюрократами з метою 
отримання  власної  вигоди.  Корупція  може  стати  «най-
більш руйнівною перешкодою для економічного, соціаль-
ного та політичного розвитку в країнах, де не  існує від-
критих політичних систем і вільної преси,– вважає Пітер 
Айген, голова «Transparency International» [6]. Дані, отри-
мані цією корпорацією при Геттінгенському університеті, 
показують рівень корупції в різних країнах, які, на думку 
фахівців, відображають дійсний стан справ. Так, на січень 
2016  року Україна  посіла  130-ту  зі  168  позицій  у  світо-
вому Індексі сприйняття корупції (CPI). Україна отримала 
27 балів зі 100 можливих, заробивши за рік один бал, пові-
домляється у прес-релізі організації. За даними рейтингу, 
Україна опинилась на одному рівні з Іраном, Камеруном, 
Непалом, Нікарагуа та Парагваєм. Водночас Росія посіла в 
рейтингу 119 місце, Білорусь – 107, Польща – 30, Грузія – 
48,  Німеччина  –  10.  Очолюють  рейтинг  Данія  (91  бал), 
Фінляндія  (90 балів) та Швеція  (89 балів). Найбільш ко-
румпованими країнами світу визнано Північну Корею та 
Сомалі, які отримали по 8 балів.У 2014 році Україна була 
на 142-му місці зі 175 позицій. Індекс сприйняття коруп-
ції – щорічний рейтинг країн світу, що укладається орга-
нізацією Transparency  International  з  1995 року. Країни у 
рейтингу впорядковані за показником рівня корупції, який 
базується на оцінках підприємців та аналітиків [7].

Необхідно  визнати,  що  на  даний  час  немає  єдино-
го  точного  критерію,  за  допомогою  якого  можна  було  б 
дати  об’єктивну  оцінку  рівня  корупції. Це,  перш  за  все, 
пов’язано тим, що корупція має прихований характер вчи-
нення. Іншими словами, зазначають фахівці, «корупція, як 
синонім грошей, любить дуже тиху тишу, і такі факти, як 
правило, ретельно приховані від громадськості» [8].

Як відомо, у всіх країнах головним проявом корупції 
є  отримання  неправомірної  винагороди  (хабарництво). 
Однак навіть це поширене діяння не знаходить свого на-
лежного  та  об’єктивного  відображення  у  кримінальній 
статистиці провідних країн світу. Так, наприклад, у США 
хабарництво враховується за арештами підозрюваних і ві-
дображається у графі звітів як «всі інші злочини», а тому 
навіть при великому бажанні отримати дані про арешто-
ваних за хабарництво практично неможливо. Хоча досить 
цікавим  є  той факт, що  в  гл.2  Зводу  Законів  США  «Да-
вання хабара, підкупу і конфлікти інтересів» є 25 статей, 
що  передбачають  кримінальну  відповідальність  за  різні 
форми хабарництва. Важливо підкреслити, що в 1989р. в 
США був прийнятий додатковий закон боротьби з коруп-
цією. Крім того, кожен штат має власні закони, спрямовані 

на боротьбу з цим явищем. Іншим прикладом відсутності 
належної реєстрації та отримання об’єктивної інформації 
про корупцію може бути Франція. Там у статистиці хабар-
ництво  не  виділяється  з  інших  посадових  злочинів.  Не-
має відомостей про корупцію і в статистиці таких країн, 
як Англія, Канада, ФРН, де не передбачена така звітність.  
І лише в Японії ці відомості публікуються окремим ряд-
ком, але не в переліку виявлених злочинів, а в загальній 
кількості підозрюваних, чиї справи були розглянуті судом 
[10, с. 86].

В умовах відсутності в Україні належних інструментів 
протидії корупції, розвинених демократичних інститутів, 
неефективного захисту правоохоронною системою прав і 
свобод  громадян не може  бути правової  держави. Варто 
пам’ятати ті уроки історії, які свідчать про те, що і демо-
кратичні  принципи  та  процедури  можуть  призвести  до 
встановлення  тоталітарних  політико-правових  режимів, 
маніпулювання громадянами з боку економічно потужних 
і  відповідним  чином  структурно-організованих  олігар-
хічних груп, що мають ресурси, досвід, зв’язки і час для 
впливу на  державних  і місцевих політиків,  службовців  і 
звичайних виборців у егоїстичних групових інтересах.

Спрогнозуємо,  беручи  до  уваги  тільки  найбільш  не-
вдалі можливі варіанти подальшого функціонування дер-
жави, розвиток корупції в економічній області. За аналогі-
єю із Заходом і з урахуванням наших специфічних умов, 
включаючи недосвідченість і нових підприємців, і органів 
правопорядку,  які  останнім  часом  зазнавали  постійного 
вимивання високопрофесійних кадрів та значного омоло-
дження, прогнозуються:

– банківські маніпуляції з багаторазового переказу ко-
штів із банку в банк, із безготівкових у готівкові форми, з 
однієї статті на іншу для розкрадання на одному з етапів; 
перелив капіталів з тіньової економіки в легальну і назад;

– махінації з пільгового чи незаконного кредитування, 
зниженням  ставки  позичкового  відсотку,  несвоєчасним 
поверненням кредитів і розкраданнями;

– махінації з податковими деклараціями;
–  недобросовісна  ринкова  конкуренція,  пов’язана  з 

«обходом» антимонопольного законодавства;
– спекуляція цінними паперами, підробка акцій, махі-

нації  з  дивідендами  (створення  «мильних»  акціонерних 
товариств),  розкрадання  дивідендів  управлінцями  акціо-
нерних товариств;

– махінації на фондових біржах;
– порушення валютного законодавства (під час торго-

вих операцій і шляхом підробки валюти);
– корупція чиновників державних, регіональних і міс-

цевих органів влади у процесі приватизації, в контактах з 
новими підприємцями, у сфері ринку житла та приміщень, 
оренди земельних ресурсів;

– завищення і заниження цін під час валютних розрахун-
ків нових форм із державним і муніципальним сектором;

– розкрадання фінансів у комп’ютерних мережах, шах-
райство з пластиковими кредитними картками;

–  використання  кримінальними  угрупованнями  аген-
турного і технічного проникнення для заволодіння комер-
ційною  таємницею приватних  і  державних  підприємств, 
службовою таємницею органів влади й управління;

– злочини, пов’язані з боротьбою кримінальних угру-
повань за канали незаконного збагачення, встановленням 
та  переділом  сфер  впливу,  перерозподілом  злочинно  на-
житих доходів і власності тощо. [12].

Особливо  схильною  до  злодіянь  буде фінансово-кре-
дитна  сфера.  Збільшуватимуться,  перш  за  все,  злочини, 
пов’язані з:

1) фальшуванням грошей;
2)  заниженням  балансової  вартості  підприємств,  що 

приватизуються;
3) змовою про нерівномірний розподіл майна та зни-

ження ціни приватизованих об’єктів;
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4) навмисним порушенням порядку організації  і про-
ведення конкурсів і аукціонів;

5)  продажем  у  власність  або  передачею  в  оренду  
(з правом подальшого викупу) об’єктів, приватизація яких 
заборонена законом;

6) підробкою банківських гарантій  і платіжних доку-
ментів;

7) незаконним отриманням та нецільовим використан-
ням пільгових банківських кредитів;

8) неконтрольованим переходом капіталів у «тіньову» 
і «чорну» економіку, а також переведенням у закордонні 
банки;

9)  «відмиванням»  коштів,  отриманих  кримінальним 
шляхом;

10) незаконними винагородами під час отримання кре-
дитів, видачі готівки, відкриттям розрахункових рахунків і 
здійсненням фінансової та ліцензійної документації;

11) присвоєнням грошових коштів населення, зібраних 
під приводом вигідного їх розміщення, інвестування, ви-
плати високих відсотків тощо.

Зазначені  вище  злочини  будуть  «супроводжуватись», 
на  наш  погляд,  корумпованістю,  перш  за  все,  працівни-
ків територіальних органів з управління майном і фондів 
майна, які безпосередньо реалізують обрану модель при-
ватизації.

Успішне реформування економіки,  її виживання, роз-
виток  і  соціальна орієнтованість у сучасних умовах роз-
витку української державності неможливі без адекватних 
механізмів гнучкого її регулювання та державного захисту 
від прогресуючих корупційних посягань.

Одним із найбільш дієвих, на нашу думку, механізмів 
такого захисту може стати реформоване внаслідок уже за-
пущених  процесів  децентралізації  місцеве  громадянське 
самоврядування. На сучасному етапі його становлення по-
требує  врахування  конституційно-правова практика його 
регламентації в європейських країнах, що свідчить про не-
обхідність  якнайширшого  залучення  членів  територіаль-
них громад, використання різноманітних форм організації 
та  поліпшення  економічної  основи  діяльності  місцевого 
самоврядування тощо [13, с. 17].

Особливо гострим на сьогодні є питання про існуван-
ня політичної та високопосадової корупції, що становить 
серйозну  загрозу національній безпеці України  та  є  роз-
садником інших форм корупції [14]. Вона полягає в неле-
гітимному використанні учасниками політичного процесу 
та носіями публічної влади їх можливостей і повноважень 
з метою отримання особистих чи  групових  вигод,  поро-
джує корупційні схеми на всіх рівнях економічного та сус-
пільного життя.

Як  зазначає  Р.  Чапка,  «влада  корумпує,  а  абсолютна 
влада  корумпує  абсолютно»,  їхній  взаємозв’язок  корис-
ливий не тільки матеріально. Саме політичний компонент 
забезпечує  будь-якій  корупції  прикриття  та  дозволяє  її 
учасникам уникати відповідальності [15, с. 8].

В основі політичної корупції лежить неофіційний, не-
контрольований  процес  обміну  різними  можливостями 
між можновладцями й  іншими структурами суспільства. 
Протидіяти  в  цій  області  корупції  –  значить  розуміти, 
які можливості  вона має. На  наш погляд,  не можуть  за-
лишатись без уваги та прийняття відповідних рішень такі 
області  політичної  корупції,  як:  політичний  патронаж; 
підкуп  голосів  виборців;  створення  фондів  політичних 
партій, лідерів із непрозорою бухгалтерією; лобіювання.

Проблемою, на наш погляд,  сьогодні  є  і  осмислення, 
класифікація та розмежування корупційних відносин. По-
літична корупція, як і інші види корупційних проявів, не 
завжди  визначається  законом  як  злочинне  діяння.  Вона 
являє  собою суспільно  засуджувану поведінку представ-
ників  влади,  яка  може  включати,  а  може  і  не  включати 
кримінально каране діяння. Корупційна поведінка набуває 
кримінального забарвлення, як правило, у тому випадку, 

якщо у ній в будь-якій мірі присутня незаконна винагоро-
да або підкуп, що є найбільш простим та показовим еле-
ментом корупції.

Корупція  в  державному  апараті  має  своїм  наслідком 
кілька  негативних  факторів.  Одним  із  них  є  моральний 
фактор, прояв якого виявляється у загрозі підриву довіри 
до системи, тобто зниження  її легітимності, спотворенні 
цілей  державної  політики,  виникнення  нестабільності  в 
суспільстві. На нашу думку, ще більшу загрозу являють не 
передбачені  законодавством  України  корупційні  прояви, 
існуючі  у  вигляді  «опіки»  політиками  обраних  нижчих 
структур, створення для них найбільш сприятливих умов 
в обмін на особисту відданість і політичну підтримку; за-
ручення підтримкою фіксованих груп виборців в обмін на 
різні блага; виділення коштів із державного бюджету в ці-
лях завоювання симпатій виборців тощо.

При  цьому,  політичну  корупцію  не  можна  пояснити 
тільки моральними факторами, нечесністю окремих пред-
ставників  влади. Вона  є  індикатором  певних  суспільних 
відносин, одним із проявів зв’язку між формальними і не-
формальними елементами системи. У будь-якому суспіль-
стві завжди існує розбіжність між законодавчо регламен-
тованими та «негласними» правилами поведінки. Саме за 
допомогою  «негласних»  правил  зазвичай  вирішуються 
багато політичних питань, що сприяє виникненню коруп-
ції. У період соціальної нестабільності це проявляється в 
більшій мірі. Закріплена система права докорінно не від-
повідає реальним відносинам, що стрімко розвиваються, а 
нашвидку видозмінена чи радикально перебудована сис-
тема виявляється недієздатною в силу повної відсутності 
практики правозастосування.

У  своєму  арсеналі  чиновницький  апарат має  владно-
розпорядчі та матеріальні можливості (контроль за націо-
нальною економікою, податкова політика та ін.) для того, 
щоб  успішно  протистояти  корупції.  Тому  проблеми  за-
безпечення правової та інших видів безпеки найтіснішим 
чином пов’язані з потенційним станом правової системи, 
з нормотворчою діяльністю, з її здатністю забезпечити ме-
ханізм протидії корупції в державному апараті.

Водночас варто визнати, що останнім часом переслі-
дування корупції в Україні стало більш ефективним, ніж 
то  було  ще  кілька  років  тому.  Значно  посприяли  цьому 
процесу нові антикорупційні закони, зокрема: «Про запо-
бігання корупції», «Про державну службу», численні змі-
ни до адміністративного, кримінального та кримінального 
процесуального  законодавства,  а  також  створення  таких 
нових  спеціалізованих  антикорупційних  інституцій,  як 
Національне антикорупційне бюро України, Національне 
агентство  з  питань  запобігання  корупції,  Спеціалізована 
антикорупційна  прокуратура.  Остаточну  крапку  у  фор-
муванні  потужного  антикорупційного  механізму  мало  б 
поставити створення і Спеціалізованого антикорупційно-
го суду, який існує в більшості цивілізованих країн світу 
та  замкнув би так  званий незалежний  інституційний ан-
тикорупційний  трикутник,  однак,  мабуть,  далеко  не  всі 
представники  вищих  ешелонів  влади  можуть  та  мають 
бажання  зважитись  на  такий  тест,  остаточно  втративши 
контроль над правосуддям.

Окрім цього, варто зазначити, що проблема подолання 
корупції в Україні є достатньо політизованою ще й тому, 
що коли до відповідальності  за корупційні  злочини при-
тягуються  представники  конкуруючої  політичної  групи, 
то зазвичай це сприймається як політичне переслідування 
опонентів.

Проблема подолання корупції в Україні як явища і зло-
чинної  діяльності  детермінується  і  таким  чинником,  як 
депутатська недоторканність. Інститут депутатської недо-
торканності в тому вигляді, у якому він існує в Україні, не 
відповідає практиці жодної  розвиненої  країни, породжу-
ючи вседозволеність, безкарність та кругову поруку мож-
новладців. Будь-які привілеї  та  імунітети не повинні на-
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давати можливість посадовій особі бути недосяжною для 
правоохоронних органів у випадку вчинення корупційних 
діянь. Загальною світовою тенденцією у розвитку інститу-
ту депутатського  імунітету є його поступове обмеження. 
Ця тенденція нарешті об’єктивно має знайти відображен-
ня в Конституції та законодавстві України [16, с. 341-342]. 

Висновки. Отже, практичний досвід правових держав 
світу у сфері боротьби з корупційними злочинами дає змогу 
сформувати  уявлення  про  основи  передової  національної 
антикорупційної стратегії, вироблення якої сьогодні необ-
хідне в Україні. Відповідно, наразі вітчизняна влада пови-
нна: розробити єдину державну політику у сфері боротьби 
зкорупцією,  яка  містила  б  комплекс  заходів  державного, 
політичного,економічного,  соціального  і  правового харак-
теру;  завершити  формування  системи  спеціальних  анти-
корупційних правоохоронних органів, незалежних від усіх 
гілок  влади,  яка  б  гарантувала  якісне  виявлення,  розслі-
дування корупційних злочинів та  їх повноцінний судовий 
розгляд;  забезпечити  незалежне  функціонування  судової 

влади, за прикладом правоохоронних систем Італії, США, 
Великої Британії чи Франції [17, с. 88].

Підсумовуючи вищезазначене, варто враховувати, що 
антикорупційна політика є своєрідною реакцією на ті ко-
рупційні  процеси,  що  мають  місце  у  сучасний  період  в 
державі та / або які прогнозуються в майбутньому. Ефек-
тивність  здійснення  антикорупційної  політики,  а  отже,  і 
антикорупційної  діяльності  залежить  від  глибини науко-
вого розуміння соціальної та правової сутності корупції, 
суспільних  передумов  корупції,  комплексу  причин  та 
умов  корупційних  діянь,  правильного  визначення  змісту 
основних корупційних процесів, закономірностей їх роз-
витку, а також від адекватності обраних засобів протидії 
корупції.

У перспективі подальших наукових розвідок залиша-
ються  питання,  пов’язані  з  вивченням  світового  досвіду 
протидії корупції, з можливістю застосування позитивних 
практик у цій сфері до українських реалій,  із розробкою 
та науковим обґрунтуванням механізмів протидії корупції.
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Статтю присвячено питанням пеналізації фальсифікації лікарських засобів. Визначено, що основним об’єктом злочину виступає 
порядок обігу лікарських засобів, а додатковими – життя та здоров’я населення, людини зокрема, конкурентні відносини. Відзначено по-
рушення правил системності під час конструювання санкцій у нормах ст. 321-1 КК та відповідності покарання ступеню тяжкості злочину. 

Ключові слова: лікарські засоби, фальсифіковані засоби, покарання, суспільна небезпечність. 

Статья посвящена вопросам пенализации фальсификации лекарственных средств. Определено, что основным объектом престу-
пления выступает порядок оборота лекарственных средств, а дополнительными – жизнь и здоровье населения, человека в частности, 
конкурентные отношения. Отмечено нарушение правил системности при конструировании санкций в нормах ст. 321-1 УК и соответствия 
наказания степени тяжести преступления.

Ключевые слова: лекарственные средства, фальсифицированные средства, наказание, общественная опасность.

The article is devoted to the penalization of falsification of medicines. The main object of the crime is the procedure for the circulation of 
medicines, and extra – life and health of the population, and human beings in particular, a competitive relationship were determined in the article. 
Systemic violation of the rules when designing sanctions in the rules of art. 321-1 of the Criminal Code, the punishment and the degree of social 
danger of the crime was noted in the article.

Key words: drugs, falsified medicines, punishment, social danger, public danger.

Постановка проблеми. Необхідність лікуватись на-
віть від звичайних сезонних захворювань існує незалеж-
но від матеріального  статку людини. А  зниження рівня 
індивідуальних доходів громадян призводить до того, що 
широким попитом  користуються  дешеві  лікарські  засо-
би. Як наслідок, поруч  із  легальною реалізацією лікар-
ських засобів усе частіше трапляються факти незаконно-
го обігу фальсифікованих лікарських засобів. 

В  Україні,  за  різними  даними,  продається  близько 
50% підроблених ліків, серед них є засоби різного ціно-
вого спектру, передусім, відомих виробників  із вираже-
ними  лікувальними  властивостями  (Кетанов, Уролесан, 
Омез, Доларен, Мезим форте, Фестал, Ессенціале форте 
Н,  Гепабене,  Циклоферон,  Мілдронат,  L-Лізіну  Асціат 
[1, с. 102], Пенталгін Б, Цефазолін-КМП та Цефазолін у 
формі порошку [2] тощо. Найбільшу кількість підробок і 
фальсифікацій виявлено серед антибіотиків, що особли-
во небезпечно, оскільки зазначені препарати приймають 
під час серйозних захворювань, коли виникає реальна за-
гроза для життя пацієнта. 

Фальсифіковані лікарські засоби можуть містити від-
повідні препарати (діючу речовину) з точним її складом, 
невідповідними  інгредієнтами,  без  активних  інгредієн-
тів, із недостатньою кількістю активного інгредієнта або 
з підробленою упаковкою. Виявляють факти використан-
ня в лікарських препаратах небезпечних для здоров’я ін-
гредієнтів (антифриз, гудрон тощо).

Нещодавно  в  Україні  на  законодавчому  рівні  було 
визначено  поняття  «фальсифіковані  лікарські  засоби»  і 
передбачена кримінальна відповідальність за їх виготов-
лення  та  розповсюдження  (в  2011  р. КК України  допо-
внено ст. 321-1). Як зазначає С. Лебедь, останнім часом 
кількість фальсифікованих ліків в Україні суттєво збіль-
шилась: якщо з 2011 р., коли вперше було запроваджено 
кримінальну  відповідальність  за  фальсифікацію  ліків, 
до  серпня  2014  р.,  коли  було  введено мораторій  на  пе-
ревірки,  правоохоронні  органи  виявили  всього  три  ви-
падки підпільного виробництва фальсифікатів (підпільні 
склади у Львові, Василькові,  а  також фальсифікація лі-
карських засобів компанії Heel), то починаючи із серпня 

2014 р. і до сьогодні зафіксовано 18 таких випадків [3].  
І це показники лише однієї з областей України. 

Незважаючи  на  те,  що  кількість  випадків  виявлен-
ня фальсифікованих лікарських засобів  за даними МОЗ 
України є вражаючою, судова практика за ст. 321-1 КК не-
значна. Так, за даними судової статистики за 2016 р. було 
за ст. 321-1 КК засуджено всього 3 особи, у 2015 році –  
9 осіб, у 2014 році – 6 осіб, у 2013 році– 13 осіб, у 2012 році –  
4 особи [4].Це може свідчити або про наявність трудно-
щів у реалізації положень цієї статті, або про фактичну 
неможливість виявити винних осіб. Враховуючи досить 
«молодий  вік»  складу  злочину,  передбаченого  ст.  321-1 
КК, реальний стан фальсифікації ліків в Україні, прове-
дення аналізу ступеня суспільної небезпеки цього скла-
ду  злочину  та  відповідності  передбаченому  санкціями  
ст. 321-1 КК покаранню є вельми актуальним. 

Стан дослідження. Значний  внесок  у  розробку  пи-
тання  вдосконалення  законодавства  у  сфері  фармацев-
тичної  діяльності  зробили  Л.  Бондарева,  Е.  Ушкалова, 
М. Шараєва. Аналізу посягань у сфері незаконного обі-
гу наркотичних засобів, психотропних речовин та інших 
злочинів проти здоров’я населення присвятили свої ро-
боти Ю. Баулін,  І. Коваленко, Н. Мірошниченко,  І. Ми-
трофанов, А. Музика, Є. Стрельцов, В. Ткаченко, Є. Фе-
сенко.

Метою статті є здійснення аналізу ступеня суспіль-
ної  небезпеки  цього  складу  злочину  через  визначення 
об’єкту  кримінально-правової  охорони  та  ставленням 
особи до наслідків діяння, з метою виявлення відповід-
ності передбаченому санкціями норм ст. 321-1 КК пока-
ранню.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вироб-
ництво та розповсюдження фальсифікованих лікарських 
засобів  створює  серйозну  загрозу  для життя  і  здоров’я 
населення  України,  при  цьому  завдаються  значні  збит-
ки легальним виробникам фармацевтичної продукції  та 
державному бюджету. Особливо, якщо врахувати, що за 
даними ВООЗ найбільша кількість підробок – 42% – це 
антибіотики, протибактеріальної препарати – 47%,  гор-
мональні препарати – 11%, засоби, що впливають на тка-
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нинний обмін – 7%, протигрибкові препарати – 7% , за-
соби, що впливають на шлунково-кишковий тракт – 7%, 
анальгетики – 7%, інші засоби – 15% [5, с. 3]. 

Однак не всі лікарські засоби, виготовлені з якимись 
порушеннями,  є  фальсифікатом.  Потрібно  розрізняти 
фальсифікацію лікарського засобу та контрафактні ліки. 
Фальсифікат – це свідома зміна рецептури виробництва 
лікарського  засобу  (заміна  дорогих  компонентів  на  де-
шевші,  заниження  вмісту  чи  відсутність  необхідного 
компонента,  порушення  часу  та  послідовності  техно-
логічного  процесу,  зниження  рівня  очищення,  неякіс-
ні пакувальні матеріали тощо), а контрафакт – ліки, які 
випускаються без дозволу патентодержателя (фірми-роз-
робника) [6, с. 169].

За  ч.  1  ст.  321-1  КК  України,  кримінальну  відпові-
дальність  тягне  умисне  виготовлення  фальсифікованих 
лікарських  засобів,  а  так  само придбання,  перевезення, 
пересилання чи зберігання з метою збуту або збут завідо-
мо фальсифікованих лікарських засобів.

Ф.  Бурчак  вказує, що  «при  кваліфікації  злочину  за-
вжди необхідно передусім встановити об’єкт конкретно-
го  злочинного  посягання,  бо  відсутність  об’єкту,  пред-
мета  кримінально-правової  охорони  усуває  суспільну 
небезпеку діяння  і  означає безпредметність постановки 
питання про злочин» [7, с. 112].

Суспільна  небезпека  –  це  властивість,  притаманна 
злочинним  діянням  [8,  c.  11],  і  саме  вона  відображує 
спрямованість останніх на спричинення шкоди об’єктам 
кримінально-правової охорони  [9,  c.  16]. Науковці май-
же одностайні в тому, що чим більшу цінність становить 
об’єкт, тим більш небезпечним повинно визнаватись ді-
яння, що на нього посягає. Враховуючи приклади вико-
ристання в різних країнах неякісних або взагалі фальси-
фікованих лікарських засобів та масштаби наслідків, до 
яких це призвело (наприклад, за підрахунками західних 
фахівців, фальсифіковані протималярійні  засоби щоріч-
но  стають  причиною  200  тис.  смертельних  випадків), 
можна констатувати, що суспільна небезпечність право-
порушень у фармацевтичній сфері є дуже високою. 

Фармацевтична  галузь  виступає  як  складна  систе-
ма, як сукупність взаємопов’язаних груп відносин, роз-
ташованих у певній послідовності. Кожна  з  таких  груп 
(доклінічні та клінічні випробування лікарських засобів, 
їх  сертифікація,  порядок  ввозу  на  територію  України, 
оптова  та  роздрібна  реалізація фармацевтичної  продук-
ції тощо) регулюється як окремими (спеціальними) нор-
мативним  актами,  так  і  актами  загальної  дії.  Стаття  54 
Закону України «Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я» визначає порядок забезпечення громадян 
лікарськими засобами, згідно з яким аптечні та лікуваль-
но-профілактичні  заклади  можуть  відпускати  лікарські 
засоби  та  імунобіологічні  препарати,  які  дозволені  для 
застосування МОЗ України  і несуть відповідальність за 
забезпечення належного режиму  їх  зберігання та реалі-
зації [10]. 

Виходячи з диспозиції ч. 1 ст. 321-1 КК, безпосеред-
нім  об’єктом  злочину  виступають  суспільні  відноси-
ни, що  складаються  у  сфері  забезпечення  нормального 
функціонування фармацевтичних, лікувальних, науково-
дослідних та інших підприємств і установ, що виключає 
вихід  в  обіг  фальсифікованих  лікарських  засобів.  Цей 
порядок встановлюється, в першу чергу, Законом Укра-
їни  «Про  лікарські  засоби»  [11].  Тобто,  безпосереднім 
об’єктом кримінально-правової охорони за цією нормою 
є саме порядок обігу лікарських засобів. 

Згідно з положеннями Закону України «Про лікарські 
засоби»,  лікарський  засіб  –  будь-яка  речовина  або  ком-
бінація речовин (одного або декількох активних фарма-
цевтичних інгредієнтів та допоміжних речовин), що має 
властивості та призначена для лікування або профілакти-
ки захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбі-

нація речовин, яка може бути призначена для запобігання 
вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних 
функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, 
імунологічної  або метаболічної  дії  або для  встановлен-
ня медичного діагнозу  [11]. Всі лікарські  засоби мають 
відповідати лікарській формі та якості, у межах терміну 
придатності його використання. 

Лікарський  засіб,  що  допускається  до  застосування 
на  території України,  має  пройти  державну  реєстрацію 
та відповідати таким ознакам: 

1) якість лікарського засобу – сукупність властивос-
тей, які надають лікарському засобу здатність задоволь-
няти  споживачів  за  призначенням  і  відповідають  вимо-
гам, встановленим законодавством; 

2) термін придатності лікарських препаратів; 
3) лікарська форма – форма випуску і форма застосу-

вання [11]. 
Фальсифіковані  лікарські  засоби,  в  залежності  від 

умов їх виробництва, поділяють на 4 групи [12, с. 104]: 
–  перша  –  це  препарати,  в  яких  відсутні  всі  інгре-

дієнти  зареєстрованого,  так  звані  «плацебо»  (муляжі), 
які взагалі не містять діючих речовин. Замість активної  
діючої  речовини береться  абсолютно нейтральний  ком-
понент – тальк, вапно, сода, крейда, а також натуральні 
барвники (буряк, морква тощо); 

– друга – препарати, що містять інгредієнти, про які 
нічого не сказано на упаковці. Це препарати-імітатори, у 
них діюча речовина замінюється на більш дешеве і менш 
ефективне. Наприклад, на флакон зі звичайним фізіоло-
гічним  розчином  наклеюється  етикетка  від  серйозного 
знеболюючого  або  онкологічного  препарату.  Ця  група 
підробок найбільш небезпечна через абсолютно відмін-
ний від очікуваного терапевтичний ефект;

–  третя  група  –  ліки,  що  містять  інгредієнти,  похо-
дження  яких  відрізняється  від  зазначеного на  упаковці. 
Вони містять ту ж саму діючу речовину, тільки в більших 
або менших кількостях;

–  четверта  група  –  це  найбільш  поширена  і  якісна 
група підробок, так звані препарати-копії. У них містить-
ся та ж діюча речовина і в тих же кількостях. 

Крім  того,  розрізняють  «білі»  і  «чорні»  фальсифі-
ковані  лікарські  засоби.  «Білі» фальсифікати під  відомі 
фірми мало чим відрізняються за якістю від аналогічних 
препаратів  місцевого  виробництва  та  субстандартної 
продукції.  Основну  небезпеку  представляють  «чорні» 
фальсифіковані лікарські засоби, тобто препарати, склад 
яких не відповідає назві (наприклад вода замість розчину 
фуросеміду), що має високий ризик відсутності ефектив-
ності та безпеки таких лікарських засобів. 

Виходячи  з  такої  класифікації,  суспільна  небезпеч-
ність  порушень  фармацевтичного  законодавства  не  об-
межується лише порядком обігу лікарських засобів. Адже 
додатковими об’єктами цього злочину можуть виступати 
здоров’я та життя населення і конкретної людини зокрема. 
Вживання потерпілими фальсифікованих лікарських засо-
бів створює загрозу для здоров’я людини (погіршення ста-
ну,  загострення хвороби тощо) або  її життю (наприклад, 
фальсифікований лікарський засіб містить домішки, які є 
небезпечними для людини взагалі чи для конкретної осо-
би з наявним захворюванням). 

Фальсифіковані лікарські засоби або взагалі не здійсню-
ють бажаного терапевтичного ефекту (наприклад, знеболю-
вальні  не  «знеболюють»),  або  призводять,  наприклад,  до 
небажаної вагітності. Інколи такі препарати завдають зна-
чної шкоди  здоров’ю  через  підвищений  вміст шкідливих 
речовин. Наприклад, помилкове  або навмисне введення у 
фармацевтичні препарати діетиленгліколю може негативно 
впливати на центральну нервову систему, печінку та нирки 
та призводити до смерті від ниркової недостатності. 

За  визначенням  Міжнародного  Медичного  Конгре-
су, фальсифіковані  (контрафактні) лікарські засоби – це 
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лікарські  засоби,  дійсне  найменування  або  походження 
яких  навмисно  приховано  [13].  Замість  цього  неправо-
мірно  використано  позначення  зареєстрованого  про-
дукту  з  його  торговою  маркою,  упаковкою  та  іншими 
ознаками.  У  більшості  випадків  ці  ліки  нееквівалентні 
оригінальним  препаратам  за  якістю,  ефективністю  або 
побічним діям. 

Неправильне маркування з указаним на упаковці ле-
гальним  виробником  також  може  бути  шкідливим  для 
репутації  та  фінансового  стану  оригінального  та  /  або 
поточного  виробника,  чия  назва  була  використана.  Ви-
робництво  та  обіг фальсифікованих  лікарських  засобів, 
як і інша «тіньова» діяльність, завдають великих збитків 
державі та легальним господарюючим суб’єктам фарма-
цевтичного  ринку  [14].  На  думку  П.  Берзіна,  в  умовах 
ринкової  економіки,  коли  декілька  суб’єктів  господар-
ської діяльності виготовляють одну й ту саму продукцію, 
надають послуги одного виду, які не однакові за рівнем 
якості,  споживачеві  іноді  непросто  відрізнити  товар 
або  послугу  однієї  особи  від  такого  ж  товару  (послу-
ги), що пропонується  іншим суб’єктом господарювання  
[15, с. 13]. 

Як зазначає О. Дудоров щодо злочину, передбаченого 
ст. 229 КК, суспільна небезпека правопорушення, що по-
сягає на право інтелектуальної власності на торговельні 
марки, має багатоаспектний характер і полягає у загрозі 
засадам добросовісної конкуренції, заподіянні майнової 
шкоди  суб’єктам  господарської  діяльності  та підриві  їх 
ділової репутації, розширенні тіньового сектора економі-
ки, зниженні авторитету держави на міжнародній арені, 
скороченні  іноземних  інвестицій,  порушенні  прав  і  за-
конних  інтересів  споживачів  [16,  с.  23]. Так,  особи,  які 
випускають товари під чужими торговельними марками, 
що вже добре зарекомендували себе на ринку, є класич-
ними  недобросовісними  конкурентами,  яким  вдається 
зекономити  кошти,  необхідні  для  проведення  реклами, 
маркетингових досліджень, придбання складного та до-
рогого  обладнання  тощо.  Використовуючи  чужу  торго-
вельну марку, порушник розширює збут своєї продукції. 
При  цьому  на  ринку  об’єктивно  звужується  попит  на 
оригінальні лікарські засоби, які виготовляються та (або) 
реалізуються власником торговельної марки, а останній 
витісняється з ринку в тій частині платоспроможного по-
питу, в якій він задовольняється реалізацією фальсифіко-
ваних лікарських засобів. Крім збитків у вигляді упуще-
ної вигоди, завдається шкода діловій репутації власника 
торговельної марки, оскільки його торговельна марка не-
рідко використовується на товарах значно нижчої якості.

Отже,  суспільна  небезпечність  злочинів,  передбаче-
них ст. 321-1 КК, визначається шкодою або  загрозою  її 
спричинення  встановленому  законодавством  порядку 
обігу в Україні лікарських засобів, загрозою для життя та 
здоров’я  невизначеного  кола  осіб. Крім  того,  суспільна 
небезпечність цього злочину доповнюється порушенням 
інтелектуальних  прав,  засади  конкурентних  відносин. 
Жодним чином не применшуючи ступеня суспільної не-
безпеки злочинів, склад яких визначено цими нормами, 
варто відзначити певну законодавчу непослідовність під 
час визначення міри покарання в санкціях цих норм. 

Аналізуючи  санкції  норм,  що  передбачені  ст.  321-1 
КК  України,  за  позицією  законодавця  вчинення  неза-
конних дій щодо фальсифікованих лікарських  засобів  є 
умисним злочином середньої тяжкості  за ч. 1; умисним 
тяжким – за ч. 2 ст. 321-1 (від 5 до 8 років позбавлення 
волі з конфіскацією майна), та особливо тяжким – за ч. 3 
ст. 321-1 КК (позбавлення волі на термін від 8 до 10 років 
або довічне позбавленням волі з конфіскацією майна).

Варто погодитись  із Т. Сахарук, що  в  санкціях  кри-
мінально-правових норм знайшла своє відображення ти-
пова оцінка тяжкості всіх тих злочинів, про які йдеться 

у диспозиції. Ця оцінка заснована на загальних, єдиних 
ознаках  злочину,  їх  видовій  характеристиці  та  виража-
ється у типовій мірі покарання [17, с. 13].

Непослідовність  законодавця  полягає  в  нетиповій 
оцінці  тяжкості  цих  злочинів,  невідповідності  ступеню 
суворості покарання  та фактично створенні  колізійного 
положення щодо ч. 2 ст. 59 КК. 

По-перше,  в  санкції  ч.  2  ст.  321-1 КК  (так  само  –  в 
ч.  3  ст.  231-1 КК) визначено в  якості обов’язкового до-
даткового покарання конфіскацію майна. За правилами, 
передбаченими ч. 2 ст. 59 КК України, конфіскація май-
на встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі 
злочини,  а  також  за  злочини  проти  основ  національної 
безпеки України та  громадської безпеки, незалежно від 
ступеня  їх тяжкості  і може бути призначена лише у ви-
падках,  спеціально  передбачених  в  Особливій  частині 
цього Кодексу. Правильно зазначається в монографічно-
му дослідженні, що суб’єктивна сторона злочину, перед-
баченого ст. 321-1 КК України, характеризується прямим 
умислом і метою збуту під час придбання, перевезення, 
пересилання чи зберігання фальсифікованих лікарських 
засобів. А мотивація злочину може бути різною і на ква-
ліфікацію  не  впливає  [18,  с.  70].  Дійсно,  такий  злочин 
може бути вчинено і з інших, окрім корисливих, мотивів 
(наприклад, помста або підрив авторитету певної фарма-
кологічної фірми). Отже, не можна передбачити конфіс-
кацію  як  обов’язкове  додаткове  покарання  за  санкцією 
цієї норми. 

В  санкції  ч.  3  ст.  321-1 КК визначено два  основних 
альтернативних  видів  покарання  –  позбавлення  волі  на 
термін  від  8  до  10  років  або  довічне  позбавлення  волі. 
Як  слушно  зауважує  А. Музика,  ставлення  винного  до 
наслідків  злочину  (загроза  для  життя  чи  здоров’я  осо-
би,  смерть  особи  або  інші  тяжкі  наслідки)  є  необереж-
ним [14, с. 936]. Якщо ж виходити зі змісту цієї норми, за 
незаконні дії з фальсифікованими лікарськими засобами 
(за умов необережного ставлення до спричинення смерті 
особі  або до  інших тяжких наслідків)  закон передбачає 
призначення,  як  альтернативи,  довічного  позбавлення 
волі. Втім, таке ж покарання можна призначити особі за 
санкцією ч. 2 ст. 115 КК, тобто за умисне вбивство за об-
тяжуючих обставин (наприклад, вчинене загально небез-
печним способом, вбивство двох або більше осіб тощо). 
Проте  в  цьому  випадку  варто  констатувати  порушення 
співмірності ступеня тяжкості умисного вбивства та нео-
бережного заподіяння смерті людині (чи декільком осо-
бам). Крім того, якщо під «іншими тяжкими наслідками» 
розуміти тяжкі тілесні ушкодження, то за санкцією ч. 2 
ст.  121  КК України  максимальне  покарання  передбаче-
но у вигляді позбавлення волі до 10 років. Таким чином, 
недоречним вбачається передбачення в ч. 3 ст. 321-1 КК 
України покарання у вигляді довічного позбавлення волі. 

Висновки. Суспільна  небезпечність  фальсифікації 
лікарських  засобів  або  їх  обігу  визначається,  в  першу 
чергу,  через  коло  суспільних  відносин,  які  складають 
об’єкт цього злочину. Основним об’єктом виступає вста-
новлений  законом  порядок  обігу  лікарських  засобів, 
додатковим, факультативним – життя  та  здоров’я неви-
значеного  кола  осіб,  нормальні  конкурентні  відносини. 
Втім, відзначається певна непослідовність у визначенні 
міри  покарання  та  невідповідності  ступеня  суспільної 
небезпечності  злочину.  А  саме,  у  необґрунтованості,  з 
точки зору положень Загальної частини КК, передбачен-
ня  додаткового  обов’язкового  покарання  у  вигляді  кон-
фіскації  майна  та  невідповідності  суворості  довічного 
позбавлення волі ступеню суспільної небезпеки злочину, 
передбаченого  ст.  321-1  КК. У  протидії  цьому  злочину 
варто виходити не з принципу «максимальної суворості 
покарання», а з принципу невідворотності кримінальної 
відповідальності за злочинні діяння. 
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СОЦІАЛьНА ОБУМОВЛЕНІСТь КРиМІНАЛьНОЇ ВІДПОВІДАЛьНОСТІ 
ЗА ЗАПОДІЯННЯ ТІЛЕСНих УШКОДЖЕНь

SOCIaL CONdITIONaLITy Of CrIMINaL rESPONSIBILITy fOr BOdy INJurIES

Гураль Л.О.,
ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології

Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті проаналізовано найсуттєвіші чинники соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за заподіяння тілесних ушко-
джень. Розглянуті думки науковців щодо доцільності протидії таким суспільно небезпечним діянням кримінально-правовими засобами. 
Встановлено відповідність норм Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень, 
нормам вітчизняного й міжнародного законодавства.

Ключові слова: соціальна обумовленість, тілесні ушкодження, чинники соціальної обумовленості, суспільна небезпека, криміналь-
но-правові засоби.

В статье проанализированы наиболее существенные факторы социальной обусловленности уголовной ответственности за при-
чинение телесных повреждений. Рассмотрены мнения ученых относительно целесообразности противодействия таким общественно 
опасным деяниям уголовно-правовыми средствами. Установлено соответствие норм Уголовного кодекса Украины, предусматривающих 
ответственность за причинение телесных повреждений, нормам отечественного и международного законодательства.

Ключевые слова: социальная обусловленность, телесные повреждения, факторы социальной обусловленности, общественная 
опасность, уголовно-правовые средства.

The most essential factors of social conditionality of criminal responsibility for body injuries are analyzed in this article. Such criteria of public 
danger of such acts as the object of encroachment of certain group of crimes and the damage, which is caused (can be caused) by the pointed 
socially dangerous acts, are considered. Scientist’s opinions as for expediency of counter action to such socially dangerous acts by criminal law 
means are considered. The accordance of norms of the Criminal Code of Ukraine providing the responsibility for body injuries to the norms of 
native and international legislation.

Key words: social conditionality, body injuries, factors of social conditionality, social danger, criminal law means.
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Постановка проблеми. Споконвіку життя й здоров’я 
людини  визнавались  найважливішими  цінностями  будь-
якої держави. Саме тому зусилля останніх були спрямовані 
на пошук дієвих механізмів захисту тілесної недоторкан-
ності особи. Одним із таких засобів стало кримінальне за-
конодавство, яке закріпило підстави й види кримінальної 
відповідальності за посягання на життя й здоров’я особи. 
Очевидно, що даний процес не  був  спонтанним,  а  базу-
вався на певних чинниках, які в подальшому отримали в 
доктрині кримінального права збірне формулювання – со-
ціальна обумовленість кримінальної відповідальності.

Стан дослідження. Соціальна  обумовленість  кри-
мінальної  відповідальності  ґрунтовно  досліджується  в 
теорії  кримінального  права  вже  понад  чотири  останніх 
десятиліття. Так, вказану проблему розробляли П.А. Фе- 
фелов  [1,  с.  100–107],  А.І.  Коробеєв  [2],  В.К.  Грищук  
[3,  с.  76–80],  В.І.  Осадчий  [4],  П.Л.  Фріс  [5],  І.Б.  Газ-
дайка-Василишин  [6],  К.В.  Катеринчук  [7,  с.  12–25],  
О.О. Пащенко [8, с. 82–87] тощо. Оскільки соціальна обу-
мовленість кримінально-правових норм є доволі об’ємною 
проблемою, праці вказаних авторів здебільшого присвяче-
ні аналізу чинників (факторів, обставин), які визначають 
кримінальну відповідальність за окремі суспільно небез-
печні діяння чи їх групу.

Метою статті є  аналіз  найбільш  суттєвих  чинників 
соціальної  обумовленості  кримінальної  відповідальності 
за заподіяння тілесних ушкоджень, серед яких – суспіль-
на  небезпека  таких  діянь,  їх  відносна  поширеність,  до-
цільність протидії таким суспільно небезпечним діянням 
кримінально-правовими  засобами  й  відповідність  норм 
Кримінального кодексу України  (далі – КК України), які 
передбачають  відповідальність  за  заподіяння  тілесних 
ушкоджень, нормам вітчизняного й міжнародного законо-
давства.

Виклад основного матеріалу. Більшість  науковців 
у  теорії  кримінального  права  найбільш прийнятною для 
позначення  структурних  елементів  соціальної  обумовле-
ності кримінальної відповідальності визнають дефініцію 
«чинники». [4, с. 57; 6, с. 30; 7, с. 15; 9, с. 206]. Проте щодо 
кількості таких чинників позиції авторів суттєво відрізня-
ються. Наприклад, А.І. Коробеєв виокремлював двадцять 
чотири  чинники  соціальної  обумовленості  кримінальної 
відповідальності (криміналізації) [2, с. 66].

Натомість І.Б. Газдайка-Василишин вважає за доцільне 
обмежити коло таких чинників лише п’ятьма:1) суспільна 
небезпека певного виду посягань; 2) їх відносна пошире-
ність;  3)  доцільність  протидії  посяганням  певного  виду 
кримінально-правовими засобами; 4) традиції вітчизняної 
законодавчої практики щодо протидії таким посяганням; 
5) зарубіжний досвід застосування кримінально-правових 
засобів протидії відповідним посяганням. [6, с. 35].

Водночас Н.О. Гуторова виокремлює дві групи підстав 
криміналізації  суспільно  небезпечних  діянь.  Перша  –  со-
ціальні й соціально-психологічні, які виявляють суспільну 
необхідність  і політичну доцільність установлення кримі-
нальної відповідальності за певне діяння. До них належать: 
суспільна  небезпечність  діяння,  його  відносна  пошире-
ність,  пропорційність  позитивних  і  негативних  наслідків 
криміналізації й кримінально-політична адекватність кри-
міналізації. Друга – підстави, що визначають вимоги вну-
трішньої  логічної  узгодженості  норми  із  системою  права 
взагалі й кримінального права зокрема. Сюди слід віднести: 
відповідність нової норми закону про кримінальну відпо-
відальність Конституції України; порушення суспільно не-
безпечними посяганнями норм інших галузей чинного за-
конодавства, якими встановлені певні обов’язки суб’єктів; 
логічна пов’язаність норми закону про кримінальну відпо-
відальність  з  іншими нормами  відповідного  розділу Осо-
бливої частини КК України. [10, с. 49].

Зважаючи  на  вищенаведену  класифікацію  чинників 
криміналізації  й  предмет  даного  дослідження,  пропону-

ємо  виділити  найбільш  суттєві  чинники  соціальної  обу-
мовленості  кримінальної  відповідальності  за  заподіяння 
тілесних ушкоджень: 1) суспільна небезпека таких діянь; 
2) їх відносна поширеність; 3) доцільність протидії таким 
суспільно  небезпечним  діянням  кримінально-правовими 
засобами; 4) відповідність норм КК України, які передба-
чають відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень, 
нормам вітчизняного та міжнародного законодавства.

  Сприйняття  суспільної  небезпеки  суспільно  небез-
печного діяння  як чинника криміналізації має  історично 
мінливий характер. Зокрема, на сьогодні низка науковців 
пропонують взагалі відмовитися від категорії «суспільна 
небезпека»,  замінивши  її  «кримінальною  протиправніс-
тю». Наприклад, Д.С. Азаров [11, с. 139–46] і В.В. Шаб- 
листий [12, с. 11] вважають суспільну небезпеку пережит-
ком  радянського  кримінального  права,  яка  була  штучно 
створена  з  метою  виправдання  застосування  криміналь-
ного закону за аналогією. Автори пояснювальної записки 
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих  актів  України  щодо  запровадження  кримі-
нальних  проступків»  висувають  пропозицію  виключити 
будь-які  згадки  про  «суспільну  небезпеку»  злочину  «як 
малозрозумілу  наукову  абстракцію,  яка  за  десятиріччя 
свого  існування  в  радянському  й  пострадянському  про-
сторі не довела свого практичного значення»[13].

На  противагу  останнім  О.О.  Дудоров  [14,  с.  88],  
М.Р.  Рудковська  [15,  с.  12–15],  В.Я.  Тацій,  В.І.  Тютюгін  
і Ю.А. Пономаренко [16] цілком справедливо, на наш по-
гляд,  виступають  за  збереження  «суспільної  небезпеки». 
Науковці  мотивують  свою  позицію  тим,  що  суспільна 
небезпека є підставою для криміналізації діянь на стадії 
правотворчості, а на стадії правозастосування такі діяння 
будуть  визнані  підставою кримінальної  відповідальності 
за ознакою кримінальної протиправності. Тобто суспільна 
небезпека є первинною щодо кримінальної протиправнос-
ті, тому ці поняття не є взаємозамінюваними. 

На основі розглянутих позицій вищевказаних науков-
ців  пропонуємо  в  даній  роботі  розглянути  такі  критерії 
суспільної небезпеки заподіяння тілесних ушкоджень, як 
об’єкт, на який посягає відповідна група злочинів, і шкода, 
яку заподіюють (можуть заподіяти) вказані суспільно не-
безпечні діяння. 

Необхідність захисту здоров’я людини з боку держави 
випливає передусім з положень Конституції України. Зо-
крема, права і свободи людини й громадянина, відповідно 
до Основного закону, визначають зміст і спрямованість ді-
яльності Української держави, а  їх утвердження й  забез-
печення  розглядається  як  головний  обов’язок  держави. 
Статті 3, 27, 49 Конституції України проголошують люди-
ну, її життя й здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпеку найвищою соціальною цінністю. 

Крім  того,  суспільна  небезпека  заподіяння  тілесних 
ушкоджень виявляється в здатності вказаних діянь заподі-
ювати істотну шкоду фізичній особі (особам). Законодавче 
формулювання шкоди, яка може бути спричинена внаслі-
док заподіяння тілесних ушкоджень, знаходить різне відо-
браження у КК України. По-перше,  диспозиції  відповід-
них  статей  сформульовані  через  конкретні  поняття,  які 
характеризують  ступінь  втрати  працездатності  або  три-
валість розладу здоров’я (наприклад, статті 121, 122, 125 
КК України). По-друге, в диспозиціях інших статей вказа-
но на шкоду, заподіяну здоров’ю потерпілої особи, через 
дефініції «шкода здоров’ю» (наприклад, частина 1 статті 
181, частина 2 статті 265 КК України) й «істотна шкода» 
(частина 1 статті 137, частина 4 статті 323, частина 2 стат-
ті 150 КК України). По-третє, частина диспозицій статей, 
що передбачають відповідальність за заподіяння тілесних 
ушкоджень,  викладена  за  допомогою  оціночних  понять, 
які включають в свій зміст і відповідну шкоду здоров’ю – 
тяжкі наслідки (наприклад, частина 3 статті 133, частина 1  
статті  138,  частина  2  статті  140 КК України);  інші  тяж-
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кі  наслідки  (наприклад,  частина  1  статті  141,  частина  2  
статті  155,  частина  2  статті  194  КК  України);  особливо 
тяжкі наслідки (частина 4 статті 152, частина 3 статті 153 
КК України). Отже, шкода, яка може бути спричинена вна-
слідок  заподіяння  тілесних  ушкоджень,  у  вітчизняному 
кримінальному  законі  визначена  як  матеріальна.  Але  не 
слід виключати й моральної шкоди, яка практично завжди 
заподіюється  потерпілій  особі  внаслідок  тілесних  ушко-
джень, хоча й не відображена із зрозумілих причин в дис-
позиції відповідних статей КК України. Таким чином, кри-
міналізації підлягають лише такі тілесні ушкодження, які 
здатні заподіювати істотну шкоду фізичній особі, оскільки 
за відсутності такої шкоди діяння буде визнане малознач-
ним відповідно до частини 2 статті 11 КК України.

На  основі  вищевикладеного  слід  констатувати,  що 
здоров’я особи підлягає охороні нормами кримінального 
права лише від посягань, які визнані суспільно небезпеч-
ними. 

Відносна  поширеність  діянь,  які  не  відповідають  за-
садам суспільного співжиття, не завжди означає нагальну 
потребу  й  доцільність  їх  криміналізації.  Наприклад,  на-
сильство  в  сім’ї,  алкоголізм,  бродяжництво й жебрацтво 
не  визнані  злочинами  за КК Україні,  оскільки  законода-
вець вважає криміналізацію таких діянь невиправданою, 
притягнення всіх подібних порушників – нездійсненним і 
частково несправедливим.

 Доцільність протидії суспільно небезпечним діянням 
кримінально-правовими засобами широко обговорюється 
в кримінально-правовій доктрині. 

  Одні  науковці  виступають  за  мінімізацію  ролі  кри-
мінального  права  в  регулюванні  суспільних  відносин. 
Так, Ю.В. Баулін  вважає, що прагнення  законодавця  ви-
рішити проблематичні політичні, соціально-економічні й 
інші  ситуації шляхом  застосування  заходів кримінальної 
відповідальності  приречені  на  невдачу  [17,  с.  41].  Дум-
ку  вказаного  автора  підтримує В.М. Куц,  який  зазначає, 
що  кримінальному  праву  в  демократичному  суспільстві 
не відведена роль провідного регулятора суспільних від-
носин,  натомість  –  допоміжної  галузі  юриспруденції  
[18, с. 56].

Як  зазначають  Л.П.  Брич  та  В.О.  Навроцький,з  ме-
тою  визначення  меж  кримінально-правової  регламента-
ції суспільних відносин важливо дослідити такі аспекти:  
а) який економічний ефект дає введення кримінальної від-
повідальності; б) яка економічна ефективність криміналі-
зації чи декриміналізація, тобто співрозмірність затрат на 
реалізацію кримінально-правової заборони й надходжень 
до бюджету й навпаки; в) чи допустимі, з точки зору сус-
пільної моралі, негативні наслідки криміналізації – збіль-
шення  корумпованості  державних  службовців;  підрив 
авторитету  держави,  яка  не  в  змозі  боротися  з  негатив-
ними виявами без  використання крайніх  засобів  впливу; 
небажання  населення  співпрацювати  з  правоохоронним 
органами у викритті певних посягань тощо; г) наскільки 
можливо сформулювати заборону в нормі права, викорис-
товуючи наявні мовні засоби; ґ) чи володіє держава сила-
ми,  засобами,ресурсами  для  реалізації  кримінально-пра-
вової заборони [19, с. 144].

  Очевидно,  що  криміналізація  заподіяння  тілесних 
ушкоджень має ряд позитивних наслідків, серед яких: пе-
реконаність населення держави в дієвому механізмі захис-
ту  їхньої  тілесної  недоторканності;  підвищення  внаслі-
док цього  авторитету держави в  особі правозастосовних 
органів; зміцнення законності й правопорядку, поваги до 
тілесної недоторканності й гідності особи в суспільстві. 

  Криміналізація  заподіяння  окремих  видів  тілесних 
ушкоджень, яка проведена незважаючи на правові засади, 
може  призвести  до  негативних  соціальних  наслідків,  як 
от:  перевантаженість  правозастосовних  органів;  неефек-
тивність або недієвість норм КК України, що підриває ав-
торитет держави в особі органів кримінальної юстиції та 

суду; психологічний дискомфорт і соціальна дезадаптація 
осіб, засуджених за вчинення цих суспільно небезпечних 
діянь тощо.

Досліджуючи питання  соціальної обумовленості  зло-
чинів,  пов’язаних  із  заподіянням  тілесних  ушкоджень, 
необхідно  встановити  відповідність  норм  КК  України, 
які передбачають відповідальність за заподіяння тілесних 
ушкоджень,положенням вітчизняного й міжнародного за-
конодавства в галузі охорони здоров’я.

Як зазначали ще В.М. Кудрявцев й А.М. Яковлєв, вста-
новлення  відповідності  кримінально-правової  норми по-
ложенням Конституції має принципове  значення для ха-
рактеристики соціальної обумовленості [20, с. 229].

Конституція  України  проголошує  здоров’я  й  недотор-
канність  людини  одними  з  найвищих  соціальних  ціннос-
тей у державі (стаття 3); рівність людей у гідності й правах 
(стаття 21); право на вільний розвиток особистості,  якщо 
при цьому не порушуються права  і свободи  інших людей 
(стаття 23); обов’язок держави – захищати життя людини 
й право кожного –  захищати своє життя й  здоров’я, жит-
тя  й  здоров’я  інших  людей  від  протиправних  посягань  
(ст. 27); право кожного на охорону здоров’я, медичну допо-
могу й медичне страхування; право громадян на соціальний 
захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової  або  тимчасової  втрати  працездатності  (ст.  46). 
Аналіз  норм  КК  України,  які  передбачають  відповідаль-
ність за заподіяння тілесних ушкоджень, свідчить про не-
суперечність даних норм вищенаведеним положенням Кон-
ституції України, а натомість доповнення відповідної галузі 
суспільного життя додатковим засобом регулювання.

Не менш важливим є з’ясування несуперечності норм 
про  заподіяння  тілесних ушкоджень,  які передбачені КК 
України, положенням вітчизняного й міжнародного зако-
нодавства в галузі охорони здоров’я.

Закон України від 19 листопада1992 року «Основи за-
конодавства України про охорону здоров’я» з подальши-
ми змінами й доповненнями [21] (далі – ОЗУОЗ) декларує 
права  й  обов’язки  громадян  в  галузі  охорони  здоров’я, 
основи  медичної  експертизи,  відповідальність  за  пору-
шення законодавства про охорону здоров’я. Зокрема, від-
повідно до статті 10 ОЗУОЗ, обов’язком громадян України 
в галузі охорони здоров’я є піклуватися про своє здоров’я 
й здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян. Ці 
обов’язки й відповідальність за їх невиконання конкрети-
зовані в низці норм КК України (наприклад, статті 121–128,  
137). Статтею 71 ОЗУОЗ передбачені  основи  судово-ме-
дичної  експертизи, що  є  обов’язковою при встановленні 
ступеня  тяжкості  тілесних  ушкоджень  в  кримінальному 
провадженні. У статті 80 ОЗУОЗ йдеться про кримінальну 
й  інші  види  відповідальності,  яку несуть  особи,  винні  в 
порушенні законодавства про охорону здоров’я, що свід-
чить про  обов’язковість  криміналізації  заподіяння  тілес-
них ушкоджень.

Як було зазначено вище, для визначення виду тілесно-
го ушкодження потрібні спеціальні знання в галузі меди-
цини, тому обов’язковим є звернення до підзаконних нор-
мативно-правових актів, що висвітлюють деякі медичні й 
правові  аспекти.  Правила  судово-медичного  визначення 
ступеня  тяжкості  тілесних  ушкоджень  (далі  –  Правила) 
[22]  закріплюють положення про  те, що судово-медичне 
визначення  ступеня  тяжкості  тілесних  ушкоджень  про-
водиться згідно з Кримінальним кодексом України. П.1.5. 
Правил відсилає до класифікації тілесних ушкоджень, пе-
редбаченої КК України. Як бачимо, Правила й КК України 
перебувають у нерозривному взаємозв’язку й обумовлю-
ють необхідність існування один одного.

Доцільність  встановлення  кримінальної  відповідаль-
ності за заподіяння тілесних ушкоджень обумовлена поло-
женнями міжнародно-правових актів. Загальна декларація 
прав людини (1948 р.); Конвенція про захист прав людини 
й основоположних свобод (1953); Європейська соціальна 
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хартія (1961 р.); Міжнародний пакт про економічні, соці-
альні й культурні права (1966 р.) й інші міжнародно-пра-
вові  акти,  які  ратифіковані Україною,  зобов’язують  дер-
жав-учасниць забезпечити всебічну підтримку й охорону 
прав людини. Зокрема, право на життя гарантоване стат-
тею 3 Загальної декларації прав людини; статтею 2 Кон-
венції про захист прав людини й основоположних свобод; 
статтею 12 Міжнародного пакту про економічні, соціаль-
ні й культурні права; право на безпечні й  здорові умови 
праці передбачене у частині 3 статті 1, статті 3 Європей-
ської соціальної хартії, статті 7 Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні й культурні права. Водночас у даних 
нормативних  актах  зазначено  необхідність  встановлення 
законом  обмежень  з  метою  забезпечення  належного  ви-
знання й поваги прав і свобод інших (стаття 29 Загальної 
декларації прав людини, стаття G Європейської соціальної 
хартії, стаття 4 Міжнародного пакту про економічні, соці-
альні і культурні права). Очевидно, що останні обмеження 
у більшості держав-учасниць закріплені в кримінальному 

законодавстві як  гарантії  застосування найбільш суворо-
го виду юридичної відповідальності до осіб, винуватих у 
порушенні вказаних прав людини. Таким чином,  з упев-
неністю  можемо  відзначити  системно-правову  несупер-
ечність норм КК України про заподіяння тілесних ушко-
джень нормам міжнародного права.

Висновки. На основі вищевикладеного зазначимо, що 
криміналізація певних видів діянь не може бути основа-
на на логіці «чистого розуму» або нагальній необхіднос-
ті, натомість – на поєднанні певних соціальних чинників. 
Фундаментальними  чинниками  соціальної  обумовленос-
ті  кримінальної  відповідальності  за  заподіяння  тілесних 
ушкоджень  виступають:  1)  суспільна  небезпека  таких  
діянь; 2)  їх  відносна поширеність;  3) доцільність проти-
дії  таким  суспільно  небезпечним  діянням  кримінально-
правовими  засобами;  4)  відповідність норм КК України, 
які передбачають відповідальність за заподіяння тілесних 
ушкоджень, нормам вітчизняного й міжнародного законо-
давства.
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ПРО ПОНЯТТЯ Й РОЛь КРиМІНАЛьНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТиКи 
В СиСТЕМІ ПОЛІТиКи УКРАЇНи У СФЕРІ БОРОТьБи ЗІ ЗЛОЧиННІСТЮ

CONCEPT aNd rOLE Of CrIMINaL Law POLICy 
IN uKraINE POLICy IN ThE fIghT CrIME

Кернякевич-Танасійчук Ю.В.,
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доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права 
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У статті розглядається питання визначення поняття «кримінально-правова політика». Здійснюється аналіз наукових поглядів щодо 
визначення поняття кримінально-правової політики. Обґрунтовується ключова роль кримінально-правової політики в системі політики 
України у сфері боротьби зі злочинністю. 

Ключові слова: політика у сфері боротьби зі злочинністю, кримінально-правова політика, кримінально-правова політика як напрям 
діяльності, кримінально-правова політика як галузева наука, роль кримінально-правової політики.

В статье рассматривается вопрос определения понятия «уголовно-правовая политика». Осуществляется анализ научных взглядов 
на определение понятия уголовно-правовой политики. Обосновывается ключевая роль уголовно-правовой политики в системе политики 
Украины в сфере борьбы с преступностью.

Ключевые слова: политика в сфере борьбы с преступностью, уголовно-правовая политика, уголовно-правовая политика как на-
правление деятельности, уголовно-правовая политика как отраслевая наука, роль уголовно-правовой политики.

The article discusses the definition of «the criminal law policy». The scientific views on the definition of the criminal law policy are analyzed. 
Key role of the criminal law policy in the policy of Ukraine in the fight against crime is proved.

Key words: policy in the fight against crime, criminal law policy, criminal law policy as an area of activity, criminal law policy s a branch of 
science, role of the criminal law policy.

Постановка проблеми. Політика  у  сфері  боротьби 
зі  злочинністю,  будучи  складовою  загальної  правової 
політики  держави,  включає  в  себе  комплекс  заходів  від 
профілактики й запобігання злочинів до виконання пока-
рань. Складовими частинами політики у  сфері боротьби 
зі злочинністю є кримінально-правова, кримінальна про-
цесуальна, кримінально-виконавча й кримінологічна (про-
філактична) політики. Кожен з названих елементів спря-
мований  на  реалізацію  спільної  мети  –  зниження  рівня 
злочинності, однак наділений своїм власним комплексом 
заходів  і методів, які виступають механізмами досягнен-
ня  названої  мети.  Роль  «фарватера»  в  системі  політики 
у сфері боротьби зі  злочинністю належить кримінально-
правовій політиці, оскільки саме вона формулює поняття 
злочинного й окреслює його межі, чим визначає спрямо-
ваність  інших складових підсистем політики у сфері бо-
ротьби зі злочинністю.

Метою статті є визначення поняття кримінально-пра-
вової політики й з’ясування її ролі в системі політики бо-
ротьби зі злочинністю. 

Виклад основного матеріалу. Як справедливо відзна-
чає П.Л. Фріс, кримінально-правова політика (з точки зору 
доктринального  осмислення)  є  найбільш  розробленою 
складовою, оскільки є об’єктом дослідження вже більше 
100  років  [1,  с.  562  ]. Саме професор П.Л. Фріс  у  своїй 
докторській дисертації на тему «Кримінально-правова по-
літика України» комплексно дослідив поняття криміналь-
но-правової політики,  історію  її формування й розвитку, 
проблеми її реалізації тощо [2]. Крім того, П.Л. Фріс разом 
зі своїми учнями продовжує свою плідну роботу в рамках 
названої теми й без перебільшення заслуговує на звання 
керівника наукової школи з дослідження проблем політи-
ки у сфері боротьби зі злочинністю загалом і криміналь-
но-правової політики зокрема.

Цитуючи Ю.А. Пономаренка,  слід  зазначити, що  до-
слідження  проблем  кримінально-політичного  характеру 
розпочалося задовго до того, як відповідну правову кате-
горію почали вживати в юридичній літературі. Водночас 
автор  звертає  увагу  на  те,  що  тільки  в  ХІХ  ст.  поняття 
«кримінально-правова  політика»  почало  викристалізову-

ватися з окремих філософських учень і перейшло в лона 
правової  науки.  При  цьому  вивчення  тогочасних  кримі-
нально-правових  джерел  дає  підстави  для  висновку,  що 
в них в цілому було сформовано розуміння цього понят-
тя,  підтримуване  більшістю  європейських  правознавців. 
Воно полягало в розгляді кримінально-правової політики 
як самостійної галузі науки або частини іншої галузі (кри-
мінального  права,  кримінальної  соціології,  кримінології 
тощо),  завданням  якої  є  не  догматичний  аналіз  чинного 
законодавства,  а  опрацювання  напрямків  його  розвитку  
de lege ferenda [3, с. 156]. 

Не вдаючись в детальний аналіз історії розвитку кри-
мінально-правової політики як явища на сторінках праць 
зарубіжних вчених, не можна не згадати перше на теренах 
вітчизняної науки ґрунтовне дослідження проблем кримі-
нальної політики, здійснене М.П. Чубинським [4], погля-
ди  якого  отримали  подальше  продовження  й  розвиток  в 
дослідженнях сучасних авторів.

На сьогоднішній день в кримінально-правовій літера-
турі  існують  різноманітні  дефініції  поняття  «криміналь-
но-правова політика».

Ю.А.  Пономаренко  слідом  за  багатьма  правниками 
тлумачить кримінально-правову політику як багатогранне 
явище. Перш за все, вчений вважає, що її слід розглядати 
як певний вид діяльності держави з протидії злочинності з 
використанням засобів кримінального права. Це так зване 
вузьке трактування досліджуваного поняття, яке не вклю-
чає в себе протидію злочинності з використанням інших 
засобів: організаційних, економічних, культурних, адміні-
стративних, кримінологічних, процесуальних та  ін. Крім 
того, кримінально-правова політика – це ще й відповідна 
галузь науки, яка має предметом свого дослідження вказа-
ний вид діяльності. Нарешті, терміном «кримінально-пра-
вова  політика»  з  певними  застереженнями може  означа-
тися й відповідна навчальна дисципліна, що викладається 
студентам деяких вузів [5, с. 139 ]. 

До  прикладу,  в  Навчально-науковому  Юридичному 
інституті  Прикарпатського  національного  університе-
ту  імені Василя Стефаника  студентами  освітнього  рівня 
«Магістр» вивчається навчальна дисципліна «Криміналь-
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но-правова політика в системі політики у сфері боротьби 
зі злочинністю», а паралельно з нею викладаються також 
такі  дисципліни,  як:  «Кримінально-виконавча політика», 
«Кримінальна процесуальна політика»,  «Кримінологічна 
політика» тощо.

В.І.  Тюнін  стверджує,  що  в  даний  час  кримінально-
правову політику можна розглядати як частину криміналь-
ної політики, яка представляє собою напрямок діяльності 
законодавчих і правозастосувальних органів у виробленні 
загальних  положень  кримінального  законодавства,  кри-
міналізації й декриміналізації діянь, розробці видів і роз-
мірів  покарань  у  санкціях  конкретних  складів  злочинів  
[6, с. 6]. При цьому вчений кримінально-правову політи-
ку держави називає «суб’єктом формування кримінальної 
політики», що свідчить про її головну й визначальну роль 
у системі політики в сфері боротьби зі злочинністю щодо 
інших її складових.

А.А. Митрофанов у своїй дисертації на здобуття науко-
вого ступеня кандидата юридичних наук на тему «Основні 
напрямки кримінально-правової політики в Україні: фор-
мування та реалізація» приходить до висновку, що понят-
тя  «кримінально–правова  політика»  необхідно  розуміти 
в широкому й вузькому значеннях. У широкому значенні 
цим  поняттям  охоплюється  загалом  здійснення  протидії 
злочинності з використанням засобів кримінальної репре-
сії. У вузькому ж значенні кримінально–правова політика 
саме і є політикою протидії злочинності з використанням 
засобів матеріального кримінального права [7, с. 11].

О.В.  Єпіфанова  визначає  кримінально-правову  полі-
тику  як  частину  державної  політики,  яка  спрямована  на 
протидію злочинності для захисту особистості, власності, 
держави  й  інших  охоронюваних  кримінальним  законом 
об’єктів (інтересів) від злочинного посягання [8, с. 73]. 

У  контексті  аналізу  складових  частин  структури  по-
літики  у  сфері  протидії  злочинності  О.Д. Максимів  дає 
визначення  кримінально-правової  політики. На  її  думку, 
кримінально-правова  політика  як  системоутворюючий 
елемент  політики  у  сфері  протидії  злочинності  є  напря-
мом  діяльності  державних  органів  і  суспільства  з  про-
тидії  злочинності  кримінально-правовими  заходами,  а 
також  сукупністю  основоположних,  керуючих  ідей,  які 
визначають зміст кримінально-правових норм й інститутів  
[9, с. 47].

Найбільш повним і таким, що відображає суть понят-
тя  «кримінально-правова  політика»,  є  його  визначення 
корифеями науки кримінального права – В.І. Борисовим 
і П.Л. Фрісом,  які  пропонують кримінально-правову по-
літику розуміти як системоутворюючий елемент політики 
держави у сфері боротьби  зі  злочинністю, що розробляє 
стратегію й тактику, формулює основні завдання, принци-
пи, напрями й цілі кримінально-правового впливу на зло-
чинність, виробляє засоби їх досягнення й виражається в 
нормах законодавства про кримінальну відповідальність, 
практиці їх застосування, рішеннях офіційного тлумачен-
ня  Конституційним  Судом  України  кримінально-право-
вих норм, постановах Пленуму Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з 
питань застосування спеціалізованими судами законодав-

ства про кримінальну відповідальність, судових рішеннях 
Верховного Суду України з приводу неоднакового засто-
сування норм матеріального права (складові кримінально-
правової політики) [10, с. 28–29].

Одночасно  П.Л.  Фріс  розглядає  кримінально-право-
ву  політику  як  галузеву  науку  кримінально-правового 
циклу, що вивчає потреби держави у сфері охорони най-
важливіших  суспільних  відносин,  благ  та  інтересів  осо-
би засобами кримінально-правового впливу за допомогою 
притаманних їй методів криміналізації й декриміналізації, 
педалізації  й  депеналізації,  розробляє  пропозиції  щодо 
законодавчого  забезпечення  задоволення  цих  потреб  
[11, с. 19].

Визначена кримінально-правова політика як  галузева 
наука разом із кримінальною процесуальною, криміналь-
но-виконавчою й кримінологічною (профілактичною) по-
літикою  як  галузевими  науками  формують  міжгалузеву 
науку політики у сфері боротьби зі злочинністю. А оскіль-
ки всі складові політики у сфері боротьби зі злочинністю 
є науками кримінально-правового циклу, то зрозуміло, що 
їх завдання знаходяться в єдиній спільній системі коорди-
нат «злочин і покарання», однак кожна з названих складо-
вих має свої методи досягнення спільної мети – зниження 
рівня злочинності.

Досягнення очікуваних наслідків у боротьбі зі злочин-
ністю можливе лише за умови чіткої взаємодії між усіма 
елементами політики у сфері боротьби зі злочинністю. За-
вдяки провідному місцю й ролі, яку відіграє кримінально-
правова політика,  вона в основному визначає «обличчя» 
політики у сфері боротьби зі злочинністю в цілому. Це в 
жодному разі не принижує значення й роль інших елемен-
тів (складових). Однак, як у кожній системі (а політика у 
сфері  боротьби  зі  злочинністю є  відповідною системою, 
що характеризується всіма ознаками системи), щось має 
бути головним, визначальним, так би мовити, рушійною 
силою.  У  такій  системі  цю  функцію  перейняла  на  себе 
кримінально-правова політика [12, с. 29]. 

Висновки. Таким  чином,  кримінально-правова  полі-
тика займає центральне місце в системі політики у сфері 
боротьби зі злочинністю, одночасно перебуває в постійній 
активній взаємодії  з  кримінальною процесуальною, кри-
мінально-виконавчою й кримінологічною складовими по-
літики у сфері боротьби зі злочинністю. З огляду на аналіз 
численних визначень поняття «кримінально-правова полі-
тика», видається за можливе окреслити окремі його іпос-
тасі.  По-перше,  кримінально-правову  політику  доцільно 
розглядати  як  напрямок  діяльності  держави.  По-друге, 
кримінально-правова політика є галузевою наукою кримі-
нального циклу. Водночас кримінально-правова політика 
як діяльність і як наука може виступати також предметом 
відповідної навчальної дисципліни. І це є третє значення 
такого складного й багатогранного явища, як криміналь-
но-правова політика.

  У  результаті  подальших  наукових  пошуків  можуть 
з’являтися нові розуміння значення кримінально-правової 
політики, що впливатиме не лише на розвиток теоретич-
них досліджень, але й на практику реалізації цієї складо-
вої частини політики у сфері боротьби зі злочинністю.
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У статті досліджується проблематика визначення поняття відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Характеризуються осно-
вні причини та умови вчинення цього виду злочинної діяльності. Також аналізується специфіка відмивання «брудних коштів» та стан 
протидії цьому суспільно негативному явищу в Україні. 

Ключові слова: відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, причини та умови відмивання «брудних грошей».

В статье исследуется проблематика определения понятия отмывания средств, полученных преступным путем. Характеризуются 
основные причины и условия совершения этого вида преступной деятельности. Также анализируется специфика отмывания «грязных 
денег» и состояние противодействия этому общественно негативному явлению в Украине.

Ключевые слова: отмывание средств, полученных преступным путем, причины и условия отмывания «грязных денег».

The aim of this article is to investigate a range of problems dealing with the definition of the concept of laundering money acquired in a crimi-
nal way. The principle reasons and conditions of committing this kind of crime are characterized. The specific character of “dirty money” launder-
ing and the state of counteraction to this publicly negative phenomenon in Ukraine are analyzed as well.

Key words: launder money, commit a crime, criminal way, reasons and conditions.

Постановка проблеми. Актуальність  тематики  до-
сліджень  полягає  в  тому, що  відмивання  коштів,  здобутих 
злочинним шляхом, є негативним не тільки економічним, а 
й соціальним явищем. Його поширення становить небезпе-
ку для діяльності у сфері економіки, фінансової системи та 
валютних операцій, а також може призвести до порушення 
правопорядку в державі. Під час розгляду цього явища також 
доцільно звернути увагу, що відмивання «брудних грошей» 
набуло більш стрімкого поширення у період проведення со-
ціально-економічних реформ і стрімкого спаду економіки.

Ступінь наукового вивчення проблеми визначається 
тим, що відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, 
є об’єктом дослідження багатьох вчених-правників. Цьо-
му питанню присвячені  праці Л. Аркуші,  І. Мезенцевої,  
О. Барановського, С. Буткевича, Ю. Короткова, Р. Сопіль-
ника, Р. Сороки, С. Чернова, М. Флейчук та інших. 

Мета статті полягає в аналізі визначення поняття від-
мивання коштів,  здобутих  злочинним шляхом, а  також у 
виокремленні основних характерних рис  та причин вчи-
нення цього протиправного явища в Україні.

Викладення основного матеріалу. Значна  кількість 
злочинів вчиняються з метою отримання прибутку. Відми-

вання коштів,  здобутих злочинним шляхом, являє собою 
процес, який дає змогу приховати незаконне походження 
цього прибутку. Адже коли кримінальна діяльність поро-
джує  значні  прибутки,  злочинці  знаходять  різні  способи 
здійснення маніпуляцій  із  коштами  так, щоб  не  привер-
тати увагу до діяльності, що є  їх джерелом, або до осіб, 
які беруть участь у такій діяльності. Злочинці досягають 
цього шляхом приховування джерел, зміни форми або пе-
реміщення коштів туди, де менша ймовірність привернути 
до них увагу.

Єдиного змістовного визначення поняття «відмивання 
коштів»  у  науковій  літературі  немає,  часто  вживаються 
його синоніми – легалізація коштів, здобутих злочинним 
шляхом, «брудні  гроші»,  злочинні прибутки. Наприклад, 
С.Б. Чернов під поняттям «відмивання доходів, що одер-
жані  незаконним  шляхом»  розуміє  як  зумисне  надання 
легітимного вигляду користуванню, володінню чи розпо-
рядженню фінансовими коштами, іншим майном [1, с. 52].  
Дещо деталізоване визначення надає Ю.В. Коротков: від-
миванням незаконних доходів є умисне приховування їх-
нього  походження  шляхом  спотворення  інформації  про 
справжній характер доходів, джерело, місцезнаходження, 
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право власності на доходи чи інші права на них, укладання 
угод із незаконними доходами з метою подальшого їхньо-
го введення в юридично легальному (легітимному) вигля-
ді в різних формах (придбання рухомого або нерухомого 
майна,  інвестування в легальну економічну діяльність) в 
офіційний економічний кругообіг  [1, с. 55]. Науковці ак-
центують увагу саме на умисності цього діяння, що спря-
мовується на приховання походження «брудних доходів» з 
єдиною метою – їх узаконення.

Також, аналізуючи позиції дослідників цієї проблеми, 
можна виділити ще й те, що «відмивання» містить у собі 
методи і способи, за допомогою яких кошти, здобуті зло-
чинним  шляхом,  перетворюються  на  легальні  доходи  з 
приховуванням порушень законодавства.

Відсутнє  єдине  уніфіковане  визначення  відмивання 
«брудних  коштів»  і  серед  вчених-криміналістів. Під  від-
миванням  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  вони 
розуміють: 

– виведення «брудних» коштів зі сфери обігу тіньово-
го  капіталу  з  наданням видимості  їхнього  законного по-
ходження; 

– зумовлену об’єктивними та суб’єктивними чинника-
ми, взаємопов’язану із середовищем і в ньому відображе-
ну систему дій суб’єкта; 

– типові схеми (типології), що полягають у здійсненні 
у певній послідовності «елементарних» фінансових і гос-
подарських операцій; 

– невід’ємний складник технологій злочинного збага-
чення, тобто комплексів взаємопов’язаних злочинних дій, 
що  поєднані  в  єдиний  ланцюг  злочинної  поведінки,  де 
власне легалізація є останньою ланкою [2, с. 183]. 

В основному поняття «відмивання» і «легалізація» роз-
глядаються як тотожні поняття. Однак не всі науковці по-
годжуються з цією позицією. С.Г. Гуржій вважає не зовсім 
коректним те, що закон фактично ототожнює ці два понят-
тя. Його судження полягають у розведенні по суті категорій 
«відмивання» коштів, яке він називає кримінальним діян-
ням, та «легалізації» тіньових доходів, які, як правило, не є 
результатами злочинної діяльності [3, с. 122]. 

Зі введенням в дію з 1 вересня 2001 р. Кримінально-
го  кодексу України  сформульовано  чітке  визначення  по-
няття відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. 
Це  «вчинення фінансової  операції  чи  укладання  угоди  з 
коштами  або  іншим  майном,  одержаним  внаслідок  вчи-
нення суспільно небезпечного протиправного діяння, що 
передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчи-
нення дій, спрямованих на приховання чи маскування не-
законного походження таких коштів або іншого майна чи 
володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх 
походження, місцезнаходження, переміщення, а так само 
набуття,  володіння  або  використання  коштів  чи  іншого 
майна,  одержаних  внаслідок  вчинення  суспільно  небез-
печного протиправного діяння, що передувало легалізації 
(відмиванню) доходів» [4, с. 745]. 

Як і будь-яка злочинна діяльність, відмивання коштів, 
здобутих злочинним шляхом, має причини та умови вчи-
нення. Причини становлять собою явища, які безпосеред-
ньо пов’язані з відмиванням коштів, а умови в основному 
являють собою негативні процеси в суспільстві, які спри-
яють вчиненню злочину. Залежно від змісту детермінанти 
відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, поділя-
ються на економічні, політичні, правові та організаційні.

Економічні причини та умови поширення відмивання 
коштів в Україні зумовлені такими факторами, як тінізація 
економіки,  інфляція,  недосконалість  системи  грошового 
обігу, монополізація певних сфер господарської діяльнос-
ті. Невдалі економічні реформи сприяють стрімкому роз-
витку економічної злочинності. 

Політичні  детермінанти  відмивання  злочинних  до-
ходів в Україні тісно переплітаються з економічними пе-
ретвореннями,  адже  існує  прямий  взаємозв’язок  з  ефек-

тивністю  державної  політики,  оскільки  лише  грамотна 
економічна політика, спрямована на забезпечення гідного 
рівня життя населення, здатна усунути причини корисли-
вої злочинності.

Правові причини та умови відмивання злочинних до-
ходів в Україні полягають у нестабільності законодавства 
щодо  запобігання  і  протидії  відмивання  «брудних  ко-
штів», адже за останній час в нього було внесено досить 
багато поправок і змін, що часто впливає на правильність 
оцінки ефективності встановлених заходів щодо боротьби 
з цим злочинним явищем. Ще одним аспектом правових 
детермінантів є правова несвідомість значної частини на-
селення, значна поширеність правового нігілізму.

Організаційні  причини  та  умови  полягають  у  від-
сутності  механізмів  налагодженої  взаємодії  між  різними 
органами  державної  влади,  до  компетенції  яких  входить 
протидія процесу відмивання злочинних коштів; також іс-
нує  і дефіцит технологій  і наукового супроводження, що 
сприяли б запобіганню цього злочину [5, с. 288]. 

В Україні питання протидії та боротьби з відмиванням 
коштів,  здобутих  злочинним  шляхом,  стало  актуальним 
одразу після здобуття незалежності. Через високий рівень 
злочинної діяльності щодо відмивання коштів  та  відсут-
ності  ефективних  заходів  у  боротьбі  з  цим  негативним 
явищем у 2002 р. Група з розробки фінансових заходів бо-
ротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму 
(FATF) внесла Україну до списку країн із високим рівнем 
криміналізації  економіки,  які  несуть  потенційну  загрозу 
світовому  співтовариству.  Особливо  наголошувалося  на 
відсутності  основного  закону  щодо  протидії  відмиван-
ню коштів. Внесення України до «чорного списку» було 
об’єктивним,  адже  тоді  була  фактично  відсутня  система 
протидії  відмиванню  коштів,  здобутих  злочинним  шля-
хом. Урядом були впроваджені заходи, що відповідали ре-
комендаціям FATF, і вже в 2004 р. Україну було виключено 
з «чорного списку». 

Однак  це  не  гарантувало  подальшого  ефективного 
розвитку  системи  протидії  і  зменшення  рівня  злочинної 
діяльності,  пов’язаної  з  відмиванням  коштів.  Через  не-
ефективність і слабкість державних інституцій, що контр-
олюють  і  забезпечують  процес  боротьби  з  відмиванням 
«брудних» коштів набувають поширення злочинний пере-
розподіл та присвоєння грошових ресурсів, підкуп та про-
дажність не тільки у приватній, а й у публічних сферах. 
Тому в 2010 р. Україна знову потрапила до списку FATF, 
пов’язаного з моніторингом процесу боротьби з відмиван-
ням грошей. Також до українських фінансових установ за-
стосовувалися заходи дискримінаційного характеру. Уряд 
був змушений провести відповідні зміни в законодавстві. 
У результаті цього в 2011 р. FATF прийняв рішення виклю-
чити Україну зі списку.

Позитивні  зміни  щодо  протидії  відмиванню  коштів 
відбулись  із  прийняттям  Закону  України  від  14  жовтня 
2014  р.  №  1702-VII  «Про  запобігання  та  протидію  ле-
галізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним 
шляхом, фінансуванню  тероризму  та фінансуванню  роз-
повсюдження  зброї  масового  знищення»,  який  спрямо-
ваний на забезпечення реалізації положень міжнародних 
стандартів у сфері протидії відмиванню коштів, що були 
новелою для українського законодавства [6]. Зокрема, за-
проваджено національну оцінку ризиків системи фінансо-
вого моніторингу; включення податкових злочинів у пред-
икатні; удосконалено законодавчі аспекти, які впливають 
на якість розслідування злочинів щодо відмивання коштів, 
одержаних злочинним шляхом. 

Також слід зазначити, що Державна служба фінансово-
го моніторингу співпрацює з міжнародними інституціями 
у сфері протидії відмиванню «брудних коштів». Протягом 
2016  р.  вона  активно  співпрацювала  не  лише  з  Міжна-
родною  групою  із  протидії  відмиванню брудних  грошей 
(FATF), а й із Комітетом експертів Ради Європи з оцінки 
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заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню те-
роризму (MONEYVAL), Європейським Союзом, Світовим 
банком,  Міжнародним  валютним  фондом,  Егмонтською 
групою  підрозділів  фінансових  розвідок,  Організацією 
Об’єднаних Націй. Значна увага була приділена роботі в 
рамках  Комітету MONEYVAL  як  ключового  офісу  Ради 
Європи  з  питань  боротьби  із  відмиванням  коштів  та фі-
нансуванням  тероризму.  З  метою  активізації  цієї  роботи 
Державною  службою  фінансового  моніторингу  за  під-
тримки Уряду України утворено та забезпечується функ-
ціонування  Робочої  групи  з  підготовки  до  5-го  раунду 
оцінки MONEYVAL із числа керівного складу державних 
органів [7].

Специфіка  відмивання  грошей  в  Україні  полягає  в 
тому, що переважна  частина  такої  діяльності має  еконо-
мічне підґрунтя. Варто звернути увагу на те, що більшість 
доходів, які відмиваються в Україні, – це доходи, отрима-
ні від ухилення від сплати податків. Це можна пояснити 
досить  високим  податковим  тиском  на  підприємницьку 
діяльність, недосконалим законодавством і таким негатив-
ним антисуспільним явищем,  як  корупція.  Звідси можна 
зробити висновок, що процес відмивання грошей в Украї-
ні зумовлений саме такими об’єктивними причинами.

Характерною  рисою  процесу  відмивання  незаконних 
коштів в Україні є не введення злочинних доходів до легі-
тимної сфери капіталообороту, а, навпаки, їх вилучення з 

легітимної сфери у вигляді готівки, що є джерелом функ-
ціонування «тіньового» сектора економіки. В умовах гло-
балізації «тіньової» економіки в Україні вилучення коштів 
з  легітимного  обороту  з  метою  як  ухилення  від  сплати 
податку, так і  їх розкрадання для багатьох організованих 
злочинних  угруповань  стало  професійним  видом  госпо-
дарської діяльності [8, с. 290].

Висновки. Відмивання  коштів,  здобутих  злочинним 
шляхом,  являє  собою  певний  процес,  що  складається  із 
послідовних дій, спрямованих на приховування істинних 
джерел походження доходів. Цей вид злочинності харак-
теризується  корисливістю,  прямим  умислом  і  метою  ле-
галізувати кошти від незаконної діяльності. Основні при-
чини поширення відмивання «брудних грошей» в Україні 
насамперед пов’язані з економічними проблемами, а вже 
потім – із соціальними і правовими. Тому нестабільність 
економічного розвитку держави, невдалі соціально-еконо-
мічні  реформи  тільки  сприяють  вчиненню такого корис-
ливого злочину.

З метою розбудови  дійсно правової  держави Україна 
впроваджує  міжнародні  стандарти  боротьби  з  відмиван-
ням  незаконних  доходів, що  позитивно  впливає  на фор-
мування національної стратегії. Рекомендації і принципи 
FATF,  які  Україна  зобов’язалася  виконувати,  сприяють 
побудові  ефективної  системи щодо протидії  відмиванню 
коштів, здобутих злочинним шляхом. 
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У статті проведено кримінологічний аналіз статистичних даних щодо умисних вбивств у державах і регіонах світу. Здійснено порів-
няння цього показника із соціально-економічними й політико-правовими індикаторами розвитку держав. Досліджено ступінь кореляції 
умисних вбивств із потенційно криміногенними факторами, які мають кількісну форму вираження.

Ключові слова: кримінологія, умисні вбивства, ООН, держава, тенденції, кореляція.

В статье осуществлен криминологический анализ статистических данных по умышленным убийствам в странах и регионах мира. 
Проведено сравнение этого показателя с социально-экономическими и политико-правовыми индикаторами развития государств. Ис-
следована степень корреляции умышленных убийств с потенциально криминогенными факторами, имеющими количественную форму 
выражения.

Ключевые слова: криминология, умышленные убийства, ООН, государство, тенденции, корреляция.

In the article the criminological analysis of statistical data on the index of homicides in countries and regions of the world. A comparison of 
this figure with the socio-economic, political and legal indicators of development of the states. The degree of correlation of intentional murders is 
investigational with potentially criminogenic factors that have a quantitative form of expression.

Key words: criminology, intentional homicide, UN, state, trends, correlations.

Постановка проблеми. Одним із крайніх проявів со-
ціальної  патології  в  сучасному  світі  є  такий  злочин,  як 
умисне  заподіяння  смерті  іншій  людині  (умисне  вбив-
ство). Незважаючи на той факт, що вбивства вчиняються в 
усіх державах світу, окрім хіба що Ватикану, навіть побіж-
ний огляд відповідних  статистичних даних  свідчить про 
суттєві відмінності в масштабах поширення цього злочи-
ну у світі. Саме кількість умисних вбивств найбільш точно 
характеризує ступінь і масштаби соціальної патології в тій 
чи  іншій державі  (зокрема й рівень поширення агресії  в 
суспільстві), тому дослідження цієї проблематики має без-
умовний кримінологічний інтерес.

Наявні  в  українській  науці  дослідження  умисних 
вбивств  мають  переважно  кримінально-правовий  харак-
тер, а власне кримінологічні роботи присвячені запобіган-
ню цим злочинам у нашій державі. В українській кримі-
нології  лише С. Нежурбіда  спробував  дослідити  зв’язок 
рівня умисних вбивств у державах світу з індексом люд-
ського розвитку [1].

У зв’язку із цим метою статті є загальна характеристи-
ка індексу умисних вбивств у державах і регіонах світу та 
спроба емпіричного аналізу цих даних, зокрема, їх зістав-
лення  з  основними  соціально-економічними,  політико-
правовими й соціокультурними індикаторами суспільного 
розвитку.

Виклад основного матеріалу. Наявні дані Управлін-
ня  ООН  із  наркотиків  і  злочинності  включають  інфор-
мацію щодо умисних вбивств у 219 країнах  і територіях 
світу  (з  них  195  незалежні  держави,  у  тому  числі  неви-
знана  ООН  Косово  та  частково  визнана  Палестина).  За 
даними цього управління ООН,  середньосвітовий  індекс 
умисних  вбивств  у  2013  р.  склав  6,2  (тут  і  далі  всі  дані 
наведено  з  розрахунку на 100  тис. жителів – О. Т.). Для 
порівняння зазначимо, що в 2004 р. цей показник склав 7,6  
[2; 3; 4]. Найбільш криміногенними регіонами світу є Аме-
рика (мається на увазі вся Північна й Південна Америка, 
а також Карибський басейн) – 16,3. Високий цей показник 
також  в Африці  (12,5).  Індекс  умисних  вбивств  в  інших 
регіонах світу значно менший: Європа та Океанія – по 3, 
Азія – 2,9. Із субрегіонів світу найвищий індекс умисних 
вбивств  фіксується  на  Півдні  Африки  (31),  у  Вест-Індії 

(30)  та  в  Центральній  Америці  (29).  Найнижчий  показ-
ник – у Полінезії (0,1) [2; 3].

За індексом умисних вбивств усі держави світу умовно 
можна розподілити на такі шість груп:

1) держави з дуже низьким індексом умисних вбивств, 
у яких цей показник не перевищує 2. Це переважно роз-
винені держави Європи (Австрія, Норвегія, Іспанія, ФРН, 
Швеція,  Чехія,  Ірландія,  Франція,  Кіпр),  деякі  держави 
Східної й Південно-Східної Азії (Японія, Бруней, Китай, 
В’єтнам,  Республіка  Корея,  Сінгапур,  Індонезія),  араб-
ські  держави  (Бахрейн, Кувейт, Саудівська Аравія, ОАЕ, 
Катар). До цієї ж групи належать в Африці, зокрема, Ма-
рокко, Алжир, Мадагаскар, Малаві, Гана, Буркіна-Фасо, в 
Океанії – Австралія, Нова Зеландія, Науру, Тонга, у Пів-
нічній Америці – Канада, серед пострадянських держав – 
Таджикистан;

2)  держави  з  низьким  індексом  умисних  вбивств,  у 
яких цей показник складає від 2 до 5. До цієї групи в Євро-
пі належать Молдова, Естонія, Україна, Білорусь, Латвія, 
Албанія,  Чорногорія,  в Азії  –  Бутан,  Іран,  Індія, Камбо-
джа, М’янма, Таїланд, в Африці – Лівія, Маврикій, Нігер, 
у Латинській Америці  – Куба  та Чилі,  у Північній Аме-
риці – США, серед пострадянських держав – Узбекистан, 
Туркменістан, Вірменія, Азербайджан, Грузія;

3)  держави  із  середнім  індексом  умисних  вбивств, 
у яких цей показник складає від 5 до 10. До цієї групи в 
Європі належать Росія та Латвія, в Азії – Камбоджа, Ірак, 
Філіппіни, Лаос, Пакистан, Монголія, у Латинській Аме-
риці – Уругвай, Парагвай, Коста-Ріка, в Африці – Ефіопія, 
Мозамбік, Малі, Габон;

4)  держави  з  високим  індексом  умисних  вбивств,  у 
яких цей показник складає від 10 до 30. Це переважно дер-
жави Африки (Намібія, Ботсвана, ЦАР, ДРК), Латинської 
Америки (Болівія, Нікарагуа, Панама, Мексика, Бразилія) 
та  Вест-Індії  (Домініканська  Республіка,  Гаїті,  Багами, 
Сент-Люсія).  До  цієї  групи  входить  також  Папуа-Нова 
Гвінея (Океанія);

5) держави з надзвичайно високим індексом умисних 
вбивств,  у  яких  цей  показник  перевищує  30.  Це  пере-
важно  держави Центральної Америки  (Беліз,  Гватемала, 
Сальвадор, Гондурас), Південної Америки (Колумбія, Ве-
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несуела), Вест-Індії (Ямайка, Сент-Кітс і Невіс) та окремі 
держави Африки (ПАР і Лесото). Станом на 2014 р. най-
вищий у світі індекс умисних вбивств реєструвався в Гон-
дурасі (74,6) та Сальвадорі (64,2), а найнижчий – у Японії, 
Ісландії та Сінгапурі (по 0,3). Таким чином, різниця між, 
наприклад, Гондурасом і Японією складає 250 разів. За да-
ними 2015 р. на перше місце у світі за індексом умисних 
вбивств вийшов Сальвадор (103), на другому місті – Ве-
несуела (90), на третьому – Гондурас (57) [5]. Цікаво, що 
в  деяких мікродержавах  (таких  як Ліхтенштейн, Андор-
ра, Сан-Марино, Науру, Тувалу) декілька років поспіль не 
вчиняється жодного умисного вбивства.

Водночас варто звернути увагу на умовність та обме-
женість наведених даних і самого такого розподілу, оскіль-
ки дані індексу умисних вбивств за окремими державами, 
переважно азійськими й африканськими, за різними дже-
релами  (органами  влади  або  Всесвітньою  організацією 
охорони здоров’я) або в різні роки досить суттєво відріз-
няються. У деяких державах часто змінюється сама мето-
дика  обрахування  кількості  умисних  вбивств  за  рахунок 
включення/невключення до них вбитих силами правопо-
рядку, зниклих без вісті осіб, загиблих із невстановлени-
ми причинами смерті тощо. Необхідно враховувати, що в 
багатьох державах дані про зареєстровані умисні вбивства 
включають також замахи на цей злочин.

Доцільно  більш  детально  проаналізувати  стан  умис-
них вбивств в окремих регіонах світу. Традиційно високий 
індекс  умисних  вбивств  спостерігається  в  державах  Ла-
тинської Америки, про що вже йшлося. Найнижчий показ-
ник серед держав цього регіону в Чилі (3,6). Надзвичайно 
криміногенним  регіоном  світу  є  Вест-Індія  (Карибський 
басейн), де індекс убивств варіюється від 4,7 на Кубі, 7,5 
на Гренаді до 30 на Багамах і 36 на Ямайці. В Африці ін-
декс умисних вбивств варіюється від 0,6 на Мадагаскарі та 
0,7 в Буркіна-Фасо до 34 у ПАР і 38 в Лесото. У Східній 
і Південно-Східній Азії цей показник варіюється від 0,3 у 
Японії й Сінгапурі до 9,9 на Філіппінах. З-поміж держав 
колишнього СРСР найнижчий  індекс умисних вбивств у 
Вірменії  (1,8) та Азербайджані  (2,5). Відповідний показ-
ник Білорусі – 3,6, Росії – 9,5, України – 4,3  (у 2013 р.).  
В  арабських  державах  індекс  умисних  вбивств  є  дуже 
низьким: Бахрейн – 0,5, Кувейт – 0,4, Саудівська Аравія – 
0,8  (щоправда,  за  іншими  даними  –  6,2).  Суперечливи-
ми є дані щодо Палестини, де цей індекс складає 0,6 або  
7,4. Серед держав Європи (не враховуючи пострадянські) 
найнижчий індекс вбивств в Ісландії (0,3), Австрії (0,5) та 
Швейцарії (0,5), а найвищий – у Литві (5,5) та в Албанії 
(4). У державах Океанії цей показник варіюється від 0,9 
у Новій Зеландії  та 1 в Австралії до 10,4 в Папуа-Новій 
Гвінеї.

Цікаво звернути увагу на той факт, що існує переважно 
зворотна пропорційна  залежність між  індексом умисних 
вбивств та рівнем суїцидів як іншим ключовим індикато-
ром соціальної патології [6; 7]. За нашими підрахунками, 
кореляція між цими показниками негативна й дуже слаб-
ка  (r=-0,12;  n=140  держав).  Я.  Гілінський  пропонує  ви-
користовувати  таке  поняття,  як  «індекс  насильства», що 
означає частку від ділення кількості вбивств на кількість 
самогубств як один  із можливих показників  соціального 
благополуччя/неблагополуччя,  а  також  цивілізованості/
соціальності [8, с. 67].

Індекс  умисних  вбивств  детермінується  всією  сукуп-
ністю економічних, політичних, правових, культурно-ци-
вілізаційних та інших чинників у їх взаємодії, при цьому 
неможливо  точно  визначити  конкретну  роль  і  значення 
кожного з них у такій детермінації. Проте це не означає, 
що наведені цифри взагалі не придатні для наукового ана-
лізу; на статистично значущому рівні суб’єктивні чинни-
ки врівноважуються об’єктивними, тобто за ними можна 
простежити певні соціальні закономірності. Загалом най-
нижчий рівень умисних вбивств спостерігається в держа-

вах мусульманської цивілізації  (при цьому  зі  зниженням 
ВВП на душу населення цей  індекс переважно  зростає), 
що можна пояснити так  званим традиційним типом сус-
пільства й сильними авторитарними елементами цієї ре-
лігії.  Саме  мусульманські  країни  та  деякі  інші  азійські 
держави  (зокрема,  Бутан,  Непал,  Камбоджа)  є  найменш 
модернізованими як в економічному й політичному, так і в 
соціокультурному аспектах. Дуже низький індекс умисних 
вбивств також у західних ліберальних демократіях із ви-
соким рівнем життя, пануванням цінностей толерантнос-
ті, культури, неприйнятності насильства (Західна Європа, 
Канада,  Австралія,  Нова  Зеландія).  Наднизькому  рівню 
вбивств  в  окремих  украй  бідних  державах  Африки  (та-
ких як Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Малаві) важко довіряти 
через відсутність передумов для такої ситуації й високий 
індекс убивств у сусідніх із ними країнах зі схожими со-
ціально-економічними умовами.

Найвищий  індекс  умисних  вбивств  спостерігається 
переважно  в  державах,  де  загалом  висока  насильницька 
злочинність та  існує ціла субкультура кримінального на-
сильства (більшість країн Латинської Америки, майже вся 
Вест-Індія,  чимало  країн  Африки).  Проте  в  будь-якому 
разі цивілізаційна приналежність сама по собі не визначає 
прямо  кількість  убивств,  оскільки  можливе  також  вдале 
поєднання  західних  цінностей  із  національною  культу-
рою,  що  супроводжується  низькою  насильницькою  зло-
чинністю, зокрема й убивствами (Японія, Південна Корея, 
Тайвань, Сінгапур).

Тоталітарні режими переважно «забезпечують» низь-
кий рівень злочинності загалом і вбивств зокрема (Китай, 
Саудівська Аравія, В’єтнам, Лівія при М. Каддафі, асадів-
ська Сирія до початку громадянської війни в 2011 р.). Це ж 
стосується ісламських автократій Перської Затоки з висо-
ким рівнем доходів населення (Кувейт, Бахрейн, ОАЕ, Ка-
тар, Оман), а також Брунею. Проте відкритим залишається 
питання про те, якою мірою низький індекс вбивств у цих 
державах пов’язаний із жорстким соціальним контролем, 
властивим таким режимам,  а  якою –  з поширенням тра-
диційних  ісламських/конфуціанських цінностей. Трапля-
ються також репресивні режими, рівень убивств у яких не 
такий і низький (Судан – 6,5, Лаос – 5,9). Індекс умисних 
вбивств у найбільш закритій тоталітарній державі світу – 
КНДР – значно вищий, ніж у заможній демократичній Пів-
денній Кореї (4,7 проти 0,7). Аналогічний показник (4,7) 
спостерігається на комуністичній Кубі, що  є найнижчим 
із  незалежних  держав Вест-Індії. Цікаво, що  в  ультраіс-
ламізованому тоталітарному Ірані індекс умисних убивств 
(3,9/4,8) вищий, ніж не лише в арабських монархіях Пер-
ської затоки, а й у західних ліберальних демократіях (Ні-
дерланди – 0,7, Австрія – 0,5). Водночас демократичний 
політичний режим сам по собі не гарантує низький рівень 
убивств, а кореляція між індексом демократичності та ін-
дексом умисних вбивств близька до нуля (r=-0,05; n=140 
держав) [9].

С. Нежурбіда, аналізуючи зв’язок між рівнем умисних 
вбивств та індексом людського розвитку (інтегрований по-
казник, що вираховується ООН  і  включає ВВП на душу 
населення, середню тривалість життя й рівень освіченості 
населення),  дійшов  такого  висновку:  «Характерним  для 
країн із показниками коефіцієнтів умисних вбивств, ниж-
чими  за  середній  світовий,  є  те, що  всі  вони  переважно 
є країнами з найвищим і високим рівнями розвитку люд-
ського  потенціалу.  І  навпаки,  характерним  для  країн  із 
показниками  коефіцієнтів  умисних  вбивств,  вищими  за 
середній світовий, є те, що всі вони переважно є країна-
ми із середнім і низьким рівнями розвитку» [1, с. 95–96]. 
Певна логіка в таких міркуваннях справді є, оскільки най-
нижчі  показники  умисних  вбивств  фіксуються  в  замож-
них державах світу (країнах Європейського Союзу, США, 
Японії, Південній Кореї, країнах Перської затоки). Проте 
загалом, за нашими підрахунками, кореляція між індексом 
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людського розвитку та індексом умисних вбивств є досить 
низькою (r=-0,21; n=150 держав) [10].

Російські  дослідники  зафіксували  середню  негатив-
ну  кореляцію  між  індексом  вбивств  та  кількістю  суддів 
(r=-0,33). Досить несподіваною є виявлена ними середня 
позитивна  кореляція  (r=+0,46)  між  індексом  вбивств  та 
величиною, що характеризує співвідношення кількості по-
ліцейських на одного суддю, а також ще більша позитивна 
кореляція (r=+0,5) з таким показником, як співвідношен-
ня кількості засуджених до позбавлення волі із загальною 
кількості засуджених [11]. Автори констатують, що збіль-
шення кількості поліцейських та суворість вироків не до-
помагають у боротьбі з убивствами, а є радше неправиль-
ною відповіддю на зростання кількості цих злочинів.

За  даними  проведеного  нами  аналізу,  середня  пози-
тивна  кореляція  існує між  індексом  умисних  вбивств  та 
ключовими  показниками  соціальної  нерівності  суспіль-
ства [12; 13]. Так, з індексом Джинні вона складає r=+0,48 
(n=175 держав) та зростає до r=+0,5 за зменшення дослі-
джуваного  масиву  (n=155  держав).  Натомість  кореляція 
з  децильним  коефіцієнтом  є  дещо  меншою  та  складає 
r=+0,33  (n=123  держави).  Кореляція  умисних  вбивств  із 
деякими  іншими значимими соціальними,  економічними 
й політико-правовими показниками/індикаторами є пере-
важно  слабкою. Так,  кореляція  індексу  умисних  вбивств 
із  ВВП  на  душу  населення  середня  негативна  (r=-0,36; 
n=163 держави) [14]; з питомою вагою міського населення 
(урбанізацією) – слабка негативна (r=-0,27; n=63 держави) 
[15];  зі  споживанням  спиртних напоїв  на  душу населен-
ня – слабка негативна (r=-0,1; n=155 держав) [16]; з маску-
лінним/фемінним типом суспільства (у концепції Г. Хоф-
стеде) – близька до нуля (r=-0,07; n=102 держави) [17]; з 
поширенням  індивідуалізму  в  суспільстві  (у  концепції  
Г. Хофстеде) – середня негативна (r=-0,3; n=102 держави) 
[17]; з кількістю ув’язнених на 100 тис. жителів – слабка 
позитивна (r=+0,27; n=161 держава) [18]; з кількістю полі-
цейських на 100 тис. жителів – близька до нуля (r=+0,014; 
n=102 держави) [19]; з індексом верховенства права – се-
редня негативна (r=-0,34; n=105 держав) [20]; із середнім 
розміром заробітної плати в доларах США – слабка нега-
тивна (r=-0,27; n=120 держав) [21].

Таким чином,  зі  зростанням у державі ВВП на душу 
населення  певною  мірою  (середній  ступінь  кореляції) 
зменшується  також  індекс  умисних  вбивств.  Досить  не-
сподіваним  є  той  факт,  що  споживання  спиртних  напо-
їв  населенням  фактично  не  впливає  на  індекс  умисних 
убивств. Цікаво, що зростання  індивідуалізму в суспіль-
стві  сприяє  зменшенню,  а  не  зростанню  рівня  умисних 
вбивств. Досить очікувано, що покращення ситуації з ін-
дексом  верховенства  права  в  державі  помірно  (середній 
ступінь  кореляції)  сприяє  зменшенню  в  ній  також  рівня 
умисних вбивств.

Таким чином можна стверджувати, що відсутній ліній-
ний зв’язок певного чинника (або їх сукупності) з рівнем 
умисних вбивств у тій чи іншій державі. У зв’язку із цим 
варто погодитись із В. Бачиніним, який наполягає на від-

сутності  лінійних  залежностей  та  необхідності  викорис-
тання поліфакторного підходу в дослідженнях соціально-
правової  реальності.  Учений  наголошує  на  прихованій 
динаміці  великої  кількості  каузальних  залежностей  най-
різноманітнішого характеру, у тому числі ірраціональних 
[22, с. 151].

Висновки. Умисні вбивства є ключовим індикатором 
соціальної патології, хоча масштаби  їх поширення в різ-
них  державах  суттєво  відрізняються.  Найвищий  індекс 
умисних  вбивств  спостерігається  в  більшості  держав 
Вест-Індії  (Карибського  басейну),  у  багатьох  державах 
Центральної  (Гондурас,  Гватемала,  Сальвадор)  та  Пів-
денної (Колумбія, Венесуела) Америки, а також у деяких 
країнах Африки (ПАР, Лесото), а найнижчий – переважно 
в арабських монархіях Перської затоки, розвинених захід-
них державах (країнах Європейського Союзу, Канаді, Ав-
стралії, Новій Зеландії) та деяких країнах Азії з високими 
доходами (Японії, Південній Кореї, Брунеї). Трапляються 
як  досить  заможні  держави  з  високим  індексом  убивств 
(Багами,  Ботсвана),  так  і  бідні  держави  з  низькими  по-
казниками  цього  злочину  (Бангладеш,  Бутан,  деякі  аф-
риканські країни). До багатьох цифр, які окремі держави 
надають ООН, варто ставитись зі значною обережністю як 
через прямі  викривлення,  так  і  через  особливості націо-
нальної статистики.

Детермінація умисних вбивств включає низку факторів 
різного змісту, характеру й спрямованості (економічні, по-
літичні, правові, культурно-цивілізаційні), детермінаційне 
значення  кожного  з  яких  встановити  неможливо.  Проте 
емпіричний аналіз індексу умисних вбивств та ключових 
соціально-економічних  і  політико-правових  індикаторів 
у кримінологічному аспекті є досить корисним. Заслуго-
вує на подальше осмислення також виявлена російськими 
дослідниками середня позитивна кореляція (r=+0,46) між 
індексом убивств  і величиною, що характеризує співвід-
ношення кількості поліцейських на одного суддю, а також 
середня  позитивна  кореляція  (r=+0,5)  убивств  із  таким 
показником,  як  співвідношення  кількості  засуджених  до 
позбавлення  волі  із  загальною  кількістю  засуджених  у 
державі.

Проведений нами аналіз свідчить про наявність серед-
ньої позитивної кореляції між індексом умисних вбивств 
та  таким  показником  соціальної  нерівності,  як  індекс 
Джинні (r=+0,5); середня негативна кореляція фіксується 
з ВВП на душу населення (r=-0,36), з поширенням індиві-
дуалізму в суспільстві (r=-0,3) та з індексом верховенства 
права (r=-0,34). Низька (слабка) кореляція фіксується між 
індексом  убивств  та  такими  показниками,  як  споживан-
ня спиртних напоїв на душу населення (r=-0,1), кількість 
ув’язнених  на  100  тис.  жителів  (r=+0,27),  питома  вага 
міського  населення  (r=-0,27),  середній  розмір  заробітної 
плати (r=-0,27), індекс людського розвитку (r=-0,21). Прак-
тично відсутня (близька до нуля) кореляція індексу умис-
них убивств із маскулінним/фемінним типом суспільства, 
індексом демократичності та з кількістю поліцейських на 
100 тис. жителів.
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ПРОПОЗиЦІЇ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕГУЛЯТиВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ КРиМІНАЛьНОЇ ВІДПОВІДАЛьНОСТІ 

ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ 

PrOPOSaLS fOr ThE aMEdMENT Of rEguLaTOry LEgISLaTION 
fOr ThE IMPLEMENTaTION Of CrIMINaL LIaBILITy fOr uNLawfuL ENrIChMENT
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Навчально-наукового інституту права, психології та економіки 
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Досліджується необхідність субсидіарного застосування норм регулятивного законодавства з метою реалізації кримінальної від-
повідальності за незаконне збагачення. Обгрунтовується, що внесення запропонованих змін в антикорупційне законодавство України 
надасть змогу здійснювати процесуальне доказування наявності або відсутності обставин, що відповідають ознакам складу злочину, пе-
редбаченого ст. 3682 Кримінального кодексу України, тим самим забезпечуючи ефективність застосування відповідної статті на практиці. 

Ключові слова: субсидіарне застосування норм, регулятивне законодавство, незаконне збагачення.

Исследуется необходимость субсидиарного применения норм регулятивного законодательства с целью реализации уголовной 
ответственности за незаконное обогащение. Обосновывается, что внесение предлагаемых изменений в антикоррупционное законо-
дательство Украины, позволит осуществлять процессуальное доказывание наличия или отсутствия обстоятельств, соответствующих 
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 3682 Уголовного кодекса Украины, тем самым обеспечивая эффективность 
применения соответствующей статьи на практике.

Ключевые слова: субсидиарное применение норм, регулятивное законодательство, незаконное обогащение.

There has been investigated the necessity of subsidiary application of norms of the regulatory legislation for the purpose of the implementa-
tion of criminal liability for unlawful enrichment. There has been grounded that making proposed amendments to the anti-corruption legislation 
of Ukraine will provide the opportunity to implement the procedural proving of existence or absence of the circumstances that meet the criteria 
for the elements of crime provided for by art. 3682 of the Criminal Code of Ukraine, thus ensuring the efficiency of practical application of the 
corresponding article. 

Key words: subsidiary application of rules, regulatory legislation, unlawful enrichment.

Постановка проблеми. Незважаючи  на  потужний 
превентивний  антикорупційний  потенціал  ст.  3682  Кри-
мінального  кодексу  України,  зумовлений  очевидністю 
передбаченого нею злочину, норма про кримінальну від-
повідальність за незаконне збагачення майже не застосо-
вується на практиці. Водночас, у  засобах масової  інфор-
мації  мало  не  щодня  оприлюднюється  інформація  про 
гучні  затримання  високопосадовців  під  час  отримання 
ними неправомірної вигоди, в яких в результаті обшуків 

виявляли діаманти, предмети антикваріату, готівку в три-
літрових банках на суми, які значно перевищують як роз-
мір отриманої ними неправомірної вигоди, так і суми їхніх 
законних доходів за десятки років державної служби – ді-
яння, які повинні кваліфікуватися, як незаконне збагачен-
ня. Причина такого стану речей – частково в недосконалій 
редакції статті про кримінальну відповідальність за неза-
конне  збагачення,  а  також  у  відсутності  дієвого  регуля-
тивного  антикорупційного  законодавства.  Водночас,  від 
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досконалості останнього залежить ефективність застосу-
вання статті про незаконне збагачення на практиці. Тому 
внесення змін до регулятивного законодавства, які забез-
печать  адекватне  доказування  наявності  або  відсутності 
обставин,  що  відповідають  ознакам  складу  незаконного 
збагачення, є умовою забезпечення реалізації криміналь-
ної відповідальності за незаконне збагачення. А тому від-
повідні законопроектні пропозиції є актуальними.

Стан опрацювання цієї проблематики. Субсидіарне 
застосування норм регулятивного законодавства з метою 
реалізації  кримінальної  відповідальності  за  незаконне 
збагачення  не  знайшло  належного  висвітлення  у  кримі-
нально-правовій  літературі.  Можливість  субсидіарного 
застосування норм регулятивного законодавства з метою 
реалізації  кримінальної  відповідальності  за  незакон-
не  збагачення побіжно згадується лише в одній  із праць  
Д.Г. Михайленка [1, с. 365]. Однак конкретних пропозицій 
доповнити  антикорупційне  законодавство  положеннями, 
які б сприяли процесуальному доказуванню обставин, що 
відповідають окремим ознакам складу незаконного збага-
чення, цей науковець не висував.

Метою цієї статті є обґрунтування змін та доповнень до 
регулятивного антикорупційного законодавства, на підставі 
яких можна здійснити процесуальне доказування наявності 
чи відсутності обставин, що відповідають ознакам складу 
злочину  «незаконне  збагачення»,  зокрема,  суб’єктивній 
стороні. І, відповідно, кінцевою метою цього дослідження є 
пошук передумов, що забезпечать реалізацію кримінальної 
відповідальності за незаконне збагачення.

Виклад основного матеріалу. У кримінально-право-
вій  літературі  трапляються  закиди,  що  сама  норма  про 
кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а 
також формулювання ознак відповідного складу злочину 
в чинній та попередніх редакціях, створюють підстави для 
порушення презумпції невинуватості особи. Дослідження 
презумпції невинуватості в контексті кримінальної відпо-
відальності  за незаконне  збагачення не  є предметом цієї 
статті. Водночас, є підстави визнати, що чинне регулятив-
не  законодавство,  що  в  субсидіарному  порядку  застосо-
вується  з  кримінально-правовою  нормою  про  незаконне 
збагачення, має прогалини в частині положень, що могли 
б стати правовою підставою процесуального доказування 
наявності  чи  відсутності  обставин  суб’єктивної  сторони 
складу злочину.

Ця проблема має  дві  сторони.  З  однієї  сторони,  про-
галини у законодавстві, які полягають у відсутності пра-
вових  підстав  здійснення  перевірки  майнового  стану 
близьких осіб функціонера (поняття «функціонер» сфор-
мульоване  у  науково-практичному  коментарі  до  антико-
рупційного  законодавства  [2,  с.  46]),  залишають  простір 
для  приховання  активів  функціонера,  здобутих  ним  не-
законним шляхом, у близьких осіб. Із другого боку, може 
виникнути  потенційна  небезпека  безпідставного  притяг-
нення  функціонера  до  кримінальної  відповідальності  за 
ознаками  незаконного  збагачення,  за  умови  відсутності 
доказів,  які  б  свідчили  про  невинуватість  такої  особи  у 
вчиненні відповідного злочину.

Що  стосується  першого  аспекту  вказаної  проблеми, 
відповідно до чинного  законодавства  (ст.  32 Конституції 
України [3], ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» 
від 02.10.1992 р. № 2657-XII [4], Рішення Конституційно-
го Суду України № 5-зп від 30.10.1997 р. [5]), інформація 
про майновий стан близьких осіб функціонера, як і будь-
яких інших громадян, які не є особами, уповноваженими 
на виконання функцій держави або місцевого самовряду-
вання, і не є членами їхніх сімей, належить до конфіден-
ційної  інформації  про  особу. У  Законі України  «Про  за-
побігання  корупції» №  1700-VII  від  14.10.2014  р.  [6]  не 
передбачено застосування заходів фінансового контролю 
щодо близьких осіб, які не є членами сім’ї функціонера, 
а  саме:  подання  декларації  особи,  уповноваженої  на  ви-

конання функцій держави або місцевого самоврядування 
щодо інформації, яка містить відомості про майновий стан 
близької особи, перевірки такої декларації, а також здій-
снення моніторингу способу життя близької особи функ-
ціонера. Таким чином, функціонер має можливість пере-
дати незаконно набуті ним активи своїм близьким особам. 
Неодноразово  доводилось  чути  пояснення  високопоса-
довців, що розкішні будинки, в яких вони проживають, та 
автомобілі дорогих марок, на яких вони їздять, належать 
іншим особам [7].

Для  того щоб  створити  законодавчі  перепони  прихо-
ванню  незаконно  набутих  активів  функціонером  серед 
майна його близьких осіб, пропонується створити право-
ві  підстави  для  перевірки  законності  походження  майна 
близьких  осіб  функціонера.  Уявляється  два  варіанти  за-
конодавчих змін, які уможливлять отримання  інформації 
про майновий стан близької особи функціонера. Перший 
варіант полягає в тому, щоб в законодавчому порядку по-
збавити правового статусу конфіденційної інформації про 
особу, інформацію про майновий стан близьких осіб функ-
ціонера.  Другий  –  у  тому, щоб  наявність  згоди  близької 
особи на надання доступу до інформації про її майновий 
стан стала однією з обов’язкових умов обіймання посади, 
пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування.  Кожен  із  цих  гіпотетичних шляхів  має 
свої недоліки, бо веде до обмеження прав та інтересів пев-
них осіб. Проте цілком очевидно, що без відкриття досту-
пу до інформації про майновий стан близьких осіб функ-
ціонера корупцію в нашій державі подолати не можливо. 
Завдання в тому, щоб обрати найбільш оптимальний шлях.

Перший із запропонованих варіантів міг би полягати у 
внесенні змін до Закону України «Про захист персональ-
них даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI  [8],  зокрема ви-
значення, що не є конфіденційною інформацією про особу 
персональні дані, що стосуються близької особи до особи, 
яка обіймає посаду, пов’язану з виконанням функцій дер-
жави або місцевого самоврядування. Однак такі пропози-
ції щодо внесення відповідних змін у регулятивне законо-
давство однозначно створюватимуть правові обтяження та 
обмеження для близьких осіб функціонера, і таким чином 
порушуватимуть гарантовані Основним Законом України 
права і свободи. Так, у своєму рішенні від 20 січня 2012 р.  
№  2-рп  /  2012,  Конституційний  Суд  України,  навів  по-
зицію Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка у сво-
їй Резолюції від 25 грудня 2008 р. № 1165 (1998) (далі – 
Резолюція №  1165)  вказала,  що  публічні  особи  повинні 
усвідомлювати,  що  особливий  статус,  який  вони  мають 
у суспільстві, автоматично збільшує рівень тиску на при-
ватність  їхнього життя  [9]. Однак  важко погодитися, що 
такого тиску мають зазнавати близькі особи функціонера, 
у зв’язку з публічною діяльністю останнього.

Крім  того,  Конституційний  Суд  України,  аналізуючи 
можливість  поширення  інформації  про  сімейне  життя 
особи, яка обіймає посаду, пов’язану зі здійсненням функ-
цій держави або місцевого самоврядування, враховує, що 
така інформація зазвичай стосується не лише цієї особи, 
а й інших осіб, зокрема членів її сім’ї, яким Конституція 
України  теж  гарантує  право  на  невтручання  в  їхнє  осо-
бисте і сімейне життя, крім випадків, визначених законом. 
Тому,  відповідно,  поширення  даних  про  таких фізичних 
осіб – членів сім’ї, що можуть стати відомими в результаті 
поширення інформації про саму посадову особу, крім ви-
падків, визначених законом, може призвести до порушен-
ня  їхніх конституційних прав,  зашкодити гідності, честі, 
діловій репутації [9]. Такий висновок цілком екстраполю-
ється й щодо близьких осіб функціонера.

Перевіряючи на конституційність положення пункту 2, 3  
ча другої ст. 9 Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» № 1506 від 11.06.2009 р. (Закон втратив 
чинність на підставі Закону № 2808-VI від 21.12.2010 р.),  
Конституційний  Суд  України  у  своєму  рішенні  від 
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06.10.2010 р. № 21-рп/2010 зазначив, що перелік близьких 
осіб  незалежно  від  місця  їхнього  проживання  і  ведення 
спільного господарства,  а також  інших осіб  за умови  їх-
нього постійного проживання з особою, яка претендує на 
обіймання відповідної посади, та ведення з нею спільного 
господарства,  дає  змогу  державним  органам  втручатися 
в  їхнє особисте  і сімейне життя, безпідставно отримува-
ти  відомості  особистого характеру, що  суперечать  ст.  32 
Основного Закону України. Вирішуючи це питання, Кон-
ституційний Суд України виходить з ч. 1 ст. 64 Основно-
го Закону України, за якою конституційні права і свободи 
людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім ви-
падків,  встановлених Конституцією України  [10].  Таким 
чином,  внесення  аналізованих  змін  до  Закону  України 
«Про інформацію» не можливе без внесення змін у Кон-
ституцію України.

Недоцільним  вважаю  й  внесення  відповідних  змін  у 
Конституцію України. Адже відповідне правове обмежен-
ня  щодо  близьких  осіб  функціонера,  здійснюване  задля 
превентивних  цілей,  суперечило  б  правилу  пропорцій-
ності, яке є складовою частиною принципу верховенства 
права, а останній є гарантією дотримання й захисту прав 
і свобод людини в тому обсязі, в якому це необхідно для 
гідного існування. Стан, коли обіймання певною особою 
посади,  пов’язаної  з  виконанням  функцій  держави  або 
місцевого  самоврядування,  автоматично  тягне  відкриття 
інформації про майновий стан її близьких осіб, порушує 
й принцип рівності громадян. Адже кар’єра однієї особи 
звершується  за  рахунок  порушення  спокою,  тобто  недо-
торканості приватного життя іншої.

Застосування таких обмежень до будь-якої особи, зо-
крема  близької  особи  функціонера,  відповідно  до  ч.  2 
ст.  11  Закону України  «Про  інформацію» № 2658-12  від 
02.10.1992  р.  [4],  може  здійснюватися  лише  в  інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту та захисту 
прав  людини. В  іншому  разі  втручання  у  сферу  приват-
ного життя тягне за собою кримінальну відповідальність.

Таким  чином,  можна  зробити  проміжний  висновок, 
що порушення гарантованих Конституцією України прав 
і  свобод  людини  і  громадянина  чи  обмеження  існуючих 
конституційних прав і свобод не має стати засобом досяг-
нення мети, зокрема, боротьби із незаконним збагаченням.

Другий можливий  варіант  розвитку  законодавства  в 
частині  відкриття доступу до  інформації  про майновий 
стан  близьких  осіб  функціонера  –  передбачити  в  зако-
нодавстві  згоду  близької  особи  на  надання  доступу  до 
інформації про  її майновий стан однією з обов’язкових 
умов обіймання посади, пов’язаної  з виконанням функ-
цій держави або місцевого самоврядування. Це доповне-
ння переліку  обов’язкових  документів,  необхідних  для: 
участі  у  конкурсі  (доборі)  на  заміщення  вакантних  по-
сад  в  органах  державної  влади  або  місцевого  самовря-
дування,  а  також  обов’язкових  документів,  необхідних 
для  проведення  спеціальної  перевірки  щодо  осіб,  які 
претендують  на  обіймання  посад, що  передбачають  за-
йняття  відповідального  або  особливо  відповідального 
становища,  а  також  посад  із  підвищеним  корупційним 
ризиком.  Зокрема,  це  письмова  згода  на  збирання,  збе-
рігання, обробку та використання інформації про майно-
вий стан близьких осіб до особи, яка претендує на обі-
ймання посади в органах державної влади або місцевого 
самоврядування. Крім того, якщо особа, за результатами 
конкурсу кандидата на посаду в органах державної влади 
або місцевого самоврядування перемогла, успішно про-
йшла спеціальну перевірку, то письмова згода на збиран-
ня, зберігання та використання інформації про майновий 
стан близьких осіб до особи, яка призначена на посаду 
в органах державної влади або місцевого самоврядуван-
ня разом з усіма іншими раніше поданими документами, 
для участі в конкурсі та проведення спеціальної перевір-
ки, має зберігатися в особовій справі функціонера.

Недоліком цього варіанту розвитку законодавства про 
запобігання корупції є те, що кар’єра однієї особи потра-
пляє в залежність від волевиявлення її близьких осіб. Але 
в  ієрархії  суспільних  цінностей  кар’єрні  інтереси  одних 
осіб стоять нижче, ніж недоторканість приватного життя 
інших. Тому він є оптимальним.

Оберненою до розглянутої вище проблеми є необхід-
ність створення законодавчих перепон щодо безпідставно-
го притягнення функціонера до кримінальної відповідаль-
ності  за  ознаками  незаконного  збагачення.  Наприклад, 
цілком  реальною  виглядає  така  модель  ситуації,  коли 
близькі особи функціонера мають у власності активи або 
незаконно  набули  їх  протягом  періоду  службової  діяль-
ності такої особи, про що сама вона не знає. 

Так,  за  результатами  заходів  фінансового  контролю 
щодо особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, може бути встановлено, 
що рівень життя функціонера відповідає його щорічно де-
кларованим доходам,  водночас,  інформація  від фізичних 
або юридичних  осіб,  або  інших  відкритих  джерел,  свід-
чить про невідповідний рівень життя близьких осіб функ-
ціонера. Презюмування  того, що  активи  близької  особи, 
могли  бути  здобуті  в  результаті  вчинення  корупційного 
злочину функціонером, є цілком можливим і допустимим, 
з огляду на той факт, що майже кожен другий український 
високопосадовець приховує свої реальні активи «за спи-
нами» близьких осіб, майновий стан яких, як було зазна-
чено вище, перевірити на законних підставах не можливо. 
У результаті перевірки декларацій такі чиновники можуть 
мати скромні статки – невелика зарплата і жодного люк-
сового авто чи високовартісної оселі у той час, коли усім 
цим багатством можуть володіти їхні близькі особи.

Важливо зазначити, що компетентні органи, відповід-
но до чинного законодавства, мають право проводити за 
власною  ініціативою  перевірку  можливих  фактів  пору-
шення вимог Закону України «Про запобігання корупції» 
№ 1700-VII від 14.10.2014 р. [6], а також отримувати від 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого  самоврядування, письмові пояснення  з приво-
ду обставин, що можуть свідчити про порушення правил 
етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлік-
ту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим 
Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у де-
кларації осіб, уповноважених на виконання функцій дер-
жави  або місцевого  самоврядування. Однак  компетентні 
органи не мають правових підстав вимагати та отримува-
ти пояснення від функціонера, з приводу інформації про 
розкішний рівень життя його близької особи та те, чи не 
пов’язаний такий рівень життя  з незаконною діяльністю 
цього функціонера.

Крім  того,  на  конституційному  рівні  визначено,  що 
відповідно  до  ст.  63  Конституції  України  особа  не  несе 
відповідальності  за  відмову  давати  показання  або  пояс-
нення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло 
яких визначається законом. А відповідно до ст. 62 Консти-
туції України обвинувачення особи не може ґрунтуватися 
на припущеннях, а сама особа вважається невинуватою у 
вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 
покаранню, доки її вину не буде доведено в законному по-
рядку і встановлено обвинувальним вироком суду [3]. Так, 
відомо, що  діяння  вчинене  без  вини,  не  тягне  за  собою 
кримінальної  відповідальності,  принаймні,  не  повинно, 
а  відсутність хоча б однієї  з  ознак  складу  злочину озна-
чає відсутність складу злочину загалом. Тож, особа, упо-
вноважена на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, повинна нести відповідальність лише за 
ті діяння, які охоплювалися  її умислом. Відповідно, такі 
конституційні  гарантії  прав  людини  і  громадянина  об-
межують процесуальні можливості встановити правовий 
зв’язок  між  рівнем  життя  близької  особи  та  можливою 
корупційною  діяльністю  функціонера,  без  застосування 
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непрямих методів для доведення справи, а отже, унемож-
ливлюють  доказування  наявності  або  відсутності  ознак 
складу злочину, передбаченого ст. 3682 Кримінального ко-
дексу України. У літературі вказують, що непрямі докази у 
тих видах злочинів, які кваліфікуються як «необґрунтова-
ні статки» або незаконне збагачення, можуть бути отрима-
ні за допомогою аналізу джерел походження та викорис-
тання  коштів:  «Цей  метод  дозволяє  порівняти  кількість 
витрат,  заощаджень  та  використаних  коштів  з  відомим  і 
законним  рівнем  доходу,  який  особа  отримала  протягом 
певного  періоду  часу.  «Відомий  і  законний  дохід»  озна-
чає, що кожне джерело походження  грошей,  включене  в 
розрахунок, повинно мати законне та документально під-
тверджене походження» [11, с. 50]. Однак, аналіз джерел 
походження та використання коштів близької особи є ін-
формацією про її майновий стан, тобто конфіденційною, 
а  тому,  відповідно  до  чинного  законодавства,  збирання, 
зберігання, обробка та використання такої  інформації не 
допускається. 

Тому  для  того щоб  спростити  доказування  наявності 
чи відсутності складу злочину «незаконне збагачення» у 
діях функціонера, пропонуються зміни до антикорупцій-
ного  законодавства,  у  частині  доповнення  положенням, 
яке визначатиме порядок інформування осіб, уповноваже-
них на  виконання функцій  держави  або місцевого  само-
врядування, про набуття активів у власність їхніми близь-
кими особами.

Доповнення регулятивного законодавства відповідним 
положенням спрямоване не лише на запобігання випадкам 
безпідставного  притягнення функціонерів  до  криміналь-
ної відповідальності за ознаками незаконного збагачення, 
але й водночас, на мінімізацію можливостей функціонерів 
приховувати  незаконно  здобуті  активи,  використовуючи 
близьких осіб. Зокрема, як вказувала Л.П. Брич, застосу-
вання окремо взятої статті без врахування суміжних статей 
може призвести до незаконного вирішення справи, оскіль-
ки інші норми містять доповнення, обмеження, уточнення 
даного правила, і тому їх необхідно обов’язково врахову-
вати під час реалізації основної норми [12, с. 81].

Таким  чином,  пропонується  внести  зміни  до  Зако-
ну  України  «Про  запобігання  корупції» №  1700-VII  від 
14.10.2014 р. [6] в частині отримання інформації про май-
новий  стан  близьких  осіб  функціонерів,  із  приводу  на-
буття  ними  активів  у  власність. На  підставі  наведеного, 
пропонується доповнити цей Закон  ст.  522 «Запобігання 
випадкам  безпідставного  притягнення  особи,  уповнова-
женої на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування, до кримінальної відповідальності за ознаками 
незаконного  збагачення»  такого  змісту:  «Близькі  особи, 
зобов’язані  надавати  особі,  уповноваженій  на  виконан-
ня функцій держави або місцевого самоврядування, усю 
необхідну інформацію з приводу вчинення ними правочи-
нів, на підставі яких виникає право власності на майно, з 
метою запобігання випадкам безпідставного притягнення 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого  самоврядування  до  кримінальної  відповідаль-
ності за ознаками незаконного збагачення».

Звернувшись до відповідної норми регулятивного за-
конодавства  (у  разі  доповнення  нею  антикорупційного 
законодавства),  може  бути  виявлено,  що  певна  ознака 
(тут – суб’єктивна сторона) відсутня. А це означає, що від-
повідальність за статтею, яка передбачає кримінальну від-
повідальність за незаконне збагачення, не може наставати.

Однак  варто  зазначити, що  можливість  застосування 
норми про  запобігання випадкам безпідставного притяг-
нення  функціонера  до  кримінальної  відповідальності  за 
ознаками  незаконного  збагачення  залежить  від  того,  чи 
буде  доповнено  регулятивне  законодавство  положенням 
про надання близькою особою згоди на  збирання,  збері-
гання, обробку і використання інформації про її майновий 
стан. В іншому випадку доповнення антикорупційного за-

конодавства положенням, яке визначатиме порядок інфор-
мування осіб, уповноважених на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, про набуття активів 
у власність  їхніми близькими особами, без доступу  (хоч 
і обмеженого) до інформації про майновий стан близької 
особи, є не можливим. Положення про те, що близька осо-
ба зобов’язана надавати усю необхідну інформацію функ-
ціонеру про вчинювані нею правочини, на підставі  яких 
виникає право власності на окремі види майна, власне, й 
полягає у збиранні інформації про її майновий стан, на що 
вона дала письмову згоду, коли особа (тепер – функціонер) 
виявила бажання взяти участь у конкурсі  (доборі) на за-
міщення вакантних посад в органах державної влади або 
місцевого  самоврядування.  Саме  у  цьому  полягає  їхній 
правовий зв’язок.

Для того щоб факт поінформованості особи, уповно-
важеної на виконання функцій держави або місцевого са-
моврядування,  мав  доказове  значення,  він  повинен  бути 
нотаріально  посвідчений. У  зв’язку  з  цим  пропонується 
доповнити  «Порядок  вчинення  нотаріальних  дій  нота-
ріусами  України»,  затверджений  Наказом  Міністерства 
юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 р. [13] п. 3 Глави 
6 розділу  ІІ положенням про «посвідчення факту  інфор-
мованості  особи,  уповноваженої  на  виконання  функцій 
держави  або  місцевого  самоврядування  щодо  вчинення 
близькою  особою  правочину  на  підставі  якого  виникає 
право власності на активи». 

Здійснюючи державну реєстрацію права власності на 
нерухоме майно, пропонується, щоб державний реєстра-
тор  перевіряв  та  з’ясовував,  чи  особа, щодо  права  влас-
ності  на  нерухоме  майно,  якої  здійснюється  державна 
реєстрація, не є близькою до особи, уповноваженої на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування. 
Пропонується, щоб така перевірка здійснювалася за допо-
могою  функціонування  реєстру  осіб,  уповноважених  на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня та їхніх близьких осіб. Це інформаційна база даних, у 
якій відображалися б такі відомості, а саме: прізвище, ім’я 
по-батькові, дата, місяць і рік народження, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків, серія та номер 
паспорта громадянина України, а також, місце реєстрації. 
Доступ до  таких баз  даних можуть мати лише державні 
реєстратори,  нотаріуси,  центральний  орган  виконавчої 
влади  зі  спеціальним  статусом,  який  забезпечує  форму-
вання та реалізує державну антикорупційну політику, а та-
кож органи, до підслідності яких належить досудове роз-
слідування  корупційних  кримінальних  правопорушень. 
Відповідно,  якщо  з’ясується,  що  особа,  право  власності 
на нерухоме майно якої посвідчується, є близькою до осо-
би,  уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або 
місцевого  самоврядування,  то  пропонується,  щоб  серед 
обов’язкових  документів,  необхідних  для  здійснення  ре-
єстраційних  дій,  був  документ,  який  підтверджує  нота-
ріально  засвідчений  факт  поінформованості  особи,  упо-
вноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування,  про  вчинення  близькою  особою  право-
чину, на підставі якого виникає право власності на майно. 
Пропонується, щоб такий документ подавався одночасно 
із заявою та усіма іншими документами, необхідними для 
державної  реєстрації  прав  на  нерухоме майно.  Так  само 
це стосується  і державної реєстрації  (перереєстрації) ру-
хомого майна (транспортних засобів). Пропонується, щоб 
серед  обов’язкових документів  для  державної  реєстрації 
(перереєстрації)  транспортних  засобів  був  також  доку-
мент,  який  підтверджує  нотаріально  посвідчений  факт 
поінформованості  функціонера  про  вчинення  правочину 
близькою особою, на підставі якого виникає право влас-
ності на відповідне майно. 

Безумовно,  що  внесення  відповідних  змін  до  антико-
рупційного  регулятивного  законодавства  також  певною 
мірою породжує окремі правові обмеження щодо близьких 
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осіб  функціонера.  Однак  такі  правові  засоби  досягнення 
легітимної мети менше обмежуватимуть  гарантовані  кон-
ституційні права. Йдеться про те, що у разі, коли близька 
особа функціонера зобов’язана буде повідомляти його про 
вчинювані  нею  правочини,  такі  відомості  залишаться  ін-
формацією з обмеженим доступом. Крім того, функціонер, 
який отримав інформацію про майновий стан, а також роз-
порядники такої інформації, визначені у ч. 1 ст. 13 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI 
від 13.01.2011 р. [14], які володіють цією конфіденційною 
інформацією, можуть поширювати її лише за згодою особи, 
в такому разі близької особи, яка обмежила доступ до неї.

Висновки. Особи, які претендують на посади в органах 
державної влади або місцевого самоврядування, а в майбут-
ньому – особи, уповноважені на виконання функцій держа-
ви  та  місцевого  самоврядування,  мають  належним  чином, 
сумлінно та ефективно виконувати завдання та функції, що 
покладені на них державою, керуватися основними принци-
пами державної служби, дотримуватися встановлених зако-
нодавством вимог та обмежень. Особливість таких вимог та 
обмежень зумовлено тим, що функціонери, наділені, порів-
няно з іншими громадянами, більшими можливостями впли-
вати на вирішення питань державного значення, а тому до 

них мають висуватися вищі вимоги щодо здійснення фінан-
сового контролю та моніторингу способу життя під час та 
після припинення виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування,  з метою недопущення виникнення фактів 
незаконного збагачення. У свою чергу, такі вимоги поляга-
ють  також у  збиранні,  зберіганні,  обробці  та  використанні 
інформації про майновий стан близької особи до особи, упо-
вноваженої на виконання функцій держави або місцевого са-
моврядування (за умови надання згоди близької особи). 

Запропоновані положення про внесення змін в окремі 
акти  регулятивного  законодавства,  наділені  превентив-
ним потенціалом,  а  саме:  з  одного боку,  запобігання ви-
никнення  корупційних  відносин,  які  можуть  призвести 
до  незаконного  збагачення  особи,  уповноваженої  на  ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування, 
та її близьких осіб, під час та після припинення службової 
діяльності, а з другого боку – запобігання випадкам без-
підставного  притягнення  особи,  уповноваженої  на  вико-
нання функцій держави або місцевого самоврядування, до 
кримінальної  відповідальності  за  ознаками  незаконного 
збагачення, а також забезпечують одну з підстав криміна-
лізації  будь-якого  діяння,  зокрема,  «незаконне  збагачен-
ня», – доказуваність. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВЧиНЕННЯМ ЗЛОЧиНУ

LEgISLaTIVE rEguLaTION Of ThE CONTrOL fOr COMMITTINg a CrIME

Грібов М.Л., 
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, 

професор кафедри оперативно-розшукової діяльності 
Національної академії внутрішніх справ

Досліджено питання сутності контролю за вчиненням злочину. Розкрито зміст його форм, визначених у Кримінальному процесуаль-
ному кодексі України. Визначено вади законодавчого регулювання контролю за вчиненням злочину у кримінальному проваджені. Запро-
поновано нову редакцію ст. 271 Кримінального процесуального кодексу України.

Ключові слова: контроль за вчиненням злочину, контрольована та оперативна закупка, контрольована поставка, спеціальний слід-
чий експеримент, імітування обстановки злочину.

Исследован вопрос сущности контроля за совершением преступления. Раскрыто содержание его форм, определенных в Уголовном 
процессуальном кодексе Украины. Определены недостатки законодательного регулирования контроля за совершением преступления в 
уголовном производстве. Предложена новая редакция ст. 271 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ключевые слова: контроль за совершением преступления, контролируемая и оперативная закупка, контролируемая поставка, 
специальный следственный эксперимент, имитирование обстановки преступления.

The question of the nature of control for committing a crime are examined. The content of its forms, as defined in the Criminal Procedure 
Code of Ukraine, are considered. The deficiencies of the legal regulation of control for committing a crime in the criminal proceedings are deter-
mined. A new redaction of the Art. 271 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine is proposed.

Key words: control for committing a crime, control and operative purchase, control delivery, special investigative experiment, simulate a 
crime situation. 

РОЗДІЛ 9
КРиМІНАЛьНиЙ ПРОЦЕС ТА КРиМІНАЛІСТиКА; 

СУДОВА ЕКСПЕРТиЗА; ОПЕРАТиВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛьНІСТь

Постановка проблеми. Одним  із найбільш ефектив-
них засобів викриття корупціонерів, вимагачів, шпигунів, 
замовників  та  організаторів  умисних  убивств,  терорис-
тичних  актів  та  інших  тяжких  та  особливо  тяжких  зло-
чинів  є  проведення  операцій,  основним  елементом  яких 
є  інсценування дій, що становлять склад того чи  іншого 
кримінального  правопорушення,  імітація  його  наслідків. 
Для  означення  таких  процесів  у  вітчизняній  теорії  опе-
ративно-розшукової  діяльності  (ОРД)  використовують 
різні  терміни:  оперативна  комбінація,  оперативний  екс-
перимент,  спеціальний  оперативний  експеримент,  спеці-
альна операція оперативного підрозділу тощо. При цьому 
спостерігається  неоднозначність  тлумачення  науковцями 
змісту наведених понять. 

У  Законі України  «Про  оперативно-розшукову  діяль-
ність»  зазначені  терміни не  зустрічаються,  а можливість 
здійснення  відповідних  оперативно-розшукових  заходів 
прямо  не  передбачена.  Отже,  законність  використання 
оперативними  підрозділами  цього  ефективного  засобу 
протидії  злочинності  є  досить  сумнівною.  Довгий  час 
його застосовували, спираючись лише на норми підзакон-
них нормативно-правових актів

Ситуація змінилась із прийняттям у 2012 році чинного 
Кримінального  процесуального  кодексу  (КПК)  України, 
ст.  271  якого  передбачає:  у  випадках  наявності  достат-
ніх підстав вважати, що готується або вчиняється тяжкий 
чи  особливо  тяжкий  злочин, може  здійснюватись  контр-
оль  за  його  вчиненням,  який  має  чотири  форми  (контр-
ольована поставка; контрольована та оперативна закупка; 
спеціальний слідчий експеримент; імітування обстановки 
злочину). На жаль,  законодавець не подав визначення ні 
контролю за вчиненням злочину, ні жодній із його форм. 
Ця  прогалина  в  законодавстві  украй  негативно  впливає 
на  виконання  завдань  кримінального  провадження,  по-
роджує термінологічну плутанину, а під час практичного 

застосування різних форм дає можливість стороні захисту 
обґрунтовано  вимагати  від  суду  визнати недопустимими 
докази, одержані під час контролю за вчиненням злочину.

Стан дослідження. Проблеми, пов’язані  з формулю-
ванням понять різних форм контролю за вчиненням злочи-
ну, визначенням конкретних критеріїв їх відмежування, а 
також розумінням сутності цього процесу, останнім часом 
досліджували О.А. Антоненко, М.В. Багрій, О.А. Білічак, 
А.А.  Венедіктов,  В.А.  Динту,  О.В.  Кириченко,  В.В.  Ко- 
машко,  А.М.  Копилов,  А.Д.  Оноферийчук,  М.А.  Пого-
рецький,  Т.О.  Руденко,  О.С.  Старенький,  Р.В.  Суворова, 
С.С. Тарадойна, В.Г. Уваров, І.Р. Шинкаренко.

Виклад основного матеріалу дослідження. Віддаю-
чи належне здобуткам цих вчених,  зазначимо, що аналіз 
їх наукових публікацій свідчить про відсутність єдності у 
баченні змісту контролю за вчиненням злочину загалом, а 
також таких форм, як спеціальний слідчий експеримент та 
імітування обстановки злочину. Водночас майже всі нау-
ковці у висновках своїх досліджень наголошують на необ-
хідності внесення змін до КПК України в частині подання 
чітких визначень контролю за вчиненням злочину та його 
означених форм, але,  здебільшого, відповідних пропози-
цій  не  вносять.  Лише  в  окремих  працях  формулюються 
визначення контролю за вчиненням злочину, спеціального 
слідчого експерименту та імітування обстановки злочину. 
Проте вони не можуть бути застосовані для вдосконален-
ня чинного законодавства внаслідок своєї неоднозначнос-
ті та дискусійного характеру.

Приміром, В.В. Комашко стверджує: «контролем за вчи-
ненням злочину є негласна слідча (розшукова) дія, що являє 
собою  комплекс  взаємопов’язаних  правових,  організацій-
но-тактичних дій, які здійснюються виключно за рішенням 
прокурора  у  визначених  чинним  законодавством  формах 
та полягають у перевірці уповноваженими суб’єктами від-
повідності наявності та достовірності підстав вважати, що 
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вчиняється (вчинено) тяжкий або особливо тяжкий злочин, 
відомості про факт та методи проведення яких не підляга-
ють  розголошенню,  за  винятком  випадків,  передбачених 
КПК України» [1, с. 13]. Це визначення автор пропонує за-
кріпити в частині першій ст. 271 КПК України. 

Проте  навряд  чи  запровадження  таких  законодавчих 
новацій  внесе  визначеність  у  кримінальну  процесуаль-
ну практику,  адже  автор  в  основу  дефініції  контролю  за 
вчиненням  злочину  покладає  перевірку  «відповідності 
наявності  та  достовірності  підстав  вважати,  що  вчиня-
ється  (вчинено)  тяжкий  або  особливо  тяжкий  злочин». 
Загальновизнаним є те, що ця негласна слідчо-розшукова 
дія (далі – НСРД), як і інші, проводиться з метою фіксації 
фактичних даних (із перспективою подальшого викорис-
тання одержаних результатів як доказів у кримінальному 
провадженні). Крім того, ч. 1 ст. 271 КПК України перед-
бачає, що контроль за вчиненням злочину може здійсню-
ватись  у  випадках  наявності  достатніх  підстав  вважати, 
що готується або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий 
злочин. Отже, на час цієї НСРД перевірка наявності під-
став її проведення має бути завершена. 

Якщо  подавати  визначення  контролю  за  вчиненням 
злочину за ст. 271 глави 21 КПК України, то зайвою ви-
дається вказівка на те, що це НСРД, а також на те, що ві-
домості про факт та методи проведення контролю за вчи-
ненням  злочину  не  підлягають  розголошенню  (адже  це 
стосується усіх НСРД). Крім того, незрозумілим є термін 
«організаційно-тактичні  дії»,  доцільність  використання 
якого під час формування норм законодавства є достатньо 
сумнівною.

Більшість  науковців,  слідуючи  за  законодавцем,  ви-
окремлюють  та  розглядають  чотири форми  контролю  за 
вчиненням злочину, що були названі вище. Проте зведення 
змісту  вказаного  поняття  до  цих  чотирьох форм  є  неви-
правданим. Адже у прямому розумінні «контроль за вчи-
ненням злочину» є наданням можливості особі реалізува-
ти  свої  злочинні наміри  (під прихованим наглядом),  аби 
задокументувати її дії та вчасно їх припинити.

Так,  контроль  за  вчиненням  конкретною  особою  не-
законного заволодіння автотранспортним засобом можна 
повним обсягом здійснити за допомогою візуального спо-
стереження  за нею  (з  використанням фотографування та 
відеозйомки). Якщо відомо конкретне публічно доступне 
місце та час, де планують пограбування, диверсію, закла-
дання сховку зі зброєю або наркотиками, то замах на вчи-
нення  цих  злочинів  можна  повним  обсягом  зафіксувати 
за  допомогою  відеоконтролю  такого  місця.  Контроль  за 
крадіжкою з квартири або приватного будинку може бути 
здійснений  за  допомогою  візуального  спостереження  за 
місцем (входом та вікнами) й аудіо-, відеоконтролю особи 
всередині приміщення. 

Отже, контроль за вчиненням злочину є поняттям шир-
шим, ніж уся сукупність форм контролю за вчиненням зло-
чину, що передбачені ст. 271 КПК України. Його не варто 
визначати як окрему НСРД. Вважаємо доцільним подати 
його визначення як здійснення однієї або комплексу НСРД 
з метою фіксації факту вчинення особою або групою осіб 
готування та (або) замаху на тяжкий та особливо тяжкий 
злочин. Крім того, складовою контролю за вчиненням зло-
чину вважаємо затримання особи «на гарячому» та невід-
кладне  проведення  відкритих  слідчих  (розшукових)  дій 
(огляд,  обшук,  освідування,  допит).  Саме  комплексність 
НСРД та СРД і утворюють зміст операцій, що мають бути 
юридично закріплені як контроль за вчиненням злочину. 

Оскільки законодавець не подав у КПК України визна-
чення жодної з указаних форм, це вимушені були зробити 
розробники міжвідомчої Інструкції про організацію про-
ведення негласних слідчих (розшукових) дій та викорис-
тання їх результатів у кримінальному провадженні [2]. 

Аналіз наведених визначень свідчить про відсутність 
однозначності  пропонованих  розробниками  Інструкції 

формулювань,  зумовлених,  серед  іншого, вживанням не-
зрозумілих термінів («відповідні умови», «спостереження 
за прийняттям рішень», «обстановка, наближена до реаль-
ної», «створення уяви») Наслідком цього є можливість їх 
широкого тлумачення та відсутність чіткого відмежуван-
ня різних форм контролю за вчиненням злочину. Так, ви-
вчення практики засвідчує, що ідентичні за змістом дії з 
викриття  одержання  неправомірної  вигоди  службовою 
особою в одних випадках процесуально оформлюють як 
спеціальний слідчий експеримент, а в інших – як імітуван-
ня обстановки злочину. Відсутність однозначності у цьо-
му питанні спостерігається і в науковій літературі. Більше 
того,  в  окремих  навчальних  посібниках  та  методичних 
рекомендаціях ідентичні операції, які проводять з метою 
викриття  одержання  службовою  особою  неправомірної 
вигоди, іменують спеціальнім слідчим експериментом або 
імітуванням обстановки злочину. 

Порівняльний  аналіз  змісту  нормативних  визначень 
різних  форм  контролю  за  вчиненням  злочину  дозволяє 
віднести контрольовану та оперативну закупку до різно-
видів спеціального слідчого експерименту (п. 1. 12. 2. – 1. 
12. 4. Інструкції) [2]. Адже під час здійснення обох видів 
закупок,  слідчий  та  (або)  оперативний  підрозділ  так  чи 
інакше  створює  «відповідні  умови  в  обстановці,  макси-
мально  наближеній  до  реальної,  з  метою  перевірки  дій-
сних намірів певної особи, у діях якої вбачаються ознаки 
тяжкого чи особливо тяжкого злочину, спостереження за 
її поведінкою та прийняттям нею рішень щодо вчинення 
злочину», що відповідає нормативному визначенню спеці-
ального слідчого експерименту. У випадку контрольованої 
чи оперативної закупки злочинні дії особи завжди будуть 
пов’язані зі збутом певного товару, що дозволяє їх вважати 
різновидами спеціального слідчого експерименту.

Розмежування імітування обстановки злочину (згідно 
з п. 1. 12. 5. Інструкції, воно полягає в діях слідчого, упо-
вноваженої  особи,  з  використанням  імітаційних  засобів, 
які  створять  у  оточуючих  уяву  про  вчинення  реального 
злочину, з метою його запобігання та викриття відомої чи 
невідомої особи (осіб), яка планувала чи замовляла його 
вчинення) та спеціального слідчого експерименту є доволі 
умовним. Достатньо обґрунтованих критеріїв такого роз-
межування ми не  знайшли в жодній науковій праці. Для 
їх виокремлення вчені,  здебільшого, послуговуються по-
рівняльним  аналізом  нормативних  визначень  імітування 
обстановки  злочину  та  спеціального  слідчого  експери-
менту. У різних працях до таких критеріїв відносять: коло 
суб’єктів, коло об’єктів, використовувані матеріальні зна-
ряддя, мета, замовний характер злочину, предмет імітації 
та час  її здійснення щодо події злочину. Не вдаючись до 
подробиць  проведених  нами  досліджень,  зазначимо,  що 
всі ці критерії не можна вважати достатніми. Тому під час 
визначення назви форми контролю за вчиненням злочину 
слідчий, прокурор керуються власним внутрішнім переко-
нанням (адже чітких юридичних ознак немає). У той же 
час,  спеціальний  слідчий  експеримент  та  імітування  об-
становки вчинення злочину мають важливі спільні риси. 
Варто  зауважити,  що  у  вивченні  кримінальних  прова-
джень, де проводилась НСРД, яку визначали як спеціаль-
ний експеримент, щоразу мали місце елементи, які можна 
назвати імітацією обстановки злочину.

Здебільшого  науковці  та  практики  спеціальним  слід-
чим  експериментом  та  імітуванням  обстановки  злочину 
називають  операції  з  викриття  хабарників,  вимагачів, 
змовників  злочинів  проти життя  та  здоров’я  особи. При 
цьому  досить  рідко  враховується, що  контролем  за  вчи-
ненням злочину є і так звана «ловля на живця». Її практи-
кують під час розслідування серійних злочинів (убивств, 
зґвалтувань,  пограбувань,  шахрайств  тощо).  Для  цього, 
виходячи з аналізу сутності, часу та місць учинення зло-
чинів, поведінки та зовнішнього виду потерпілих,  інсце-
нують віктимну поведінку «потенційної жертви», з розра-



250

№ 6 2016
♦

хунку на те, що злочинець вчинить замах на злочин, під 
час якого буде затриманий. При цьому таку жертву часто 
поміщають у природну обстановку (ту, в якій вчиняються 
злочини), інсценуються конкретні її дії з можливим засто-
суванням засобів індивідуального маскування.

Різновидом  «ловлі  на живця»  є  використання  пасток 
(квартир, офісів, автомобілів). Згідно з останньою редак-
цією проекту Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність», це – комплекс заходів, пов’язаний із легендо-
ваним використанням об’єктів та  імітуванням ними пев-
ної  діяльності,  спрямований на  встановлення  злочинних 
намірів та документування протиправних дій осіб, які роз-
робляються [3]. 

Специфічною ознакою контрольованої та оперативної 
закупки, спеціального слідчого експерименту та імітуван-
ня обстановки злочину є  інсценування дій (подій, обста-
вин) кримінального правопорушення та  (або)  імітування 
його наслідків. Мета такого інсценування полягає у тому, 
щоб зафіксувати дані, що підтверджують прийняття осо-
бою рішення (самостійного та остаточного) про вчинення 
тяжкого або особливо тяжкого злочину. Таке рішення може 
знайти свій зовнішній вираз лише в діях особи з готування 
(ст. 14 КК України) або замаху (ст. 15 КК України) на кон-
кретне діяння, що передбачене особливою частиною КК 
України. Саме ці дії і підлягають фіксації.

Отже, інсценування дій (подій, обставин) можна вважати 
основним  змістоутворюючим  компонентом  названих форм 
контролю за вчиненням злочину. Фіксація фактів готування 
та (або) замаху на вчинення злочинів відбувається за допо-
могою використання  слідчим,  прокурором  або,  за  їх  дору-
ченням, оперативним підрозділом інших норм КПК України. 
Залежно від слідчої ситуації, це: аудіо-, відеоконтроль особи 
(ст. 260); візуальне спостереження з використанням фотогра-
фування та відеозапису (ст. 269); аудіо-, відеоконтроль місця 
(ст. 270); використання несправжніх (імітаційних) та заздале-
гідь помічених (ідентифікованих) засобів (ст. 273); викорис-
тання конфіденційного співробітництва.

Таким чином, у досліджуваному випадку контроль за 
вчиненням злочину фактично здійснюється не як окрема 
НСРД у відповідній формі, а як його комплекс із застосу-
ванням засобів, передбачених КПК України, що згуртова-
ні навколо інсценування. Інсценування не можна вважати 
ні інструментом проведення будь-якої НСРД з фіксації до-
казової інформації, ні окремою НСРД. 

Особливе місце серед форм контролю за вчиненням зло-
чину займає контрольована поставка. На відміну від інших 
форм, вона не передбачає обов’язкового  інсценування дій 
певних дій  (подій,  обставин).  Її  нормативне  визначення  є 
найбільш логічним, юридично обґрунтованим  та  зрозумі-
лим  (відповідно до п.  1.  12.  1).  Інструкції,  контрольована 
поставка полягає в організації та здійсненні слідчим і опе-
ративним підрозділом контролю за переміщенням (переве-
зенням, пересиланням, передачею, ввезенням, вивезенням з 
України чи транзитним переміщенням її територією) това-
рів, предметів і речовин, у тому числі заборонених до обі-
гу, з метою виявлення ознак злочину та фіксації фактичних 
даних про протиправні діяння осіб, відповідальність за які 
передбачена Кримінальним кодексом України).

Водночас, контрольовану поставку не можна вважати 
окремою НСРД. Адже вона не містить дій, які становлять 
її  індивідуальний  зміст. Контрольована поставка  ґрунту-
ється на одній або декількох інших НСРД і не може бути 
здійснена  без  їх  застосування.  Залежно  від  конкретної 
слідчої ситуації, це може бути візуальне спостереження за 
особою, визначення місця знаходження радіоелектронно-
го засобу, накладення арешту на кореспонденцію, її огляд 
та виїмка. На відміну від цього, застосування інших НСРД 
під час контролю за вчиненням злочину в окремих формах 
є бажаним, а не обов’язковим елементом.

Усталена  та  унормована  на  рівні  підзаконних норма-
тивно-правових актів практика здійснення контрольованої 

поставки (як і різних видів закупок) зумовлює доцільність 
їх законодавчого виокремлення та визначення. Водночас, 
питання організації цих видів контролю за вчиненням зло-
чину  доцільно  унормовувати  саме  підзаконними  норма-
тивно-правовими актами. 

Одне з проблемних питань застосування контролю за 
вчиненням злочину у кримінальному провадженні та ви-
користання його результатів у доведенні пов’язане з осо-
бливостями формулювання ч. 1 ст. 214 КПК України, де 
наголошено,  що  слідчий,  прокурор  невідкладно,  але  не 
пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про 
вчинене  кримінальне  правопорушення  або  після  само-
стійного виявлення ним  із будь-якого джерела обставин, 
що можуть свідчити про вчинення кримінального право-
порушення,  зобов’язаний внести відповідні відомості до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати роз-
слідування. У разі здійснення контролю за вчиненням зло-
чину  у  кримінальному  провадженні  таке  формулювання 
тлумачиться стороною захисту не інакше, як вимога роз-
починати  досудове  розслідування  лише  в  разі  наявності 
інформації щодо закінченого злочину. Адже в такому разі 
докази, здобуті під час контролю за вчиненням злочину, не 
відповідають вимогам допустимості. При цьому суд часто 
приймає позицію сторони захисту. Проте аналіз ст. 13–15 
КК України засвідчує: готування до злочину та замах на 
нього є суспільно небезпечним винним діянням та тягне 
за собою кримінальну відповідальність, передбачену від-
повідною статтею особливої частини вказаного кодексу.

Враховуючи  викладене,  норми  ст.  214  КПК  України 
потрібно  сформулювати  таким  чином,  щоб  оцінка  мож-
ливості початку досудового розслідування щодо вчинен-
ня незакінченого злочину (у стадії готування або замаху) 
була однозначною. 

Висновки. Статтю 271 КПК України потрібно  сфор-
мулювати у такій редакції:

1. Контролем за вчиненням злочину є проведення од-
нієї або комплексу негласних слідчих (розшукових) дій з 
метою безпосередньої прихованої фіксації вчинення осо-
бою (групою осіб) готування тяжкого чи особливо тяжко-
го злочину та (або) замаху на такий злочин із подальшим 
затриманням цієї  особи  (осіб) у порядку, передбаченому 
ч. 1  ст. 208 КПК України,  та невідкладним проведенням 
слідчих (розшукових) дій, необхідних для закріплення до-
казової інформації. 

2. Контроль  за  вчиненням  злочину  здійснюється на під-
ставі ухвали слідчого судді, винесеної на підставі клопотання 
слідчого, погодженого з прокурором або прокурора. У клопо-
танні має бути зазначено повний перелік НСРД, які плануєть-
ся провести під час контролю за вчиненням злочину. 

У клопотанні про здійснення контролю за вчиненням 
злочину, крім відомостей, передбачених статтею 251 КПК 
України, необхідно: 

1)  викласти  обставини,  які  свідчать  про  відсутність 
провокування особи на вчинення злочину; 

2)  зазначити  про  застосування  спеціальних  імітацій-
них засобів.

Слідчий суддя може задовольнити клопотання повніс-
тю або дати дозвіл на проведення лише певних НСРД. 

3. У межах  контролю  за  вчиненням  особою  (групою 
осіб)  злочину  може  проводитися  спеціальний  слідчий 
експеримент, який полягає в інсценуванні дій (подій, об-
становки), які відповідають злочинному задуму цієї особи 
(осіб) та (або) можуть свідчити про його виконання.

Предметом  інсценування  може  бути:  прийняття  за-
мовлення на вчинення тяжкого або особливо тяжкого зло-
чину; виконання замовлення зі вчинення такого злочину; 
його наслідки; виконання вимог осіб, які погрожують на-
сильством над потерпілим чи його близькими родичами, 
обмеженням прав, свобод або законних інтересів цих осіб, 
пошкодженням  чи  знищенням  їхнього майна  або майна, 
що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або роз-
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голошення відомостей, які потерпілий чи його близькі ро-
дичі бажають зберегти в таємниці; надання неправомірної 
вигоди службовій особі; придбання або отримання, у тому 
числі безоплатного, у фізичних та юридичних осіб, неза-
лежно від форм власності товару, який перебуває у вільно-
му обігу, або товару, обіг якого обмежений чи заборонений 
чинним  законодавством;  типова  поведінка  та  зовнішній 
вигляд потерпілих від кримінальних правопорушень, що 
мають тенденцію до повторення.

Спеціальний слідчий експеримент проводиться за по-
становою  слідчого,  погодженою  з  прокурором,  або  про-
курора.

3. Організація контролю за вчиненням окремих кате-
горій  тяжких  та  особливо  тяжких  злочинів  регулюється 
підзаконними  нормативно-правовими  актами  та  поділя-
ється на  такі  види:  контроль  за  вчиненням  злочинів, що 
пов’язані зі збутом товару, який перебуває у вільному обі-
гу  (контрольована  закупка);  контроль  за  вчиненням  зло-
чинів, що пов’язані  зі  збутом товару, обіг якого обмеже-
ний чи заборонений чинним законодавством (оперативна 
закупка); контроль за вчиненням злочинів, що пов’язані з 
переміщенням (перевезенням, пересиланням, передачею, 
ввезенням, вивезенням з України чи транзитним перемі-
щенням її територією) товарів, предметів і речовин, у тому 
числі заборонених до обігу (контрольована поставка).

5.  Контроль  за  вчиненням  злочину  не  здійснюється, 
якщо внаслідок таких дій неможливо повністю запобігти: 

1) посяганню на життя або заподіянню особі (особам) 
тяжких тілесних ушкоджень; 

2) поширенню речовин, небезпечних для життя бага-
тьох людей; 

3) втечі осіб, які вчинили тяжкі чи особливо тяжкі зло-
чини;

4) екологічній або техногенній катастрофі.
6. Під час підготовки та здійснення контролю за вчи-

ненням  злочину  забороняється  провокувати  (підбурюва-
ти) особу на вчинення цього злочину з метою подальшого 
викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який вона 
б не вчинила,  якби слідчий цьому не сприяв,  або  з цією 
самою метою впливати на  її поведінку насильством, по-
грозами, шантажем. Здобуті в такий спосіб речі і докумен-
ти  не можуть  бути  використані  у  кримінальному  прова-
дженні.

7.  Про  результати  контролю  за  вчиненням  злочину 
складається  єдиний  протокол,  до  якого  додаються  речі 
та документи, отримані під час здійснення цієї негласної 
слідчої (розшукової) дії. 

8. Контроль за вчиненням злочину щодо незаконного 
переміщення через територію України транзитом, ввезен-
ня до України або вивезення за її межі речей, вилучених із 
вільного обігу, або інших речей чи документів може бути 
здійснений у порядку, передбаченому законодавством, за 
домовленістю з відповідними органами іноземних держав 
або на підставі міжнародних договорів України.
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ОБСТАВиНи, ЩО ПІДЛЯГАЮТь ВСТАНОВЛЕННЮ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 
РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНь ВиМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКи

CIrCuMSTaNCES, ThaT ShOuLd BE ESTaBLIShEd IN ThE INITIaL STagE 
Of ThE INVESTIgaTION Of Of ThE fIrE SafETy VIOLaTIONS

Кіцелюк В.М.,
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Стаття присвячена вивченню та аналізу обставин, які необхідно встановити на початковому етапі розслідування порушень встанов-
лених законодавством вимог пожежної безпеки. Зокрема, даних, що характеризують обстановку напередодні пожежі, під час її виникнен-
ня і розвитку, а також наслідки займання. 
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Статья посвящена изучению и анализу обстоятельств, которые необходимо установить на первоначальном этапе расследования 
нарушений установленных законодательством требований пожарной безопасности. В частности данных, характеризующих обстановку 
перед пожаром, во время его возникновения и развития, а также последствия возгорания.
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This article is devoted to the study and analysis of the circumstances necessary to establish in the initial stage of the investigation of viola-
tions of the legislation fire safety requirements. In particular, data on the situation on the eve fire at its appearance and development, and the 
consequences of fire.
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252

№ 6 2016
♦

Постановка проблеми. Успіх  розкриття  більшості 
злочинів залежить від оперативності, чіткості та послідов-
ності дій слідчого саме під час початкового етапу розслі-
дування. Це твердження є особливо актуальним щодо роз-
слідування порушень встановлених законодавством вимог 
пожежної безпеки. Адже інформація, що отримується під 
час перебігу пожежі,  є надзвичайно важливою через ви-
соку ймовірність її незворотної втрати. Водночас значен-
ня такої інформації для правильної кваліфікації події, що 
відбулася, та визначення подальшого ходу розслідування 
важко переоцінити. 

Стан опрацювання. Особливостям збору та аналізу 
інформації  на  початковому  етапі  розслідування  пожеж 
були присвячені праці А.М. Анісяєва, В.Д. Безвесільно-
го  та  О.Ф.  Дьяченка, Ю.О.  Бондаренка,  А.Н  Євтушен-
ка,  В.В.  Колеснікова,  Б.В.  Мегорського,  І.А.  Попова,  
С.І. Соболевської, А.І. Федора, М.Л. Цимбала, І.Д. Чеш-
ка та  ін. Однак ця проблематика не вивчалася окремо в 
межах особливостей розслідування злочинних порушень 
вимог пожежної безпеки з урахуванням специфіки поді-
бних проваджень.

Метою статті є визначення та систематизація переліку 
даних, необхідних для встановлення на початковому етапі 
розслідування означеної категорії порушень та обґрунту-
вання їх значення для подальшого розслідування.

Виклад основного матеріалу. Кримінально-процесу-
альний закон надає перелік обставин, що підлягають до-
казуванню, який є загальним для всіх категорій злочинів  
(ч. 1 ст. 91 КПК). Безумовно, стосовно злочинів, пов’язаних 
із порушеннями встановлених законодавством вимог по-
жежної  безпеки,  їхній  зміст  має  певні  особливості,  зу-
мовлені  характерними  ознаками  цієї  категорії  злочинів. 
Зокрема, сам факт пожежі та її шкідливі наслідки майже 
завжди очевидні, але пожежа може мати як кримінальний, 
так  і некримінальний характер. Визначальним чинником 
у цьому разі є причина  її виникнення. З огляду на це до 
обставин, що встановлюються під час розслідування озна-
ченої категорії злочинів, варто також додати:

– обстановку, що передувала пожежі; 
– обставини виникнення та розвитку пожежі; 
– характеристику обстановки, що склалася після пожежі.
Необхідність  збору  відомостей  про  функціонально-

технічні умови в обстановці об’єкта напередодні пожежі є, 
на нашу думку, характерною особливістю розслідування 
порушень встановлених законодавством вимог пожежної 
безпеки. Такі дані важливі для визначення  істинної при-
чини пожежі та надання правильної кваліфікації подіям, 
що відбулися. Адже сама пожежа у таких порушеннях є 
вже наслідком злочинної діяльності (а частіше – бездіяль-
ності) відповідальної особи, а не самим злочином.

В.Д. Безвесільний та О.Ф. Дьяченко вважають, що для 
того, щоб у кожній окремій ситуації всебічно розібратися 
в обстановці, що склалася на місці пожежі до її виникнен-
ня, необхідно:

1.  Надати  оцінку  пожежно-технічній  характеристиці 
споруди  (установи),  де  виникла  пожежа,  або  її  окремим 
частинам щодо розташування зон розвитку пожежі; про-
аналізувати особливості розміщення та устрою елементів 
будівельних конструкцій, якість їх виконання, вказати, які 
використовувалися матеріали.

2. Визначити характер, кількість, стан та розміщення го-
рючих матеріалів, які знаходилися в зонах розвитку пожежі.

3. Одержати дані про характер технологічного процесу 
на підприємстві, де сталася пожежа, зосередження облад-
нання, стан  і особливості регламенту його використання 
та відповідність нормативним вимогам.

4. Урахувати специфіку місцевих умов (порядок зміни 
та передачі чергування; доступ певних осіб до обладнан-
ня, у приміщення, на територію; сімейні відносини тощо).

5. Установити події та обставини, що передували ви-
никненню пожежі.

При  цьому  вчені  наголошують,  що  за  відсутності  у 
матеріалах провадження даних, що характеризують обста-
новку до пожежі, експертний висновок про причину поже-
жі може мати ймовірний характер або надання його може 
стати неможливим [1, с. 41, 42].

В.В. Колесніков наводить перелік даних, які характе-
ризують обстановку, що передувала пожежі: 

1) пожежно-технічна характеристика об’єкта, на якому 
сталася пожежа,  яка повинна містити опис конструктив-
но-планувальних особливостей об’єкта,  таких як площа, 
поверховість,  ступінь  вогнестійкості,  кількість  та  взаєм-
не розміщення приміщень, розміщення освітлювальної та 
силової електромережі, газо- та водопроводів, систем вен-
тиляції та кондиціювання повітря тощо; 

2)  інформація про легкозаймисті речовини та матері-
али, які знаходилися на об’єкті пожежі та у зоні горіння, 
адже  їх  наявність  впливає  на  виникнення,  швидкість  та 
напрям розповсюдження горіння, тому необхідно встано-
вити місця  розміщення,  кількість,  характер  і  стан  таких 
речовин та матеріалів; 

3) особливості технологічного процесу на об’єкті − ці 
дані  повинні  характеризувати  розміщення,  характер  та 
умови експлуатації різноманітного технологічного облад-
нання та установок, а також їхнє відношення до причини 
виникнення пожежі; 

4)  події  та  обставини,  які  безпосередньо  передували 
виникненню пожежі − це додаткові обставини або події, 
які відбувалися безпосередньо перед виникненням пожежі 
і разом з обставинами, що склалися раніше, призвели до 
пожежі [2, с. 49, 50].

А.І. Федор у дисертаційному дослідженні наголошує, 
що з’ясування обстановки на об’єкті напередодні пожежі 
насамперед передбачає перевірку стану забезпечення по-
жежної безпеки. Ми цілком погоджуємось із цією позиці-
єю вченого, вважаючи її особливо актуальною щодо роз-
слідування порушень встановлених законодавством вимог 
пожежної безпеки. Отже, необхідно встановити: 

а)  наявність  наказів  про  призначення  відповідальних 
осіб за пожежну безпеку підрозділів; 

б)  чи  встановлено  перелік  категорій  за  вибухонебез-
печністю  і  пожежонебезпечністю  всіх  виробничих  та 
складських приміщень, а також класи вибухонебезпечних 
і пожежонебезпечних зон, у тому числі для відкритих тех-
нологічних установок та споруд;

в) чи були в наявності плани ліквідації пожеж і аварій 
для  кожного  технологічного  об’єкта,  пов’язаного  зі  зли-
ванням,  наливанням,  перекачуванням  та  зберіганням на-
фтопродуктів;

г) чи створена на підприємстві пожежно-технічна комі-
сія, а також забезпеченість підприємства пожежною техні-
кою, вогнегасними засобами, їх збереження та підтримання 
у справному стані, доступ до них у будь-який час доби;

д)  чи поводились необхідні  інструктажі  осіб,  чи міс-
тяться відповідні підписи у журналах обліку проведення 
інструктажів,  чи  виконувались  роботи  відповідно до на-
ряду-допуску на проведення вогневих робіт на вибухоне-
безпечних та пожежонебезпечних об’єктах [3, с. 69−71].

А.Н.  Євтушенко  пропонує  перелік  дій,  спрямованих 
на  виявлення порушень протипожежних норм та правил 
у  житлових  приміщеннях,  які  мали  місце  до  пожежі  та 
можуть бути пов’язані з її виникненням, розвитком та на-
слідками: 

– виявлення відхилень від вимог норм під час розмі-
щення житлового будинку у мікрорайоні;

–  виявлення  відхилень  від  вимог  норм  у  об’ємно-
планувальних  та  конструктивних  рішеннях  будівлі  (спо-
руди), допущених під час проектування та будівництві;

–  виявлення  порушень  правил  пожежної  безпеки  під 
час експлуатації будівлі (приміщення) [4, с. 63].

На нашу думку, джерелами інформації про обстановку 
на об’єкті до пожежі можуть бути різноманітні документи −  
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проектна та виконавча документація; приписи наглядових 
органів; відомчі накази, розпорядження з питань пожеж-
ної  безпеки  та  охорони  об’єкта  тощо.  Як  стверджують 
фахівці, наявність наведених документів за ретельного їх 
аналізу може надати можливість уявити досить ясну кар-
тину обстановки, що передувала пожежі, та зібрати вихід-
ні дані для виконання експертизи [1, с. 42].

Ще одним блоком обставин, що підлягають  встанов-
ленню, є дані про виникнення та розвиток пожежі, які по-
винні містити інформацію про місце, час, умови перебігу 
та причини пожежі. 

Ми поділяємо погляди Б.В. Мегорського, який зазна-
чає, що для з’ясування причин, які призвели до пожежі та 
її наслідків, іншими словами, всієї сукупності умов та об-
ставин, у результаті яких виникла пожежа та які визначи-
ли характер і розміри її наслідків, необхідно насамперед із 
можливо граничною точністю виявити місцеву обстанов-
ку. Тільки тоді створиться об’єктивне уявлення про діяння 
(бездіяльність)  тих чи  інших осіб, що призвели до ство-
рення пожежонебезпечних умов, про події та обставини, 
що викликали горіння [5, с. 24]. 

Найбільш інформативною з позиції виявлення даних, 
які будуть визначальними у встановленні причин пожежі, 
є  зона  горіння.  Так,  саме  у  цій  зоні  необхідно  віднайти 
джерело запалювання та осередок пожежі. 

Варто  зауважити,  що  осередок  пожежі  часто 
пов’язують  із  місцем  найбільшого  вигоряння  та  руйну-
вання,  оскільки  значне  вигоряння  зумовлене  більш  три-
валою дією високої температури. Однак, як стверджують 
фахівці, такий підхід може привести до помилкового ви-
сновку, зокрема, коли осередок пожежі знаходився в місці 
найменшої кількості горючих матеріалів і зона горіння по-
ширювалася у напрямі, де існували найбільш сприятливі 
умови, наприклад, зосередження горючого навантаження 
з  більшим  за  значенням  тепловим  потенціалом  [1,  с.  8]. 
Кількість  виявлених осередків пожежі  також має  велике 
значення  для  з’ясування  природи  пожежі.  Як  стверджу-
ють практики, наявність декількох джерел вогню по всій 
площі  об’єкта  є  свідченням підпалу  як  способу  ініціації 
горіння. Та навпаки, лише один осередок із локалізацією 
біля  опалювальних  приладів,  розподільних  щитів  елек-
тропроводки  свідчить  про  велику  ймовірність  порушень 
вимог пожежної безпеки. 

На думку багатьох учених, основою для вірної квалі-
фікації події, що відбулася, є встановлення обставин, що 
дають  змогу відрізнити необережну причину пожежі від 
умисної. Безумовно, для ефективного планування розслі-
дування  порушень  вимог  пожежної  безпеки  встановлен-
ня факту відсутності підпалу та займання від природних 
факторів є позитивно значущим результатом, оскільки це 
дасть змогу визначити коло підозрюваних.

Ю.О. Бондаренко пропонує здійснювати розмежуван-
ня  умисної  та  необережної  причин  пожежі,  виходячи  з 
правил формальної логіки:

1)  якщо наявний факт пожежі  і немає даних  (слідів), 
які вказують на її ініціювання діями людини, то така по-
жежа є або результатом необережного діяння, або резуль-
татом дії сил природи;

2) якщо у місці пожежі під час її початку не зафіксо-
вані дані  (сліди) про вплив на об’єкт пожежі природних 
явищ, фізичних та (або) хімічних реакцій чи їх сукупнос-
ті, що призводять до  займання,  то  виникнення пожежі  є 
результатом порушення вимог пожежної безпеки, що про-
являється у вигляді дій чи бездіяльності [6, с. 81]. Не по-
годитись  із такою позицією важко, тож ми цілком  її під-
тримуємо.

В.В. Колесніков стверджує, що спосіб учинення злочи-
ну має важливе значення для визначення ступеню суспіль-
ної  небезпеки  вчинку  та  особи  злочинця  і  повинен бути 
доведений фактичними даними, отриманими в результаті 
проведення  передбачених  законом  слідчих  дій.  Вчений 

вважає, що у процесі доказування способу вчинення зло-
чину, пов’язаного з пожежею, необхідно з’ясувати: а) ме-
ханізм  виникнення  горіння;  б)  порушення  яких  правил 
пожежної безпеки або які технічні неполадки пов’язані з 
причиною виникнення пожежі; в) засоби підпалу; г) дже-
рела походження засобів підпалу; д) які засоби та умови 
були використані для більш інтенсивного горіння [2, с. 50].

На нашу думку, визначити наявність підпалу можливо 
за сукупністю ознак та слідів пожежі, до яких належать:

– локалізація осередку займання у місцях компактно-
го скупчення пожежного навантаження на об’єкті пожежі. 
При цьому захаращення може як умисно створюватися ви-
нуватцем, так і бути віднайденим ним без вчинення будь-
яких дій у цьому напрямі. У цьому разі осередок пожежі 
буде  розосередженим  у  просторі,  а  за  наявності  у  місці 
горіння електропроводки та розподільних щитів можливе 
інсценування підпалу під порушення вимог пожежної без-
пеки або необережне поводження з вогнем;

– умисне створення умов, які з великою вірогідністю 
призведуть  до  займання  пожежонебезпечних  предметів, 
речовин та матеріалів: залишення увімкненим побутового 
газового обладнання, розлив легкозаймистих рідин на те-
риторії з високою вогневою небезпечністю тощо;

– наявність декількох осередків запалення;
– наявність декількох джерел запалення;
– висока швидкість поширення вогню з однаково висо-

кою початковою температурою горіння;
–  виявлення  слідів  пошкодження  засобів  пожежога-

сіння та оповіщення про пожежу, навіть якщо такі пошко-
дження не вплинули на  їхню функціональність. Зазначи-
мо, що виявлення таких слідів свідчить про те, що особа 
не має спеціальних знань у галузі систем автоматичного 
пожежогасіння та систем автоматичного оповіщення про 
пожежу. Водночас вимкнення таких систем є свідченням 
обізнаності особи у цих питаннях;

–  висновок  судово-медичної  експертизи  трупа  про 
прижиттєвий характер отримання травм та тілесних ушко-
джень, несумісних із життям. 

Вважаємо, що для остаточного вирішення питання про 
залежність причини займання від умислу людини слідчо-
му варто зачекати на висновок судово-медичної та пожеж-
но-технічної  експертизи. Водночас  варто  відзначити, що 
нормативного закріплення обов’язковості проведення та-
ких досліджень для встановлення причини пожежі немає 
у  чинному  кримінально-процесуальному  законодавстві 
(ст.  76 КПК). Однак,  як  показує  практика  розслідування 
кримінальних  проваджень  у  разі  пожежі,  орган  розслі-
дування та суд довіряють лише висновкам пожежно-тех-
нічного  експерта  (комісії  експертів)  і  лише  за  наявності 
категоричного висновку про причину  займання. Якщо ж 
причина займання не встановлена чи приводиться декіль-
ка різних умов, що сприяють займанню та не виключають 
одна одну, то слідство опиняється у замкненому колі не-
визначеності.

У такому разу, як вказує С.І. Соболевська, основними 
завданнями та основною спрямованістю діяльності слід-
ства є виявлення необхідної доказової та тактичної інфор-
мації та її носіїв (джерел). Завдання ці вирішуються, вихо-
дячи з конкретних слідчих ситуацій, шляхом проведення 
комплексу  слідчих,  інших  процесуальних,  а  також  орга-
нізаційних заходів, під час яких суб’єкти доказування ви-
сувають версії, збирають та перевіряють докази [7, с. 71].

Джерелами такої інформації можуть бути вилучені під 
час огляду місця події предмети, які можуть стати речови-
ми доказами та бути направлені на експертні дослідження. 
Зокрема, у розслідуванні порушень встановлених законо-
давством вимог пожежної безпеки такими предметами мо-
жуть бути матеріали електропроводки приміщення, попіл, 
будівельне сміття, металева окалина, грати вентиляційних 
шахт,  уламки віконного  скла,  різноманітні побутові при-
лади, саморобні вироби тощо.
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Носіями важливої інформації, безумовно, є і різні до-
кументи.  Так,  для  успішного  планування  розслідування 
означених порушень А.М. Анісяєв пропонує  слідчим  зі-
брати такі документи, як акт про пожежу; протокол огляду 
місця пожежі з усіма необхідними фототаблицями, крес-
леннями та схемами; приписи органу Держпожежнагляду; 
акти технічного стану обладнання або технічні паспорти, 
схеми  зовнішнього  та  внутрішнього  електропостачання 
об’єкта  та  інші  документи,  які  можуть  містити  важливі 
дані про дату, місце, час пожежі, умови перебігу; харак-
теристику об’єкта, що згорів; види та кількість горючого 
навантаження, яке знаходилось на об’єкті; відомості про 
події, що передували пожежі та які знаходились у причин-
но-наслідковому зв’язку з нею; ознаки, за якими була ви-
явлена пожежа, умови її виявлення, особливості розвитку 
та гасіння, загальна тривалість, наслідки [8, с. 107].

Окремо варто вказати на виявлення трупа у місці за-
ймання, що у будь-якому разі  є ознакою кримінального 
характеру пожежі. Насамперед на місці події за допомо-
гою  судового  медика  необхідно  спробувати  встановити 
причину  смерті  людини.  Обов’язково  встановлюється 
особа  загиблого  та  його  діяльність  у  день  пожежі.  Ви-
явлення на місці пожежі людських останків є підставою 
для відкриття кримінального провадження за фактом  їх 
виявлення. 

У  будь-якому  разі  встановлення  даних  про  особу  за-
гиблого,  його  зв’язки,  спосіб життя  та  обставини  смерті 
ліквідують прогалину інформації про нього у слідства. Це 
дасть  змогу  побудувати  версії  про  подію,  яка  відбулася, 
можливу причину займання, коло очевидців та обізнаних 
осіб, а також зібрати необхідні для всебічного досліджен-
ня обставин пожежі предмети, речовини та матеріали.

Загалом, виявлення та аналіз даних, що характеризу-
ють обстановку на об’єкті після пожежі,  є  вкрай важли-
вими, адже від тяжкості наслідків пожежі прямо залежить 
вирішення  питання  про  підстави  для  відкриття  кримі-

нального провадження. Обстановка, що створилася після 
пожежі,  характеризується  насамперед  інформацією  про 
наслідки пожежі (їхню тяжкість), стан матеріалів і облад-
нання (їхніх залишків) тощо. 

Пропонуємо  зупинитись  на  значенні  своєчасного  та 
ефективного встановлення необхідних обставин для роз-
слідування. На нашу думку, сукупність інформації про об-
становку, що передувала пожежі, обставини її виникнення 
і розвитку, а також про обстановку після пожежі дає змогу 
вирішити  низку  важливих  юридичних  питань.  Підтвер-
дження  цієї  позиції  знаходимо  і  у  працях  вчених-кримі-
налістів.  Так, Ю.О.  Бондаренко  зауважує,  що,  зібравши 
та узагальнивши всі факти відносно події, що відбулася, 
слідчий може  сформулювати  висновки  про  ініціацію  за-
ймання, і навіть точніше – про юридичну кваліфікацію по-
дії злочину [6, с. 85]. В.В. Колесніков також стверджує, що 
така інформація дає змогу вирішити питання про винува-
тість певної особи в учиненні злочину і його мотиви. Крім 
того,  вчений додає, що для об’єктивності  і повноти роз-
слідування у справах про пожежі необхідно досліджувати, 
чи  є  пом’якшувальні  або  обтяжувальні  відповідальність 
обставини [2, с. 51, 52]. 

Висновки. Резюмуючи викладене, зазначимо, що осо-
бливістю отримання  інформації про порушення встанов-
лених вимог пожежної безпеки є її одночасне надходжен-
ня  до  органів Держпожежнагляду  та  поліції. При  цьому 
спочатку така інформація надходить у вигляді усного по-
відомлення, а після ліквідації пожежі – у вигляді окремого 
документа, складеного керівником підрозділу з ліквідації 
займання. Підставою для початку досудового розслідуван-
ня за означеною категорією проваджень є висновок пожеж-
но-технічної експертизи про порушення вимог пожежної 
безпеки та настання тяжких наслідків. Виявлення на міс-
ці пожежі трупів є підставою для початку кримінального 
провадження за фактом їх виявлення. Подальший хід роз-
слідування залежить від встановлення причини займання. 
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У статті здійснено огляд наукових праць за тематикою застосування тримання під вартою як запобіжного заходу. Висловлена позиція 
стосовно наявних сьогодні теоретичних проблем. Запропоновані напрями подальшого дослідження цієї тематики.

Ключові слова: запобіжні заходи, тримання під вартою, особиста недоторканність, попереднє ув’язнення, кримінальний процесу-
альний примус.

В статье проведен обзор научных трудов по теме применения содержания под стражей как меры пресечения. Высказана позиция 
относительно существующих сегодня теоретических проблем. Предложены направления дальнейшего исследования этой тематики.

Ключевые слова: меры пресечения, содержание под стражей, личная неприкосновенность, предварительное заключение, уголов-
ное процессуальное принуждение.

The article reviewed scientific papers of the use of detention as a preventive measure. Expressed the position on the existing theoretical 
problems of today. Suggests possible ways for further research on this issue.

Key words: preventive measures, detention, personal integrity, pre-trial detention, criminal procedural coercion.

Постановка проблеми.  Дослідження  проблематики 
нормативного  відображення  та  практики  застосування 
кримінального  процесуального  інституту  тримання  під 
вартою  насамперед  вимагає  визначення  з  науковим  під-
ґрунтям та наявними резервами для подальшого наукового 
пошуку.

Стан опрацювання. Різноманітні питання, пов’язані 
з тематикою тримання під вартою як запобіжного заходу, 
знаходили відбиття в наукових доробках багатьох дослід-
ників (серед робіт останніх років варто згадати праці та-
ких науковців, як К.Д. Вовк, І.О. Завертайло, О.І. Тищен-
ко, С.Л. Шаренко, О.Г. Шило та ін.). 

Зважаючи на вказане, метою статті є огляд відображе-
ної на шпальтах наукових видань проблематики застосу-
вання тримання під вартою як запобіжного заходу та ви-
значення  актуальних  напрямів  подальшого  дослідження 
вказаної теми. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження генезису 
наукового знання про тримання під вартою як запобіжного 
заходу має здійснюватися з урахуванням історичного роз-
витку нашої  держави,  яка  тривалий  час  перебувала  спо-
чатку у складі Російської імперії, а згодом – у складі СРСР. 
Зважаючи на вказане, за темпоральним критерієм розви-
ток теорії тримання під вартою умовно можна поділити на 
періоди  –  дореволюційний,  радянський,  пострадянський 
та сучасний. Слід зазначити, що кожен період характери-
зується певними особливостями наукового знання про цей 
запобіжний захід, що є наслідком впливу політичного ре-
жиму держави на систему кримінального процесуального 
законодавства, а саме ставлення держави до права кожно-
го на свободу та особисту недоторканність і забезпечення 
його реалізації під час кримінального судочинства. Разом 
із  тим  найбільш  кардинальним  чином  змінився  вектор 
наукового пошуку саме  з моменту набуття Україною не-
залежності,  тож у межах статті  зосередимо увагу на по-
страдянському  та  сучасному  періодах  розвитку  наукової 
думки в частині осмислення тримання під вартою як за-
побіжного заходу. 

Пострадянський період починається з розпаду СРСР, 
коли після подій 1991 р. колишні союзні республіки отри-
мали  змогу  вільно  обирати  подальший  напрям  розвитку 
свого кримінального процесуального  законодавства. Цей 
період  характеризується  пошуком  оптимальної  моделі 

кримінального провадження для пострадянських держав, 
тому для нього притаманний плюралізм наукових думок. 
Перехід до сучасного періоду ознаменується прийняттям 
нового КПК, що в колишніх союзних республіках відбува-
ється в різні часи, внаслідок цього тривалість пострадян-
ського періоду є різною для цих держав. Слід зазначити, 
що у цей період щодо проблематики тримання під вартою 
спостерігається певна єдність думок науковців колишніх 
союзних республік, тому, досліджуючи пострадянську те-
орію взяття під варту, не можна обмежитись лише робота-
ми українських процесуалістів. 

У  пострадянський  період  подальше  наукове  дослі-
дження отримали гарантії забезпечення права на свободу 
та особисту недоторканність у вирішенні питання взят-
тя під варту. Зокрема, В.І. Маринів відстоював переконан-
ня, відповідно до якого «під  гарантією права людини на 
особисту недоторканність необхідно розуміти закріплену 
в законі вимогу про те, що тримання під вартою може бути 
застосовано тільки під час обвинувачення особи у скоєн-
ні  найбільш  тяжких  злочинів,  за  які  законом  передбаче-
но покарання у вигляді позбавлення волі строком більше 
одного року, коли саме цей запобіжний захід може забез-
печити успішне розкриття злочину і викриття злочинця»  
[1,  с.  136].  В.М.  Трофименко,  досліджуючи  кримінальні 
процесуальні гарантії особистості на стадії судового роз-
гляду, акцентував увагу на тому, що однією з таких гаран-
тій є чітке встановлення строків тримання під вартою не 
лише на стадії досудового розгляду, а й на подальших ста-
діях кримінального провадження [2, с. 9]. Н.В. Марущак 
обґрунтовувала позицію,  відповідно до  якої  «надзвичай-
но  важливим  для  забезпечення  законності  та  тримання 
під вартою є надання необхідних гарантій, однією з яких 
має  стати  законодавчо  закріплений  принцип  забезпечен-
ня права особи на повагу до  гідності»  [3,  с.  16]. Проку-
рорський  контроль  як  гарантія  законності  обрання  запо-
біжного заходу у вигляді взяття під варту досліджувався  
Р.Р. Трагнюком [4, с. 11].

Серед  гарантій  дотримання  прав  та  свобод  людини  і 
громадянина  під  час  застосування  запобіжного  заходу  у 
вигляді  тримання  під  вартою  окрема  увага  науковцями 
приділялась  питанням  судового контролю. Так,  О.І.  Ти-
щенко вказувала, що «судовий контроль за обранням запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою з моменту 
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1 У межах цього блоку ми зосередимось винятково на роботах українських до-
слідників, оскільки прийняття КПК 2012 р. ознаменувало для України відхід 
від парадигми радянського кримінального процесу (яка значною мірою продо-
вжувала панувати й у пострадянський період, оскільки зберігав чинність КПК 
1960 р.) і запровадження принципово нового підходу до побудови правовідно-
син у сфері кримінального судочинства. 

введення  в  національне  законодавство  знайшов  широке 
застосування на практиці, ставши гарантом захисту інтер-
есів підозрюваних (обвинувачених), забезпечення особис-
тої  недоторканності  і  законності  у  кримінальному  судо-
чинстві» [5, с. 74–75]. Ідея судового контролю як окремої 
гарантії  дотримання  прав  особи,  яку  взято  під  варту,  та 
різноманітні  питання  удосконалення  такого  контролю 
опрацьовувались  також  іншими  науковцями,  зокрема  в 
роботах із питань судового контролю та судового захисту  
[6, с. 46-58; 7, с. 11; 8, с. 402–403]. 

Як окремий напрям наукових досліджень доцільно ви-
окремити дискусію щодо права підозрюваного (обвинува-
ченого) на ознайомлення з матеріалами, якими обґрунто-
вується необхідність взяття під варту. Так, В.В. Назаров 
зазначав,  що,  на  жаль,  «в  КПК України  не  передбачено 
права  обвинуваченого  і/чи  його  захисника  завчасно  зна-
ти про доводи, викладені у поданні про взяття під варту, 
а  отже,  і  не  описується  процедура  такого  повідомлення. 
Хоча право знати аргументи і докази супротивника – один 
із найважливіших складників рівності сторін у вітчизня-
ній практиці»  [9,  с.  113]. На переконання В.І. Чорнобук, 
таке право «відповідає міжнародним стандартам у галузі 
прав  людини  та  принципам  змагальності  і  забезпечення 
особі  права  на  захист,  тому  запропоновано  закріпити  в 
КПК України положення про те, що обвинувачений, під-
озрюваний та їхній захисник мають право заявити клопо-
тання  і  ознайомитись у  суді  з матеріалами кримінальної 
справи, які обґрунтовують необхідність обрання запобіж-
ного заходу – взяття під варту» [10, с. 13]. 

Отже,  пострадянський  період  знання  про  тримання 
під вартою характеризується дослідженням правового по-
рядку застосування цього запобіжного заходу в контексті 
природних прав людини з подальшим формуванням про-
позицій про внесення змін та доповнень до кримінального 
процесуального законодавства. Більшість запропонованих 
науковцями  змін  відобразилася  в КПК України,  прийня-
тому у 2012 р., проте він  зумовив подальше наукове до-
слідження взяття під варту відповідно до оновленого за-
конодавства.

Сучасний період наукового  знання  про  тримання  під 
вартою в Україні розпочався у 2012 р. із прийняттям ново-
го КПК України . При цьому відразу відзначимо, що, зва-
жаючи на  глобалізаційні  світові процеси  та  євроінтегра-
ційний вектор національної політики, більшість науковців 
здійснюють дослідження правового порядку застосування 
тримання під вартою та гарантій забезпечення права осо-
би  на  свободу  та  особисту  недоторканність  у  контексті 
міжнародних стандартів. 

Так, розглядаючи проблематику тримання під вартою 
в контексті європейських стандартів, сучасні дослідники 
переконують, що «реформування інституту запобіжних за-
ходів має відбуватись із застосуванням загальновизнаних 
норм  і  принципів,  викладених  у  міжнародних  правових 
актах та прецедентних рішеннях ЄСПЛ, з беззаперечним 
дотриманням принципу верховенства права і провадитись 
насамперед у напрямі гуманізації  і демократизації  інсти-
туту запобіжних заходів» [11, с. 228]. В умовах дії чинно-
го КПК України не можна не погодитись з О.М. Коріняк, 
що «найголовніше завдання практиків із числа правоохо-
ронців та судових органів – не спотворити цей процес у 
власному розумінні для досягнення кількісних показників 
поборення  злочинності  у  країні  та  притягнення  винних 
до  відповідальності»  [12,  с.  127]. Ознайомлення  з  опри-
людненими  результатами  новітніх  наукових  досліджень 
цього питання дає можливість констатувати, що вищена-

ведені побоювання все ж таки справдились і мають місце 
в реальній дійсності  (що дає підґрунтя для відповідного 
наукового осмислення). Так, О.А. Солдатенко вказує, що 
«проведений аналіз практики застосування до підозрюва-
них та обвинувачених як запобіжного заходу тримання під 
вартою показує формальне ставлення слідчих, прокурорів 
та слідчих суддів до обґрунтованості настільки суворого 
обмеження прав особи, ще не визнаної винною у скоєнні 
кримінального правопорушення» [13, с. 406]. В.О. Рибал-
ко звертає увагу, що «у левовій частці рішень національ-
них органів у  їх обґрунтуванні використовуються одні й 
ті ж  узагальнені форми  та шаблонні формулювання  про 
врахування  тяжкості  вчиненого  злочину,  того,  що  особа 
може  ухилитися  від  органів  досудового  розслідування 
чи суду, перешкодити встановленню істини у справі, про-
довжити  злочинну  діяльність,  перешкоджати  виконан-
ню  прийнятих  процесуальних  рішень»  [14,  с.  253–254].  
В.І. Фаринник  відзначає, що  слідчий  суддя  в  ухвалі  про 
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою  зобов’язаний  визначити  розмір  застави,  достат-
ньої  для  забезпечення  виконання  підозрюваним,  обви-
нуваченим обов’язків, крім випадків, передбачених КПК 
України. Водночас інколи і цих вимог слідчі судді не до-
тримуються [15, с. 139].

При  цьому  сучасна  наука  кримінального  процесу  не 
лише  констатує  факт  існування  проблем  у  правозасто-
совній  практиці,  а  й  намагається  виявити  їх  причини  та 
надати науково обґрунтовані рекомендації. Так, А. Побе-
режник  звертає  увагу  на  те,  що  «труднощі  практичного 
характеру під час обрання запобіжного заходу полягають 
у тому, що доказування ризиків, за яких запобіжні заходи 
варто застосовувати, мають прогностичний характер, тоб-
то  спрямовані  у  майбутнє,  а  тому  повинні  спиратися  на 
конкретні фактичні дані, які свідчать про обґрунтованість 
прийнятого рішення» [16, с. 148]. Не можна не погодитись 
з О.І. Марочкіним у тому, що «доведення існування наве-
дених підстав у сукупності з обставинами, що передбачені 
ст. 178 КПК, дає можливість обґрунтовано спрогнозувати 
можливу негативну поведінку підозрюваного  і перекона-
тися в необхідності застосування до нього запобіжного за-
ходу та неможливості забезпечити здійснення криміналь-
ного провадження іншими заходами» [17, с. 130]. Однак, 
як зазначає Ю.Д. Москалюк, «найбільш розповсюдженим 
недоліком клопотань є відсутність у них посилання на ма-
теріали,  якими  підтверджуються  обставини,  на  підставі 
яких  слідчий,  прокурор  дійшов  висновку  про  наявність 
у  кримінальному  провадженні  одного  або  кількох  ризи-
ків, зазначених у його клопотанні» [18, с. 130–133]. При 
цьому  І.С. Макаренко  відзначає, що  «слідчі  судді  не  за-
вжди правильно оцінюють наявність ризиків, визначених  
ст. 177 КПК України, та наявність певних обставин, перед-
бачених ст. 178 КПК України, які необхідно враховувати 
під час обрання запобіжного заходу, що призводить до не-
обґрунтованого застосування як більш суворого запобіж-
ного заходу, так і, навпаки, занадто м’якого, що не здатний 
забезпечити належну поведінку підозрюваного. До того ж 
трапляється, що обставини, покладені в обґрунтування, не 
підтверджені доказами» [19, с. 157].

Цікаво, що однією із причин численної кількості пра-
возастосовних  проблем  у  питанні  обрання  запобіжного 
заходу  у  вигляді  взяття  під  варту  окремі  дослідники на-
зивають  підхід  законодавця,  який  передбачає,  що  «від-
повідальність  за  виконання  завдань  кримінального  про-
вадження  під  час  досудового  розслідування  повністю 
несуть  прокурор  та  органи  досудового  розслідування.  
У свою чергу, слідчий суддя, рішення якого безпосередньо 
впливають на хід досудового розслідування та виконання 
завдань кримінального провадження, не несе жодної від-
повідальності. Такий стан справ не може мати місце в дер-
жаві, яка бореться з тероризмом та іншими особливо тяж-
кими злочинами проти суспільства і держави» [20, с. 176].
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У сучасній науковій літературі також звертається увага 
на прогалини правового порядку застосування взяття під 
варту відповідно до чинного кримінального процесуаль-
ного законодавства. Так, на переконання І.О. Завертайло, 
« наявна в КПК України норма ч. 3 ст. 315 є недосконалою 
та суперечливою, що дає суду підстави діяти всупереч за-
гальним  засадам  кримінального  провадження,  зокрема 
таким як забезпечення права на свободу та особисту не-
доторканність,  невтручання  у  приватне життя  тощо,  або 
ж залишати поза увагою вирішення питання щодо продо-
вження  строку дії  запобіжного  заходу у  вигляді  триман-
ня під вартою» [21, с. 81].  І.  Ігнатюк та О. Комарницька 
вказують на те, що положення ч. 1 ст. 331 КПК України 
недостатньо зрозуміле. Так, процесуалісти зазначають, що 
«позиція, наведена у КПК України 2012 р., потребує уточ-
нення відповідно до тлумачення ЄСПЛ пункту 1 ст. 5 Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод, 
наданого під час розгляду заяв щодо допущених органами 
досудового розслідування та судами порушень прав осо-
би, закріплених вказаною нормою» [22, с. 52–53]. 

Недосконалості  КПК  України  в  частині  можливості 
оскарження розміру застави, визначеного в ухвалі про за-
стосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, 
а також у частині продовження строків тримання під вар-
тою та стосовно інших питань, висвітлюють у своїй роботі 

С.Л. Шаренко та О.Г. Шило [23]. При цьому доволі ваго-
мим із позиції розуміння принципу правової визначенос-
ті є зроблений науковцями висновок про те, що «було би 
правильним визначати конкретний строк тримання особи 
під  вартою не  тільки  в  період  досудового  розслідування 
та  судового розгляду в  суді першої  інстанції,  а й у пері-
од розгляду справи апеляційним судом, адже, як випливає 
із нормативного  змісту принципу правової  визначеності, 
особа, яка тримається під вартою, має бути повідомленою 
про точний строк застосування цього запобіжного заходу» 
[23, с. 56]. 

Вищенаведене  не  дає  вичерпного  переліку  проблем 
правозастосовного та нормативного характеру, що дослі-
джуються  процесуалістами  з  моменту  прийняття  нового 
КПК України, проте демонструє недосконалість правово-
го порядку застосування тримання під вартою відповідно 
до  чинного  КПК  України  та  потребу  в  науково  обґрун-
тованих  пропозиціях,  спрямованих  на  вдосконалення  як 
чинного законодавства, так і практики його застосування. 
Отже, в умовах інтеграції України до Європейського Сою-
зу виникає необхідність у комплексному науковому дослі-
дженні застосування тримання під вартою як запобіжного 
заходу  в  контексті  забезпечення права  особи на  свободу 
та  особисту  недоторканність  через  призму міжнародних 
стандартів. 
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Визначено проблеми забезпечення законності, що мають місце на початку досудового розслідування одержання неправомірної  
вигоди службовою особою, що розпочате за матеріалами оперативних підрозділів Національної поліції. Запропоновано шляхи вирішен-
ня цих проблем. Внесено пропозиції щодо вдосконалення оперативно-розшукового та кримінального процесуального законодавства.

Ключові слова: початок досудового розслідування, оперативні підрозділи, Національна поліція, оперативно-розшукова діяльність, 
прокурорський нагляд.

Определены проблемы обеспечения законности, имеющие место в начале досудебного расследования получения неправомерной 
выгоды должностным лицом, начатого по материалам оперативных подразделений Национальной полиции. Предложены пути решения 
этих проблем. Сформулированы предложения по совершенствованию оперативно-розыскного и уголовного процессуального законода-
тельства.

Ключевые слова: начало досудебного расследования, оперативные подразделения, Национальная полиция, оперативно-розыск-
ная деятельность, прокурорский надзор.

The problems of rule of law, which take place at the beginning of the pre-trial investigation of obtaining illegal benefit by an official person, 
that is begun by the materials of operative subdivisions of the National Police are determined. The ways of solving these problems are proposed. 
The propositions concerning the improving of the operative-search and criminal procedure law are given. 

Key words: beginning of the pre-trial investigation, operative subdivisions, National Police, operative-search activities, office of the public 
prosecutor.

Постановка проблеми. Сьогодні політиками, юриста-
ми та вченими багато уваги приділяється різним аспектам 
боротьби  з  корупцією,  що  є  цілком  виправданим.  Адже 
нині  корупція  становить  реальну  загрозу  національній 
безпеці,  що  підтверджується  результатами  численних 
наукових  досліджень.  У  публічних  виступах,  наукових 
працях,  матеріалах  конференцій  цілком  слушно  наголо-
шується,  що  ефективно  протидіяти  корупції  неможливо 

лише  репресивними методами,  посилюючи  кримінальну 
та  адміністративну  відповідальність,  розвиваючи  (інтен-
сивно  та  екстенсивно)  роботу  з  виявлення  та  розсліду-
вання  корупційних  злочинів;  також  наголошується  на 
великому  значенні  загальносоціальних  заходів  протидії 
корупції,  реформування  системи  державного  управління 
із  запровадженням  антикорупційних  механізмів  форму-
вання кадрового апарату органів виконавчої влади та міс-
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цевого самоврядування. Безумовно, все це є пріоритетни-
ми напрямами антикорупційної політики держави. Проте 
це жодним чином не  зменшує  значення  у  боротьбі  з  ко-
рупцією роботи органів, як проводять оперативно-розшу-
кову діяльність  (ОРД)  та  здійснюють досудове розсліду-
вання. Їхня ефективна робота має значення для боротьби 
з корупцією не лише в межах виконання завдань ОРД та 
кримінального процесу, а й для дієвості соціального анти-
корупційного  впливу.  І  навпаки,  недоліки  у  їхній  роботі 
сприяють розвитку правового нігілізму населення, стиму-
люють хабарників до подальшої злочинної діяльності. На 
жаль, сьогодні є чимало загальновідомих показових при-
кладів  неефективної  роботи  цих  органів  у  галузі  проти-
дії  корупції.  Гучні  затримання  корупціонерів  найвищого 
рангу здебільшого нічим не закінчуються ‒ довести їхню 
вину виявляється неможливим. Причини цього мають не 
лише  політичний,  а  й  суто  юридичний  характер.  Недо-
сконалість правового регулювання ОРД та кримінального 
процесу дає можливість стороні захисту на цілком обґрун-
тованих  підставах  вимагати  від  суду  визнання  зібраних 
стороною обвинувачення доказів неприпустимими. 

Практика  виявлення  та  розслідування  корупційних 
злочинів підрозділами Національної поліції свідчить, що 
проблемні  питання  правового  регулювання  мають  місце 
на  всіх  стадіях  ОРД  та  кримінального  процесу.  З  цими 
проблемами  пов’язані  численні  порушення  законності 
працівниками  оперативних  підрозділів  та  слідчими,  які 
намагаються «викрутитися» зі скрутних ситуацій, зумов-
лених правовими колізіями та прогалинами у законодав-
стві. До цього додаються і порушення законності, які ма-
ють суто суб’єктивний характер та зумовлені халатністю, 
безвідповідальністю окремих правоохоронців, зловживан-
ням службовим становищем.

Стан дослідження. Наукову  розробку  актуальних 
питань  початку  досудового  розслідування  за КПК Укра-
їни  2012  р.  проводили  Ю.П.  Аленін,  О.В.  Баганець,  
В.Д. Берназ, В.В. Вапнярчук, В.І. Галаган, Є.Д. Лукʼянчиков,  
М.А.  Погорецький,  О.Ю.  Татаров,  В.І.  Фаринник,  
Л.Д. Удалова [1‒10] та інші вчені. 

Водночас  питання  забезпечення  законності  початку 
досудового  розслідування  одержання  неправомірної  ви-
годи службовою особою за матеріалами оперативних під-
розділів Національної поліції сьогодні залишаються дис-
кусійними та потребують додаткових досліджень.

Мета статті  ‒  визначити  проблеми  забезпечення  за-
конності  початку  досудового  розслідування  одержання 
неправомірної вигоди службовою особою за матеріалами 
оперативних підрозділів Національної поліції України та 
віднайти шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. М.А. Погорецький, ґрун-
туючись на аналізі норм ч. 1 ст. 214 КПК України, слушно 
зауважує, що матеріали ОРД для початку досудового роз-
слідування можуть бути реалізовані лише через такий при-
від, як самостійне виявлення уповноваженою особою (слід-
чим або прокурором) із будь-яких джерел (матеріалів ОРД) 
обставин,  що  можуть  свідчити  про  вчинене  кримінальне 
правопорушення. При  цьому  такі  матеріали  можуть  бути 
підставою  для  початку  досудового  розслідування  лише  у 
разі наявності у них відомостей про обставини, що можуть 
свідчити  про  кримінальне  правопорушення  (ч.  1  ст.  214 
КПК України). Зазначені матеріали повинні бути легалізо-
вані оперативним підрозділом та передані у встановленому 
порядку слідчому чи прокурору [7].

Виявлення  оперативними  підрозділами  Національної 
поліції  ознак  вчинення  злочину,  передбаченого  ст.  368 
КПК України, може мати місце як під час провадження в 
оперативно-розшуковій справі (ОРС), так і під час заходів 
оперативного пошуку ‒ до ОРС. 

Практика  прокурорського  нагляду  за  діяльністю  під-
розділів  захисту  економіки  кримінальної  поліції  засвід-
чує, що у разі, коли ці підрозділи намагаються уникнути 

виконання обовʼязків, покладених на них Законом Укра-
їни  «Про  оперативно-розшукову  діяльність»  щодо  по-
передження,  своєчасного  виявлення  і  припинення  зло-
чинів,  пов’язаних  з  одержанням  неправомірної  вигоди, 
та  викриття  причин  і  умов,  які  сприяють  їх  вчиненню, 
здійснення  профілактики  правопорушень,  вони  взагалі 
не  проводять  заходів  оперативного  пошуку  з  виявлення 
кримінальних  правопорушень  цієї  категорії;  проводять 
ці  заходи  суто  формально  (оформлюючи  документи  за 
результатами  заходів,  які  фактично  не  проводилися);  за 
результатами  проведення  заходів  оперативного  пошуку 
надають прокуророві та органу досудового розслідування 
інформацію,  яка  потребує  додаткової  перевірки  за  допо-
могою оперативно-розшукових заходів (ОРЗ) та засобів в 
межах ОРС.

Отже, прокурор повинен мати змогу проводити пере-
вірки матеріалів  оперативного  пошуку  та  можливість  за 
їх результатами видавати відповідні акти прокурорського 
реагування.

Порушення чинного законодавства часто мають місце, 
коли, одержавши в процесі оперативного пошуку  інфор-
мацію, цілком достатню для початку кримінального про-
вадження, оперативні підрозділи не повідомляють про це 
прокурора та відповідний орган досудового розслідуван-
ня, а заводять ОРС, в межах якого самостійно документу-
ють злочині діяння посадової особи з одержання неправо-
мірної вигоди.

Прокурори досить часто належним чином не реагують 
на  заведення  таких ОРС  і  навіть  погоджують  клопотан-
ня про проведення в  їхніх межах ОРЗ, що є втручанням 
у  приватне  спілкування  та  (або)  істотно  обмежує  права 
людини.  В  ОРС  щодо  викриття  одержання  неправомір-
ної  вигоди  службовою особою це  здебільшого  візуальне 
спостереження  за  особою,  річчю або місцем,  аудіо-  і  ві-
деоконтроль місця та особи. Поведене нами дослідження 
засвідчило, що це може пояснюватися різними факторами 
‒ необережним (байдужим, халатним) ставленням проку-
рора до виконання обов’язків із нагляду за органами, що 
здійснюють ОРД;  суб’єктивним переконанням, що доку-
ментування одержання неправомірної вигоди службовою 
особою в межах ОРД тим оперативним підрозділом, яким 
було  виявлено  ознаки  злочину,  буде  ефективнішим,  ніж 
проведення досудового розслідування.

Останній підхід є виправданим із певних практичних 
міркувань:  відповідними  оперативними  підрозділами 
МВС  та СБ України накопичено  чималий  досвід  із  про-
ведення операцій з викриття хабарників, вони володіють 
потрібними силами та засобами. Крім того, внесення ві-
домостей до ЄРДР є додатковим фактором ризику витоку 
відомостей  про  негласні  заходи,  що  заплановані.  Проте 
практика  розгляду  судами  справ  про  одержання  непра-
вомірної  вигоди  службовою  особою,  де  документування 
вчинення злочину проводилося в межах ОРД, а досудове 
розслідування розпочиналося лише з моменту затримання 
хабарника уповноваженою особою в порядку ст. 208 КПК 
України,  свідчить,  що  одержані  документи  (протоколи 
ОРЗ та додатки до них) не можуть бути використані як до-
кази в порядку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 99 КПК Укра-
їни,  у  зв’язку  з  невідповідністю  вимогам  допустимості 
доказів. Одним з аргументів визнання зібраних матеріалів 
такими, що не можуть бути використані у кримінальному 
провадженні як докази, досить часто є відсутність у Зако-
ні України  «Про оперативно-розшукову діяльність» пря-
мої  вказівки  на можливість  проведення  суб’єктами ОРД 
контролю  за  вчиненням  злочину  у  формі  спеціального 
слідчого експерименту. 

Більше  того,  після  затримання  хабарника  з  предме-
том  злочину  оперативними  працівниками  Національної 
поліції для проведення слідчим, прокурором дій,  які по-
трібні для одержання доказів (обшук та освідування осо-
би,  огляд  приміщення  з  метою  виявлення  та  вилучення 
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предмета злочину та слідів на ньому та на тілі й одязі за-
триманого спеціальних хімічних речовин [11]), необхідно 
дотриматися  низки  формальних  процесуальних  вимог, 
що  буває  вкрай  складно.  Зокрема,  це  негайне  внесення 
відомостей  до  ЄРДР  для  формального  початку  досудо-
вого  розслідування,  винесення  прокурором  постанови 
про  освідування,  одержання  ухвали  суду  на  проведення 
обшуку у конкретному приміщенні (особливо якщо при-
міщення,  де  відбулося  одержання неправомірної  вигоди, 
було визначено хабарником в останній момент). З огляду 
на викладене прокурори дають вказівки про повідомлення 
відповідного органу досудового розслідування про вияв-
лення ознак  злочину, передбаченого  ст.  368 КК України, 
та дають можливість оперативному підрозділу завершити 
проведення  ОРЗ  (відповідно  до  передостаннього  абзацу 
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»). 
У такій ситуації орган досудового розслідування відповід-
но до положень ст. 214 КПК України має негайно внести 
одержані  відомості  до ЄРДР  та  розпочати  досудове  роз-
слідування.

Таким  чином,  виникає  ситуація  одночасного  прове-
дення досудового розслідування та ОРЗ, спрямованих на 
викриття одержувача неправомірної вигоди. Враховуючи 
процесуальну самостійність слідчого, він може проводити 
окремі слідчі (розшукові) дії без погодження з прокурором 
та без урахування факту, змісту та характеру заходів, що в 
цей  час  проводяться  оперативним  підрозділом.  Зокрема, 
ним може бути прийняте рішення про проведення допиту 
особи, у діях якої вбачаються ознаки злочину, передбаче-
ного ст. 368 КК України, можливих свідків та інших осіб 
[12], що зробить безглуздим подальше проведення контр-
олю за вчиненням злочину. Отже, особливого значення на-
бувають координаційні повноваження прокурора. Як про-
цесуальний  керівник  досудового  розслідування  він  має 
вжити  заходів,  аби  рішення  слідчого  не  заважали  завер-
шенню проведення комплексу ОРЗ та аби після їх завер-
шення сили та засоби відповідного оперативного підрозді-
лу було залучено до проведення досудового розслідування 
у формі виконання доручень на проведення контролю за 
вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експе-
рименту та супутніх негласних слідчих (розшукових) дій.

У  практичній  діяльності  Національної  поліції  мають 
місце ситуації, коли підрозділи захисту економіки в меж-
ах ОРД самостійно по декілька разів проводять операції 
з документування одержання неправомірної вигоди служ-
бовою особою (без її затримання, освідування та обшуку) 
і лише після цього надають відповідні матеріали до органу 
досудового розслідування. Такі дії зазвичай аргументують 
необхідністю  отримання  надійної  доказової  бази.  Проте 
саме  це  є  додатковим  аргументом  сторони  захисту,  аби 
не  визнавати  зібрані матеріали  доказами. Адже  вже  піс-
ля проведення першої операції  (якщо було  задокументо-
вано  дані  про  злочинну  діяльність)  оперативний  підроз-
діл зобов’язаний відправити зібрані матеріали до органу 
досудового розслідування. Якщо цього не відбулося ‒ усі 
подальші  дії  оперативного  підрозділу  з  документування 
фактів одержання неправомірної вигоди службовою осо-
бою  є  незаконними. Якщо ж під  час  першої  операції  не 
одержано достовірних даних про злочинну діяльність, то 
решту можна кваліфікувати за ст. 370 КК України як про-
вокацію підкупу.

З огляду на викладене найбільш надійним у плані га-
рантування  дотримання  процесуальної  форми,  забезпе-
чення  дотримання  законності  та  одержання  допустимих 
доказів у кримінальному провадженні є початок досудово-
го розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК Укра-
їни, до проведення операції з викриття одержувача непра-
вомірної вигоди, воно має розпочинатися за результатами 
інших  ОРЗ.  При  цьому  оперативні  підрозділи,  що  про-
водили такі заходи, в обов’язковому порядку мають бути 
залучені  до проведення негласних  слідчих  (розшукових) 

дій. У такій ситуації прокурор, використовуючи свої орга-
нізаційні повноваження, повинен забезпечити, аби за не-
обхідності конкретні ОРЗ (візуальне спостереження, знят-
тя інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, 
відеоконтроль особи тощо) тривали на законних підставах 
до того часу, коли з дотриманням усіх підстав оперативні 
підрозділи могли б їх продовжити вже у формі негласних 
(розшукових) дій за дорученням слідчого, прокурора. Па-
ралельно з цими заходами має бути організовано і спеці-
альний слідчий експеримент із викриття хабарника (із за-
лученням тих підрозділів, які вже проводять заходи).

За  таких  умов  у  ідеальному  варіанті  прокурор  має 
бути  особисто  присутнім під  час  переходу  від  негласної 
фази спеціального слідчого експерименту до відкритої. У 
такому разі він безпосередньо на місці подій може вине-
сти постанову про освідування особи, що дає можливість 
зробити  змиви  з долонь підозрюваного,  які будуть вико-
ристовуватися  як  докази  одержання  ним  неправомірної 
вигоди.  Якщо  ж  фізичну  присутність  прокурора  забез-
печити немає можливості,  то постанову необхідно одер-
жати  заздалегідь.  Але  найкращим  варіантом  вирішення 
проблеми неможливості провести процедуру освідування 
без постанови прокурора було би використання  системи 
захищеного  електронного  документообігу  кримінально-
го провадження, на необхідності запровадження якої вже 
неодноразово наголошували науковці [13]. Запровадження 
такої  системи було б  і  вирішенням проблеми одержання 
ухвали  слідчого  про  проведення  обшуку  у  приміщен-
ні,  де  відбувалася  передача  неправомірної  вигоди  (якщо 
таке приміщення було  визначено хабарником в  останній  
момент).

Така система стала би досить корисною тоді, коли за-
крита фаза операції з викриття одержувача неправомірної 
вигоди та його затримання проводиться оперативним під-
розділом  в межах ОРД,  а  слідчі  (розшукові)  дії  ‒  відпо-
відним органом досудового розслідування. У такому разі 
досудове розслідування розпочинається, коли слідчий на 
місці  затримання  хабарника  з  предметом  неправомірної 
вигоди, використовуючи мобільні пристрої, вносить відо-
мості до ЄРДР та одержує відповідні постанови прокуро-
ра та ухвали слідчого судді.

З метою забезпечення законності початку досудового 
розслідування  одержання  неправомірної  вигоди  службо-
вою особою за матеріалами оперативних підрозділів наці-
ональної поліції доцільно: а) регламентувати пошукову ді-
яльність оперативних підрозділів на рівні Закону України 
«Про  оперативно-розшукову  діяльність»,  запровадивши 
можливість  проведення  конкретних  заходів  без  заведен-
ня ОРС ‒ з проведенням документування в межах справ 
оперативного  пошуку;  б)  унормувати  у  цьому  ж  законі 
право прокурора на ознайомлення з матеріалами зазначе-
них справ, а відповідно ‒ і надання вказівок щодо їх вико-
ристання органам досудового розслідування для початку 
кримінального  провадження;  заведення ОРС;  знищення; 
в) формально  визначити право  прокурора  на  будь-якому 
етапі провадження в ОРС давати вказівки про направлен-
ня зібраних матеріалів до відповідного органу для початку 
досудового розслідування; про  заборону направлення  зі-
браних матеріалів відповідному органу досудового розслі-
дування до завершення проведення комплексу ОРЗ.

Операції з викриття одержання неправомірної вигоди 
службовою особою необхідно детально унормувати у За-
коні України  «Про оперативно-розшукову діяльність»  та 
у «Кримінальному процесуальному кодексі України», пе-
редбачивши можливості комплексного використання ОРЗ 
та негласних слідчих (розшукових) дій. 

Перспективи подальших наукових розвідок обраного 
напряму полягають у розв’язані важливих питань, що не 
були вирішені у цьому дослідженні. Це, зокрема, питан-
ня прокурорського нагляду за початком досудового роз-
слідування одержання неправомірної вигоди службовою 
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особою  у  разі  проведення  оперативними  підрозділами 
операцій  з  викриття  хабарників,  коли  предмет  злочи-
ну  передається  з  використання  електронних  платіжних 
систем, схем, у яких є низка посередників та (або) про-

водяться  фінансово-економічні  операції  з  метою  мас-
кування  злочинної  діяльності;  питання  розмежування 
провокації підкупу та проведення спеціального слідчого 
експерименту.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛьНОСТІ СУДУ ПРиСЯЖНих 
У КРиМІНАЛьНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

LEgaL rEguLaTION Of aCTIVITIES Of Jury TrIaL 
IN CrIMINaL PrOCEEdINg

Моргун С.О.,
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У статті розглянуто стан нормативно-правового забезпечення діяльності суду присяжних у кримінальному провадженні України.  
Визначено його недоліки і запропоновано прийняти інструкцію, яка деталізуватиме порядок судового розгляду судом присяжних.

Ключові слова: кримінальне провадження, нормативні акти, суд присяжних, судовий розгляд, інструкція.

В статье рассмотрено состояние нормативно-правового обеспечения деятельности суда присяжных в уголовном производстве Укра-
ины. Определены его недостатки и предложено принять инструкцию, которая будет детализировать порядок судебного рассмотрения 
судом присяжных.

Ключевые слова: уголовное производство, нормативные акты, суд присяжных, судебное разбирательство, инструкция.

In article the condition of standard legal support of activities of jury trial in criminal proceeding of Ukraine is considered. Its shortcomings are 
determined and it is offered to accept the Instruction which detaliziruvat an order of judicial review by jury trial.

Key words: criminal proceeding, regulations, jury trial, legal proceeding, instruction.

Постановка проблеми. Важливим  елементом  судової 
системи  багатьох  держав  є  залучення  громадян  до  здій-
снення правосуддя як через суд присяжних, так і через суд 
шеффенів. Суд за участю представників народу є не просто 
кримінальним процесуальним інститутом, а важливим со-
ціальним інститутом, наявність якого свідчить про існуван-

ня в державі демократичної судової влади, яка захищена від 
корупційних схем. Діяльність присяжних здійснюється від-
повідно до чинних нормативних актів. Відсутність чіткого 
та ефективного регламентування приводить до прогалин в 
практичній діяльності. Саме тому тема, обрана нами, є ак-
туальною та потребує детального вивчення.
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Стан опрацювання. Окремі  аспекти  норматив-
но-правового  регулювання  розгляду  справи  в  суді  при-
сяжних  знайшли  своє  відображення  у  наукових  роботах  
Ю.П.  Аленіна,  Ю.М.  Грошевого,  В.В.  Городовенка,  
В.Т. Маляренка, П.П. Пилипчука, І.О. Русанової, М.І. Сі-
рого, В.І. Теремецького, В.М. Тертишника, В.І. Шишкіна 
та інших вчених.

Метою статті є аналіз нормативно-правового забезпе-
чення  діяльності  суду  присяжних  у  кримінальному  про-
вадженні задля його оптимізації. 

Виклад основного матеріалу. У 2006 р. на території 
України була поширена дія Бангалорських принципів по-
ведінки суддів (загальновизнані стандарти, які регулюють 
діяльність  судів  на  міжнародному  рівні).  Відповідно  до 
них  деякий  акцент  ставився  на  врегулюванні  відносин 
між  суддями  та  присяжними.  Суддя  підтримує  порядок 
та дотримується етикету у процесі всіх судових розглядів, 
поводить себе терпляче, гідно та ввічливо щодо сторін су-
дового засідання, присяжних, свідків, адвокатів та інших 
осіб, з якими спілкується офіційно. Аналогічної поведін-
ки вимагав цей міжнародний договір від осіб, які беруть 
участь у судовому засіданні [1, с. 26]. 

У  п.  З  ст.  1 Додаткового  протоколу  до Кримінальної 
конвенції  про  боротьбу  з  корупцією  (ETS  191),  ратифі-
кованого  Україною  18  жовтня  2006  p.,  наводиться  між-
народне тлумачення терміна «присяжний засідатель» [2]. 
Можливість конкретного визначення цієї дефініції  закрі-
плювалася за країнами-учасниками цього Протоколу. Про-
те обов’язково це поняття повинно включати в себе особу, 
яка  діє  як  член  колегіального  органу, що має  визначити 
вину обвинуваченої особи під час судового процесу.

Бордоська декларація, прийнята 18 листопада 2009 p., 
зводила завдання суддів до належного розгляду справ без 
будь-якого неправомірного впливу з боку обвинувачення, 
захисту чи будь-якої іншої сторони [3]. 

Зазначимо,  що  діяльність  присяжних  передбачена  і 
нормами  національного  законодавства.  Відповідно  до 
Конституції  України  народ  безпосередньо  бере  участь  у 
здійсненні  правосуддя  через  народних  засідателів  і  при-
сяжних [4]. Ці конституційні положення не лише відтворе-
ні в Законі України «Про судоустрій України» від 2 червня 
2016 р., але й конкретизовані в його положеннях.

10  травня  2006  р.  Указом  Президента  України  була 
схвалена Концепція вдосконалення судівництва для утвер-
дження справедливого суду в Україні відповідно до євро-
пейських стандартів. У ч. 2 п. З розділу 4 зазначалось, що 
діяльність суду присяжних необхідно врегулювати законо-
давчо, передбачивши його використання лише в окремих 
категоріях  кримінальних  справ. Обвинувачений повинен 
мати право вибирати, хто розглядатиме його справу – суд 
присяжних  чи  колегія  професійних  суддів. Функції  при-
сяжних мають бути відокремлені від функцій професійно-
го судді. Присяжні вирішують лише питання юридичного 
факту, а професійний суддя на основі вердикту присяжних 
і норм кримінального права постановляє вирок [5]. 

По-новому  інститут  присяжних  почав  розвиватись 
після  прийняття  рішення  Ради  національної  безпеки  і 
оборони України від 15 лютого 2008 р. «Про хід рефор-
мування  системи  кримінальної  юстиції  та  правоохорон-
них органів». Відповідно до положень документу одним 
із напрямів реформування кримінальної юстиції України 
був розгляд колегіальним судом за участю народних засі-
дателів або присяжних кримінальних проваджень, у яких 
обвинуваченими є неповнолітні особи [6]. 

Основна  законодавча  регламентація  інституту  при-
сяжних  зосереджена у Законі України «Про судоустрій  і 
статус суддів» та Кримінальному процесуальному кодексі 
України  внаслідок  здійснення  кримінальної  процесуаль-
ної реформи 2012 р. [7; 8]. 

Кримінальний процесуальний кодекс містить главу 2, 
до якої входить лише 8 статей, присвячених регулюванню 

провадження в суді присяжних, але їх стислий виклад не 
може дати відповіді на багато дискусійних питань у діяль-
ності присяжних. Так, О.В. Культенко та Б.М. Улюшев за-
значають, що питання відводу присяжного може привести 
до  відкликання  суддями  «несприятливих»  для  обраного 
ними рішення присяжних чи сторонами процесу – для ви-
несення сприятливого для них рішення [9, с. 336]. Поняття 
втрати присяжним неупередженості є оціночною ознакою, 
а тому застосовується суддями та  іншими присяжними з 
їх власного переконання. У свою чергу, власне переконан-
ня окремих суддів та присяжних в  ідентичних ситуаціях 
може  привести  до  різних  висновків  та  як  наслідок  –  до 
протилежних рішень. 

Тому варто деталізувати порядок здійснення присяж-
ними своїх повноважень в окремому інструктивному акті, 
в  якому деталізувати  їхні повноваження, порядок прове-
дення судового розгляду, визначити перелік кримінальних 
проваджень, у яких вони мають брати участь, та відпові-
дальність за невиконання своїх обов’язків. 

У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» пра-
вовий статус присяжного викладається разом із правовим 
статусом  народного  засідателя,  фактично  ототожнюючи 
ці поняття – статус, специфічність справ, до яких залуча-
ються, вимоги до кандидатів, підстави і порядок звільнен-
ня від обов’язків, гарантії прав; у вирішенні всіх питань, 
пов’язаних із розглядом справи і постановлянням судових 
рішень, вони мають такі самі права, як і професійні судді 
[7]. 

Відповідно  до  закону  для  затвердження  списку  при-
сяжних  територіальне управління Державної  судової  ад-
міністрації України звертається з поданням до відповідних 
місцевих  рад,  які  формують  і  затверджують  у  кількості, 
зазначеній у поданні, список громадян, які постійно про-
живають на територіях, на які поширюється юрисдикція 
відповідного окружного суду, відповідають встановленим 
вимогам і дали згоду бути присяжними [8].

Варто звернути увагу на те, що цей закон не передба-
чає реалізації можливості громадянина бути присяжним, 
тобто порядку відбору кандидатів, критеріїв їх оцінюван-
ня та умов обрання. 

Зазначимо,  що  в  іноземних  державах  застосовують 
систему  опитування  та  подальшого  відбору  присяжних 
«voir dire». Суть цієї системи зведена до того, що потен-
ційному  присяжному  ставлять  питання,  під  час  аналізу 
відповідей на які можна визначити, чи здатна ця людина 
об’єктивно визначити докази у справі. Вважаємо, що таке 
тестування  зможе  оцінити  характер  присяжного  та  здій-
снити якісніший відбір для правильного розгляду тієї чи 
іншої справи. 

Більше  того,  Укази  Президента,  які  зберігають  чин-
ність, суперечать моделі інституту присяжних, визначеній 
у КПК [10,  с. 335]. У них говориться про впровадження 
класичного варіанта суду присяжних із роздільними коле-
гіями (англо-американська модель суду присяжних), тоді 
як  у  Кримінальному  процесуальному  кодексі  України  – 
про  спільну  із  професійними  суддями колегію  (європей-
ська модель суду присяжних), подібну за повноваженнями 
до суду шеффенів [10, с. 115]. 

Крім  зазначених  правових  актів,  Вищий  спеціалізо-
ваний  суд  із  розгляду цивільних  і  кримінальних  справ у 
2017 р. виніс лист «Про деякі питання здійснення кримі-
нального провадження в суді першої інстанції судом при-
сяжних», в якому аналіз чинних процесуальних кодифіко-
ваних актів свідчить про те, що можливість залучення до 
здійснення  правосуддя  громадян  України  як  присяжних 
передбачено нині лише в Кримінальному процесуальному 
кодексі України [11].

Іншими  словами,  передбачена  цим  Законом  необхід-
ність  формування  списку  присяжних  не  зумовлює  роз-
ширення їхніх функцій, юридичне поле їхньої діяльності 
і надалі залишається винятково кримінальним. Проте цей 
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лист  є  рекомендаційним  і може  бути  врахований  у  здій-
сненні судового розгляду присяжними [11]. 

Висновки. Натомість у правовому полі відсутній нор-
мативний  акт,  який  би  деталізував  порядок  проведення 
судового  розгляду,  критерії  відбору  присяжних  на  поса-
ду, особливості дослідження доказів та інші питання, які 

потрібно врегулювати на законодавчому рівні. Саме тому 
вважаємо,  що  прийняття  відомчого  нормативного  акту 
сприяло  би  покращенню  виконання  присяжними  своїх 
повноважень, що в результаті приведе до усунення непо-
розумінь між суддями і присяжними та винесення право-
судних рішень. 
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У статті аналізуються основні положення щодо затримання особи за Кримінальним процесуальним кодексом України, враховано 
наукові позиції деяких вчених, розглянуті проблемні питання щодо його застосування. 

Ключові слова: затримання, момент затримання, підозрюваний, тимчасовий запобіжний захід, захід забезпечення кримінального 
провадження.

В статье анализируются основные положения по задержанию лица по Уголовному процессуальному кодексу Украины, учтены  
научные позиции некоторых ученых, рассмотрены проблемные вопросы по его применению.

Ключевые слова: задержание, момент задержания, подозреваемый, временная мера пресечения, меры пресечения уголовного 
производства.

In this article the main criteria concerning arrest of a person according to the Criminal ptocedure code of Ukraine are analysed, the scientific 
point of view of some scholars is taken into concideration, the problematic questions concerning its use are analysed.

Key words: arrest, moment of arrest, suspect, temporary preventive measure, measure providing criminal procedures.

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 3 Конститу-
ції України, людина,  її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінніс-
тю, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 
і  спрямованість  діяльності  держави. Держава  відповідає 
перед людиною за свою діяльність. Однією з гарантій не-
доторканості і свободи особи є та, що особа, яка підозрю-
ється  у  вчиненні  кримінального  правопорушення,  може 
бути затримана тільки у випадках, передбачених законом. 
Тому сучасна кримінальна процесуальна доктрина ґрунту-
ється на положенні неухильного дотримання законності та 
обґрунтованості під час прийняття рішень у кримінально-
му провадженні, зокрема у разі затримання особи. 

Стан опрацювання питання. Проблемам  допусти-
мості  та  законності  застосування  такого  заходу  кримі-
нально-процесуального  примусу  як  затримання  злочин-
ців  присвячено  дослідження  О.  Білоусова,  В.  Борисової,  
Н. Глинської, В. Зеленецького, Є. Макаренка, В. Малярова, 
М. Михеєнко, В. Нор, О. Олександровського, М. Строгови-
ча, О. Шила, О. Чернової. Але, незважаючи на це, завдання, 
що висуваються перед органами досудового розслідування 
під час т розслідування кримінальних правопорушень, зму-
шують нас повертатись до даної проблеми.

Метою статті є на основі чинного кримінального про-
цесуального  законодавства  України  визначити  сутність 
та особливості застосування затримання, розробка на цій 
основі рекомендацій щодо удосконалення кримінального 
процесуального  законодавства,  зокрема  стосмовно  за-
стосування такого заходу кримінального процесуального 
примусу, як затримання.

Виклад основного матеріалу. Питання  запобіжних 
заходів у кримінальному процесі розроблялось ще за ра-
дянських  часів  і  постійно  доповнювалось  із  метою  по-
кращення  здійснення  кримінального  судочинства.  Нині 
положення щодо запобіжних заходів закріплені в Кримі-
нальному  процесуальному  кодексі  України  (далі  –  КПК 
України), який був прийнятий в 2012 р. Однак, на жаль, 

визначення поняття «запобіжні заходи» в КПК України на 
законодавчому рівні не закріплено. Це, у свою чергу, при-
зводить до різних визначень дефініції в науковій літерату-
рі. Так, на думку Ю. Манаєва, В. Посника, В. Смирнова, 
запобіжний  захід  –  це  процесуальний  захід  державного 
примусу, який застосовується за наявності вказаних у за-
коні підстав,  із метою виконання  завдань кримінального 
судочинства. Вони зазначають, що ці  заходи обираються 
з  урахуванням  тяжкості  обвинувачення  та  обставин,  що 
характеризують особистість підозрюваного або обвинува-
ченого [1, с. 306].

З  іншої  точки  зору, М. Строгович  розкриває  поняття 
запобіжних заходів як примусових заходів, що обмежують 
волю  обвинуваченого  на  різних  стадіях  кримінального 
процесу.

Варто  зазначити,  що  найбільш  вдале  визначення  за-
побіжних  заходів,  на  нашу  думку,  дають  такі  вчені,  як 
В. Гончаренко, В. Нор та М. Шумило. Вони розглядають 
запобіжні  заходи  як  заходи  кримінального  примусу,  які 
застосовуються  у  встановленому  КПК  України  порядку 
слідчим, суддею або судом щодо підозрюваного, обвину-
ваченого і полягають в обмеженні свободи вказаних осіб 
або  встановленні  за  ними  нагляду  з  метою  запобігання 
спробам ухилятися від слідства або суду, перешкоджанню 
встановлення  істини  у  кримінальному  провадженні  або 
продовження злочинної діяльності, а також з метою забез-
печення виконання процесуальних рішень [2, с. 162].

Варто  наголосити,  що  у  КПК  України  встановле-
но  основні  види  запобіжних  заходів,  а  саме:  особисте 
зобов’язання; особиста порука; застава; домашній арешт; 
тримання під вартою та затримання особи як тимчасовий 
запобіжний захід [3, ст. 177].

Враховуючи це, важливим питанням є визначення сут-
ності  затримання  особи,  оскільки  в  сучасній  теорії  кри-
мінального процесу серед учених існують досить проти-
лежні наукові позиції з цього питання. Так, М. Михеєнко, 
В. Нор та В. Шибіко визначили, що сутність затримання 
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полягає  в  тому, що  особа  на  короткий  строк поміщаєть-
ся  до  спеціального  приміщення  (ізолятору  тимчасового 
тримання,  гауптвахти  для  військовослужбовців)  і  таким 
чином тимчасово позбавляється волі  з метою з’ясування 
причетності  її до кримінального правопорушення  і вирі-
шення питання про застосування до затриманого запобіж-
ного заходу [4, с. 162]. 

Затримання – одна з процесуальних дій, яку здійсню-
ють правоохоронні органи для виконання покладених на 
них обов’язків.

У  своєму  дослідженні  А.  Ольшевський  зазначав,  що 
кримінальне процесуальне  затримання – це самостійний 
і превентивний захід процесуального примусу, що засто-
совується слідчим або прокурором на строк не більше 48 
годин  із  моменту  безпосереднього  обмеження  свободи 
пересування особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без 
судового  рішення  тільки  після  порушення  кримінальної 
справи  і  лише  у  невідкладних  випадках  або  за  необхід-
ності забезпечення обрання запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту, за умови наявності до того підстав і мо-
тивів щодо вчинення підозрюваним злочину, за який може 
бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі [5, 
с. 7]. У свою чергу, Є. Рубінштейн визначив, що сутність 
затримання  полягає  в  короткостроковому  позбавленні 
особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, свободи, що, 
через нагальність, не вимагає для його застосування судо-
вого рішення [6, с. 371].

Отже, відсутність серед учених єдиної наукової пози-
ції щодо визначення  сутності поняття  затримання особи 
призводить до віднесення його до різних процесуальних 
інститутів. Зокрема, М. Михеєнко, В. Нор та В. Шибіко за-
тримання віднесли до заходів кримінального процесуаль-
ного примусу, що фактично належить до запобіжних захо-
дів [4, с. 162]. Однак, як із приводу цього доречно вказала 
О. Кучинська,  навряд  чи  правильно  розглядати  дії щодо 
фізичного захоплення особи на місці або одразу після вчи-
нення нею кримінального правопорушення, її доставлян-
ня до службового приміщення правоохоронного органу як 
частину процедури застосування тимчасового запобіжно-
го заходу, оскільки далеко не завжди обмеження свободи 
та  особистої  недоторканності  особи  може  закінчуватись 
ізоляцією такої особи та поміщенням її до місця триман-
ня  затриманих  через  відсутність  формально-юридичних 
(вчинення кримінального проступку або злочину, за який 
не  передбачено  покарання  у  виді  позбавлення  волі)  або 
фактичних підстав  (ризиків, які дають достатні підстави 
для тримання підозрюваного під вартою) [7, с. 194–195].

Волночас ученими висловлюються й інші наукові по-
зиції.  Зокрема, Ф..  Кудін  визначив  затримання  особи  як 
захід процесуального примусу, так і слідчу дію [8, с. 36]. 
Затримання в широкому розумінні, на думку В. Бормана, 
є важливим процесуальним та непроцесуальним засобом, 
оскільки в окремих випадках завдяки йому можна припи-
нити кримінальне правопорушення, тим самим врятувати 
життя, здоров’я, майно та  інші людські цінності від зло-
чинного посягання. Автор зазначає, що від зваженого під-
ходу законодавця до конструювання норм, що регламенту-
ють правовий інститут затримання, залежить дотримання 
балансу  між  суспільною  необхідністю  застосування  та-
кого  тимчасового  запобіжного  заходу,  як  затримання,  та 
захистом від неправомірного втручання в особисті права 
людини [9, с. 18–19].

На нашу думку, складність піднятого питання зумов-
лена  тим, що  законодавцем  затримання  особи  віднесено 
до заходів забезпечення кримінального провадження, які 
застосовуються  з  метою  досягнення  дієвості  криміналь-
ного  провадження. Однак,  відповідно  до  п.  10  ч.  1  ст.  3 
КПК  України  кримінальне  провадження,  –  це  досудове 
розслідування та судове провадження. Тобто, початковою 
стадією будь-якого провадження є досудове розслідуван-
ня, яке безпосередньо розпочинається з моменту внесен-

ня  слідчим  або  прокурором  відповідних  відомостей  до 
Єдиного реєстру досудового розслідування (ст. 214 КПК 
України).  Водночас,  як  свідчить  аналіз  положень  Розді-
лу  II КПК України  «Заходи  забезпечення  кримінального 
провадження»,  всі  такі  заходи,  окрім  затримання  особи, 
застосовуються виключно в межах розпочатого досудово-
го розслідування або в судовому провадженні. Крім того, 
подальший аналіз КПК України свідчить, що затримання 
особи  визначено  як  тимчасовий  запобіжний  захід. Глава 
18 КПК України має назву «Запобіжні заходи, затриман-
ня особи», що свідчить про розмежування цих процесу-
альних інститутів, оскільки в назві вони відділені комою. 
Отже, вказана законодавча неузгодженість не дає повною 
мірою вести мову про ефективну реалізацію затриманою 
особою процесуальних  гарантій, що,  у  свою чергу,  при-
зводить до прикладних проблем під час застосування про-
цесуального інституту затримання.

З  огляду  на  вищевикладене,  можна  дійти  висновку, 
що відсутність на законодавчому рівні чітко закріпленого 
поняття «затримання особи» серед учених призводить до 
різноманітного його тлумачення. Тобто, це поняття можна 
віднести до оціночних понять, що, у свою чергу, призво-
дить до прикладної плутанини застосування відповідних 
положень КПК України. А як слушно зазначив К. Гуцен-
ко,  кримінальне  процесуальне  законодавство  наповнене 
формулюваннями  і  термінами,  практичне  застосування 
яких неможливе без їх судового тлумачення. Учений під-
креслив, що в цьому напрямі досить негативним є те, що 
відповідні терміни виявилися вжитими саме в тих нормах, 
що стосуються найбільш важливих процесуальних інсти-
тутів  [10, с. 99],  зокрема й процесуального  інституту за-
тримання особи.

Варто також звернути увагу, що на сьогодні дискусій-
ним залишається питання щодо визначення мети і підстав 
затримання. Так, Ю. Бубир пропонує визначати мету  за-
стосування затримання за аналогією до запобіжних захо-
дів [11, с. 92]. Згідно з положеннями КПК України, вона 
полягає  у  забезпеченні  виконання  підозрюваним  покла-
дених на нього процесуальних обов’язків,  а  також  запо-
біганні  спробам  переховуватися  від  органів  досудового 
розслідування  та  (або)  суду,  або  знищити,  сховати,  спо-
творити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне 
значення  у  встановленні  обставин  кримінального право-
порушення, або незаконно впливати на потерпілого, свід-
ка,  іншого підозрюваного,  експерта,  спеціаліста у цьому 
кримінальному  провадженні,  або  перешкоджати  кримі-
нальному провадженню іншим чином, або вчинити  інше 
кримінальне правопорушення чи продовжити криміналь-
не  правопорушення,  в  якому  підозрюється  (ч.  1  ст.  177 
КПК України).

Однак,  аналізуючи норми КПК України,  які  безпосе-
редньо  регламентують  мету,  підстави  та  порядок  засто-
сування  затримання,  мета  цього  процесуального  заходу 
прямо  не  сформульована  в  ст.ст.  207–208  КПК України. 
Так,  відповідно  до  зазначених  норм,  варто  наголосити 
на тому, що кожен має право затримати без ухвали слід-
чого  судді,  суду  будь-яку  особу,  крім  осіб,  зазначених  
у  ст.  482 КПК України,  по-перше,  під  час  вчинення  або 
замаху  на  вчинення  кримінального  правопорушення,  а 
по-друге,  безпосередньо  після  вчинення  кримінального 
правопорушення чи під час безперервного переслідуван-
ня особи, яка підозрюється у його вчиненні. Кожен, хто не 
є уповноваженою службовою особою (особою, якій зако-
ном надано право здійснювати затримання) і затримав від-
повідну особу в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 207 КПК 
України, зобов’язаний негайно доставити її до уповнова-
женої службової особи або негайно повідомити її про за-
тримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у 
вчиненні кримінального правопорушення.

Також, відповідно до положень ч. 4 ст. 208 КПК Украї-
ни, уповноважена службова особа, що здійснила затриман-
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ня особи, повинна негайно повідомити затриманому зрозу-
мілою для нього мовою підстави затримання та у вчиненні 
якого  злочину  він  підозрюється,  обов’язково  роз’яснити 
право мати захисника, отримувати медичну допомогу, дава-
ти пояснення, показання або не говорити нічого з приводу 
підозри проти нього, негайно повідомити  інших осіб про 
його затримання  і місце перебування відповідно до поло-
жень ст. 213 КПК України, вимагати перевірку обґрунтова-
ності затримання та інші процесуальні права кримінальним 
процесуальним законодавством України [3].

У  рамках  цієї  дискусії  більш  поширено  та  детально 
мету  затримання  особи,  підозрюваної  у  вчиненні  кримі-
нального  правопорушення,  визначив  Є.  Макаренко.  Зо-
крема,  він  зазначив,  що  метою  затримання  є  прагнення 
отримати,  дослідити  та  перевірити  незаперечні,  викри-
вальні докази у кримінальному провадженні. Водночас за-
тримання підозрюваного створює реальні умови для про-
ведення  слідчих  (розшукових)  дій  зі  збирання доказів,  в 
яких є вкрай необхідною участь або присутність підозрю-
ваного. Прикладом  цього  може  бути  невідкладне  прове-
дення огляду місця події, затримання особи, освідування 
та особистий обшук затриманої особи, що сприяє можли-
вому виявленню в неї  знарядь, предметів кримінального 
правопорушення (грошей, цінностей та  інших речей, на-

бутих  кримінальним,  протиправним  шляхом),  або  тих 
матеріальних  об’єктів,  які  зберегли  на  собі  його  сліди 
чи містять інші відомості, що може бути використано як 
докази, що підлягають встановленню під час досудового 
розслідування.  Ігнорування  доказової  мети  (використан-
ня відомостей щодо обставин затримання підозрюваного 
з метою доказування злочину та винності  затриманого в 
його вчиненні) має розцінюватися як суттєва шкода в за-
безпеченні кримінального провадження, що ми підтриму-
ємо [12, с. 306].

Висновки. Таким чином, точне й недвозначне термі-
нологічне  позначення,  правильне  використання  понять 
«запобіжний захід» та «затримання підозрюваного» дасть 
змогу уникнути наявного різночитання закону, правильні-
ше й ефективніше його застосовувати. Неважко помітити, 
що  правильне  розв’язання  піднятого  питання має  пряме 
відношення  до  забезпечення  законних  прав  та  інтересів 
громадян, зміцнення законності та правопорядку в Україні. 
Також зауважимо, що найважливішою умовою законності 
й обґрунтованості рішень у кримінальному провадженні, 
зокрема й при затриманні особи, є суворе дотримання кон-
ституційних норм, що гарантують  захист особи,  а обме-
ження прав  і свобод громадянина під час кримінального 
провадження можливе лише в необхідних межах.
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ЗНАЧЕННЯ ІНСТиТУТУ НЕГЛАСНих СЛІДЧих (РОЗШУКОВих) ДІЙ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧиНІВ 

У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО СТУДЕНТСьКОГО ОБМІНУ

MEaNINg Of ThE INSTITuTE Of COVErT INVESTIgaTIVE (SEarCh) aCTIONS 
fOr PrOVIdINg PrOOf Of CrIMES IN ThE SPhErE 

Of INTErNaTIONaL STudENT ExChaNgE
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здобувач кафедри правосуддя 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Окреслено коло злочинів, які належать до кримінальних правопорушень у сфері міжнародного студентського обміну. Визначено 
суб’єктів проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування цих злочинів. Розкрито сутність та показано причини про-
блем застосування інституту негласних слідчих (розшукових) дій для доказування злочинів у сфері міжнародного студентського обміну. 
Запропоновано шляхи вирішення цих проблем

Ключові слова: доказування, злочини у сфері міжнародного студентського обміну, оперативні підрозділи, негласні слідчі  
(розшукові) дії.

Очерчен круг преступлений, которые относятся к уголовным преступлениям в сфере международного студенческого обмена. Опре-
делены субъекты проведения негласных следственных (розыскных) действий при расследовании этих преступлений. Раскрыта сущ-
ность и показаны причины проблем применения института негласных следственных (розыскных) действий для доказывания преступле-
ний в сфере международного студенческого обмена. Предложены пути решения этих проблем

Ключевые слова: доказывания, преступления в сфере международного студенческого обмена, оперативные подразделения,  
негласные следственные (розыскные) действия.

The circle of crime that belong to the criminal offenses in the sphere of international student exchange are determined. The subjects of covert 
investigative (search) actions during the investigation of these crimes are defined. The essence of the problems and the reasons concerning the 
use of the institute of covert investigative (search) actions of proving crimes in the sphere of international student exchange are examined. The 
ways of solving these problems are proposed.

Key words: proof, crimes in the sphere of the international student exchange, operative subdivisions, covert investigative (search) actions.

Постановка проблеми. Сьогодні  представники  кри-
мінального  світу  України  та  транснаціональні  злочинні 
формування  використовують  різноманітні  можливості 
для  конспірації  своєї  протиправної  діяльності.  Одною  з 
таких  можливостей  є  міжнародний  студентський  обмін, 
під  прикриттям  якого  вчиняють  незаконне  переміщення 
осіб через державний кордон України  (іноді у сполучен-
ні з контрабандою предметів та речовин, заборонених для 
вільного  обігу)  з метою подальшої  злочинної  діяльності 
різних напрямів – від торгівлі людьми до шпигунства і те-
рористичних актів.

У зв’язку з викладеним, оперативні підрозділи мають 
вживати заходів із запобігання таким діянням, їх виявлен-
ня та припинення, а за дорученнями слідчого, прокурора – 
брати  участь  у  розслідуванні  зазначених  кримінальних 
правопорушень у формі проведення слідчих (розшукових) 
дій, зокрема негласних.

Під час досудового розслідування зазначених злочинів 
виникає  низка  проблем,  значна  частина  яких  пов’язана 
із  питаннями  застосування  інституту  негласних  слідчих 
(розшукових) дій (далі – НСРД).

Окресленням  кола  проблем,  пов’язаних  з  інститутом 
НСРД  у  кримінальному  провадженні,  та  визначенням 
шляхів вирішення активно займаються фахівці галузі кри-
мінального процесу та оперативно-розшукової діяльності: 
С.В. Албул, Ю. І. Азаров, В. І. Василинчук, В. О. Глушков, 
М.Л. Грібов, Д.Й. Никифорчук, Ю.Ю. Орлов, Д.П. Пись-
менний, М.А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва, Є.Д. Скулиш, 
Л.Д. Удалова, С.С. Чернявський, В.В. Шендрик, О.М. Юр-
ченко та інші науковці. Водночас окремі актуальні питан-
ня практики не знайшли наукового розв’язання. Зокрема, 
це  стосується  використання  НСРД  під  час  доказування 
злочинів у сфері міжнародного студентського обміну.

Мета статті – визначити проблеми використання не-
гласних слідчих розшукових дій для забезпечення опера-

тивними підрозділами доказування злочинів у сфері між-
народного студентського обміну та запропонувати шляхи 
їх вирішення.

Досягнення  вказаної  мети  зумовлює  необхідність 
окреслити коло злочинів, що вчиняються у сфері міжна-
родного  студентського  обміну.  Насамперед,  це  злочини, 
пов’язані з нелегальною міграцією. У науковій літературі 
слушно зазначають, що під нелегальною міграцією необ-
хідно  розуміти  вид  міжнародної  міграції,  який  є  добро-
вільним (майже завжди незаконним) переміщенням через 
державний кордон країни-призначення осіб, що не є її гро-
мадянами або не мешкають постійно на  її  території,  без 
дотримання ними вимог для законного в’їзду, з викорис-
танням  підроблених  в’їздних  документів  або  без  таких, 
самостійно  або  за  допомогою  окремих  посередників  чи 
організованих груп із подальшим отриманням останніми 
фінансової або іншої матеріальної користі, а також прожи-
вання таких осіб на території країни без офіційного дозво-
лу. Протидія нелегальній міграції являє собою сукупність 
міжнародно-правових  засобів  та  методів  цілеспрямова-
ного впливу на міжнародно-правові відносини з протидії 
нелегальній  міграції,  що  здійснюється  суб’єктами  між-
народного права спільно або індивідуально за допомогою 
міжнародно-правових норм та принципів [1].

Феномен  «незаконна  міграція  у  міжнародному  сту-
дентському обміні» складають два взаємозалежні проце-
си – нелегальний та кримінальний її різновиди. Сьогодні 
потоки  мігрантів,  які  з  метою  реалізації  власних  проти-
правних  намірів  планують  використати  освітню  галузь 
України, включаючи  і  ту категорію з них, які споконвіч-
но  мають  незаконний  статус,  викликані  переважно  осо-
бливостями  економічного розвитку, що,  зокрема,  розши-
рюють  можливості  кримінального  бізнесу.  Кримінальна 
міграція  в  міжнародному  студентському  обміні  України 
розглядається  як  різновид  міжнародної  добровільної  мі-
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грації з використанням запрошень на навчання в освітніх 
установах,  зумовленої  факторами  кримінального  харак-
теру,  і  визначається  як  сукупність  переміщень  громадян 
однієї держави, що поселяються постійно чи на тривалий 
час на територію нашої держави з метою здійснення зло-
чинної діяльності,  а  також безпосередньо сама ця діяль-
ність та її наслідки.

Ґрунтуючись  на  викладеному,  можна  стверджувати, 
що до числа злочинів у сфері міжнародного студентського 
обміну  належить  низка  інших  кримінальних  правопору-
шень, які не може бути вчинено без попередньої нелегаль-
ної міграції. Тобто, нелегальна міграція вчиняється саме з 
метою подальшої організації певної злочинної діяльності 
або у часті у ній.

Нині  в  Україні  зареєстровано  непоодинокі  випадки 
використання міжнародного студентського обміну для ор-
ганізації в’їзду в Україну та подальшого незаконного ви-
їзду в країни ЄС прихильників релігійно-екстремістських 
організацій  «ІДІЛ»,  «Хезболла»,  «Хамас»,  «Джамаат  Іс-
ламі». Але не можна  виключати й  того, що  вони будуть 
використовувати нашу державу не лише для транзиту, а й 
для вчинення терористичних актів.

У зв’язку з викладеним також варто зауважити, що у 
світі  існує  тенденція  втягнення  до  терористичної  діяль-
ності як серед тих, хто «співчуває» діяльності терористів, 
пересічних громадян, так і серед неповнолітніх, студент-
ського  середовища. Цей  процес  супроводжується  розпо-
всюдженням серед цих категорій літератури, відео-, аудіо-
матеріалів тощо, в яких пропагують ідеологію тероризму, 
що може в подальшому проявлятися у вчиненні терорис-
тичних актів (підпал, вибух тощо) як єдиного засобу до-
сягання терористичних цілей.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про боротьбу 
з  тероризмом»,  терористична  діяльність  охоплює пропа-
ганду і поширення ідеології тероризму [2].

Відсутність  в  українському  правовому  полі  кримі-
нальної  відповідальності  за  цей  вид  терористичної  ді-
яльності не сприяє виконанню повноважень суб’єктами, 
на  які  безпосередньо  покладено  завдання  здійснювати 
боротьбу  з  тероризмом,  зокрема,  головним  органом  у 
загальнодержавній  системі  боротьби  з  терористичною 
діяльністю шляхом проведення відповідних заходів згід-
но з Законом України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність». Адже, у разі вчинення особою таких дій, вона не 
буде нести відповідальності, бо за такі дії законодавцем 
не визначено покарання в жодному нормативно-правово-
му акті України [3].

Варто  зауважити, що  в  умовах  проявів  прогресуючої 
зовнішньої агресії проти України можна передбачити ви-
користання  каналів  обміну  студентами  з  метою  проник-
нення до нашої держави осіб заради вчинення не лише те-
рористичних актів, а й злочинів проти основ національної 
безпеки України – диверсій та шпигунства. Крім того, іс-
нує тенденція до використання студентського обміну між-
народними злочинними угрупованнями для налагодження 
каналів  торгівлі  людьми,  зброєю,  вибуховими  речовина-
ми, культурними цінностями тощо.

Існують непоодинокі приклади в’їзду в Україну грома-
дян інших держав (за запрошеннями вітчизняних навчаль-
них  закладів)  із метою подальшої  участі  в  кримінальній 
діяльності  угрупувань,  сформованих  на  етнічній  основі. 
Такі випадки зафіксовано щодо вихідців з Азербайджану, 
Вірменії, Казахстану, Кіргізії, Нігерії, Судану, Сомалі, Ро-
сійської федерації та інших країн. Водночас напрями зло-
чинної  діяльності  вказаних  злочинних  формувань  є  різ-
номанітними  (злочини  у  сфері  господарської  діяльності; 
розбійні напади та пограбування; крадіжки; виготовлення 
та розповсюдження наркотичних засобів тощо).

Окрім цього, значна кількість протиправних діянь вчи-
няється й українськими громадянами щодо іноземних сту-
дентів  із використанням власного посадового становища 

(представники вищих навчальних закладів, Національної 
поліції,  Державної  міграційної  служби,  Державної  при-
кордонної служби України).

Таким чином, основним видом злочинів у сфері між-
народного  студентського  обміну  є  нелегальна міграція  у 
формі  незаконного  переправлення  осіб  через  державний 
кордон України. Ці злочини, здебільшого, сполучаються з 
іншими, які можна розмежувати на дві категорії: ті, що не-
обхідні для безперешкодного вчинення нелегальної мігра-
ції (одержання неправомірної вигоди службовою особою, 
підроблення документів, печаток, штампів, використання 
підроблених документів тощо) та ті, заради вчинення яких 
здійснюється нелегальна міграція (шпигунство, диверсія, 
тероризм, злочини у сфері господарської діяльності, тор-
гівля людьми тощо).

Проведене  нами  дослідження  засвідчило,  що  однією 
з  головних  проблем  використання  НСРД  у  досудовому 
розслідуванні вказаних злочинів є відсутність у слідчих, 
головних суб’єктів такого розслідування, необхідних для 
цього засобів, навичок та часу. Водночас ст. 41 та 246 Кри-
мінального процесуального кодексу України (далі – КПК) 
надає  слідчим  можливість  доручити  проведення  НСРД 
оперативним  підрозділам  [4].  Проте  здебільшого  слідчі 
не можуть  раціонально  скористатися  такою можливістю 
через  недостатню  поінформованість  про  сутність  НСРД 
та  їх можливості заради отримання доказів у криміналь-
ному процесі та непроцесуальної інформації орієнтуючо-
го характеру. Більше того, мають місце випадки надання 
доручень на проведення НСРД із метою імітації взаємодії 
слідчого з оперативними підрозділами. Часто слідчий не 
вважає за потрібне інформувати оперативних працівників 
про конкретні обставини справи, не надає інформацію та 
допомогу, необхідну для організації НСРД (а отже, демон-
струє відсутність зацікавленості у кінцевому результаті). 
Через це працівники оперативних підрозділів часто суто 
формально («відчепно») підходять до виконання доручень 
слідчого. Так, зафіксовано випадок, коли працівники під-
розділу, що спеціалізується на візуальному спостереженні, 
протягом 10 діб оформлювали документи про проведення 
даної НСРД щодо організатора каналу нелегальної мігра-
ції до України (за запрошеннями на навчання до одного з 
вишів столиці) тоді, як вказана особа перебувала за меж-
ами нашої держави.

Цілком  природно, що  до  зазначених  вище  загальних 
проблем у кожному відомстві під час розслідування злочи-
нів у сфері міжнародного студентського обміну додають-
ся власні, специфічні. Аналіз норм ст. 41 та ст. 216 КПК 
України «Підслідність» [4], а також ст. 5 Закону України 
«Про оперативно-розшукову діяльність» [5] можна дійти 
висновку про те, що серед оперативних підрозділів право-
охоронних органів України основними суб’єктами проти-
дії злочинам у сфері міжнародного студентського обміну є 
оперативні підрозділи Національної поліції, Служби без-
пеки України та Державної прикордонної служби України.

Отже, ці підрозділи здійснюють забезпечення доказу-
вання досліджуваної категорії злочинів. У науковій літера-
турі цілком слушно зазначають, що до змісту забезпечення 
оперативними підрозділами кримінального процесуально-
го доказування входять: документування фактичних даних 
про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідаль-
ність за які передбачена Кримінальним кодексом України; 
надання слідчому, прокурору відомостей, необхідних для 
прийняття рішень щодо ефективної організації  збирання 
доказів і тактики досудового розслідування; забезпечення 
безпеки працівників суду і правоохоронних органів, осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх 
сімей та близьких родичів цих осіб [6; 7; 8]. Документу-
вання фактичних даних про протиправні діяння окремих 
осіб та груп відбувається, в основному, під час виконання 
доручень слідчого, прокурора на проведення НСРД. Про-
те  варто  зауважити, що  забезпечення  оперативними під-
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розділами  доказування  злочинів  у  сфері  міжнародного 
студентського обміну може здійснюватися і поза межами 
виконання цих доручень, і навіть поза межами досудово-
го розслідування та кримінального провадження загалом. 
Адже, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 99 КПК України, мате-
ріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні 
діяння  окремих  осіб  та  груп  осіб,  зібрані  оперативними 
підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про 
оперативно-розшукову  діяльність»,  за  умови  відповід-
ності  вимогам  цієї  статті,  є  документами  та  можуть  ви-
користовуватися в кримінальному провадженні як докази. 
Отже,  вже  у  процесі  оперативно-розшукової  діяльності 
розпочинається  процес  збирання  матеріалів,  які  пізніше 
(за визначених законом умов) можна буде використати як 
докази у кримінальному провадженні.

Варто зауважити, що, окрім вказаних вище оператив-
них підрозділів, до виявлення та розслідування злочинів 
у сфері міжнародного студентського обміну можуть бути 
залучені оперативні підрозділи не лише Національної по-
ліції, Служби безпеки України та Державної прикордон-
ної  служби України,  а  й  інших правоохоронних  органів. 
Це, зокрема, оперативні підрозділи управління державної 
охорони України  (у разі необхідності  запобігання  злочи-
нам, що пов’язані з посяганням на життя та здоров’я осіб, 
стосовно  яких  здійснюється  державна  охорона),  органів 
і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Дер-
жавної  кримінально-виконавчої  служби  України  (у  разі 
необхідності  одержання  інформації,  якою  можуть  воло-
діти  особи,  які  утримуються  під  вартою  або  відбувають 
покарання  в  місцях  позбавлення  волі),  Національного 
антикорупційного бюро (у разі причетності до корупцій-
них  діянь,  пов’язаних  зі  студентськім  обміном  вищими 
посадовими  особами Міністерства  освіти  і  науки Украї-
ни, Державної міграційної  служби України), Служби  зо-
внішньої розвідки України (у разі необхідності здійснення 
агентурно-оперативного  забезпечення  розкриття  та  роз-
слідування досліджуваної категорії злочинів на території 
інших держав).

Функції оперативних підрозділів щодо протидії злочи-
нам у сфері міжнародного студентського обміну зумовлені 
не  лише напрямами  їх  діяльності  відповідно до підслід-
ності,  а  й,  головним  чином,  тими  повноваженнями,  які 
покладено на них законодавцем. Водночас визначальними 
для діяльності оперативних підрозділів мають бути норми 
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». 
Це  є  цілком  природнім,  оскільки  оперативні  підрозділи 
правоохоронних органів і є суб’єктами оперативно-розшу-
кової діяльності. Проте у 2012 р.  законодавець визначив 
функції оперативних підрозділів у ст. 41 КПК України, по-
клавши на них обов’язки, що потребують значних витрат 
часу,  праці  й  матеріальних  ресурсів,  та  значно  обмежив 
їх у правах. Зокрема, йдеться про вже згаданий обов’язок 
оперативних підрозділів виконувати доручення слідчого, 
прокурора на проведення слідчих (розшукових) дій та не-
гласних слідчих (розшукових) дій, а також позбавлення їх 
можливості їх самостійно проводити та навіть ініціювати 
будь-які дії в межах кримінального провадження.

Аналізуючи норми зазначеної  статті, М.А. Погорець-
кий одним із перших дійшов висновку, що із введенням до 
кримінального процесу України інституту негласних слід-
чих  (розшукових)  дій  буде  ліквідований  інститут  опера-
тивно-розшукового  супроводження  кримінального  судо-
чинства. Через це розширяться можливості підозрюваних, 
обвинувачених та інших зацікавлених осіб застосовувати 
різноманітні  заходи протидії  органам досудового розслі-
дування  та  суду  (вплив  на  свідків  і  потерпілих  шляхом 
погроз, підкупу тощо) на всіх стадіях кримінального про-
цесу і особливо на судових, де взагалі відсутні в органів 
обвинувачення ефективні засоби викриття такої протидії 
та протистояння  їй  [9].  Застереження вченого виявилися 

виправданими. Крім  того,  запровадження  вказаних  зако-
нодавчих  новацій  призвело  до  значного  зниження  ефек-
тивності діяльності оперативних підрозділів.

У  результаті  усі  окреслені  проблеми призвели  до  того, 
що  НСРД,  як  інститут  кримінального  процесу,  ефективно 
використовується для розслідування  злочинів  у  сфері між-
народного обміну студентами лише у поодиноких випадках.

З  метою  подолання  такої  ситуації  необхідно  вжити 
певних  правових  та  організаційних  заходів.  Правові  за-
ходи мають  виявитися  у  встановленні  на  законодавчому 
рівні засад взаємодії слідчого та оперативних підрозділів 
(зокрема, їх взаємних обов’язків та відповідальності). Ор-
ганізаційні заходи, у першу чергу, мають бути спрямовані 
на підвищення компетенції слідчих у питаннях викорис-
тання конкретних НСРД у розслідуванні злочинів у сфері 
міжнародного обміну студентами.

Чітке  розуміння  слідчим  кола  завдань,  які  можуть 
бути виконані за допомогою кожної окремої НСРД, мож-
ливостей  її  використання  у  сполученні  з  іншими  діями, 
правильне визначення кола її об’єктів, часу та місця про-
ведення  сприятиме  ефективному  розслідуванню  дослі-
джуваної категорії злочинів. Наприклад, до числа завдань, 
що вирішуються за допомогою візуального спостереження  
(ст. 269 КПК України) належать: негласне документуван-
ня фактів та ознак протиправної діяльності осіб, стосовно 
яких проводяться спостереження, контроль за їхніми дія-
ми та поведінкою під час зустрічей зі зв’язками у публічно 
доступних місцях  (зокрема,  із  проведенням  оперативно-
технічних  заходів  відеоконтролю)  здійснення  контролю 
за місцями, місцезнаходженням  і переміщенням об’єктів 
візуального спостереження, транспортних засобів, якими 
вони користуються, місць,  а  також предметів  і  докумен-
тів,  які  можуть  використовуватися  як  джерело  доказів  у 
кримінальному провадженні;  виявлення  та встановлення 
зв’язків об’єктів візуального спостереження;  забезпечен-
ня проведення  інших НСРД,  зокрема,  заснованих на  ви-
користанні  технічних  засобів;  припинення  розвідуваль-
но-підривної  та  іншої  протиправної  діяльності  об’єктів 
візуального спостереження та їхніх зв’язків.

Водночас варто враховувати, що, відповідно до поло-
жень чинного законодавства та підзаконних нормативно-
правових  актів,  об’єктами  візуального  спостереження, 
що  проводиться  під  час  розслідування  злочинів  у  сфері 
міжнародного  студентського  обміну  можуть  виступати 
певні  особи,  речі  та місця. До  зазначених осіб належать 
установлені (відомі або ідентифіковані) та невстановлені 
(невідомі або не ідентифіковані) особи. До установлених 
(ідентифікованих) осіб належать: студенти та абітурієнти 
з числа іноземців, які займаються протиправною діяльніс-
тю в Україні; посадові особи вищих навчальних закладів 
та органів державної влади, що одержують неправомірну 
вигоду від іноземних студентів та абітурієнтів; особи, які 
використовують організацію виїзду громадян України на 
навчання за кордон як прикриття для злочинної діяльнос-
ті; особи, які проживають або працюють у приміщеннях, 
де  планується  проведення НСРД, що  за  своїм  змістом  є 
оперативно-технічними заходами.

До числа невстановлених (невідомих або неідентифі-
кованих) осіб належать зв’язки, виявлені під час візуаль-
ного спостереження за вищеназваними особами.

Місцями,  щодо  яких  проводиться  візуальне  спостере-
ження оперативними підрозділами в межах протидії злочи-
нам у сфері міжнародного студентського обміну, є публічно 
доступні  ділянки  місцевості,  окремі  споруди,  приміщення 
тощо, де мають з’явитися встановлені  (ідентифіковані) або 
невстановлені (неідентифіковані) особи з перелічених вище. 
Речами,  щодо  яких  проводиться  візуальне  спостереження 
оперативними  підрозділами  в  межах  протидії  злочинам  у 
сфері студентського обміну, є предмети штучного або при-
родного  походження,  фізичні  характеристики  яких  дають 
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можливість  проводити  візуальне  спостереження  за  ними у 
публічно доступних місцях. Це, зокрема, ємності, де розмі-
щено предмети злочинів (контейнери й сумки з наркотиками, 
вибуховими пристроями,  зброєю, неправомірною вигодою, 
культурними цінностями, носіями інформації, яка становить 
державну таємницю тощо), автомобілі, катери, яхти та ін.

Висновки.  Теоретично  запровадження  інституту 
НСРД  відкрило  широкі  можливості  заради  ефективного 
доказування злочинів у сфері міжнародного студентського 
обміну. Проте практичне використання цього інституту у 
кримінальному процесуальному доказуванні у криміналь-

них  провадженнях  щодо  цього  виду  злочинів  сповнене 
формалізму, який зумовлений вадами КПК України та від-
сутністю належного рівня компетенції слідчих, прокуро-
рів у питаннях комплексного застосування НСРД та осо-
бливостей використання кожної з них з метою досягнення 
потрібного  результату.  Виправлення  цього  становища 
вимагає оптимізації та деталізації законодавчого регулю-
вання взаємодії  слідчих з оперативними підрозділами та 
вжиття  організаційних  заходів  із  підвищення  їх  обізна-
ності в питаннях використання кожної окремої НСРД та їх 
комплексного застосування.
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ДОВІРЕНІСТь ЯК ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ПОВНОВАЖЕННЯ АДВОКАТА

ThE POwEr Of aTTOrNEy aS a dOCuMENT CErTIfyINg POwErS Of LawyEr
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У статті автором розкривається правова природа довіреності як документу, що посвідчує повноваження адвоката. Робиться висновок 
про те, що недолік українського законодавства щодо використання договору про надання правової допомоги робить довіреність осно-
вним документом, який посвідчує статус адвоката під час здійснення його непроцесуальної форми діяльності. Вказується, що цей договір 
завжди слугує основою для видачі довіреності, яка є підставою реалізації його повноважень у відносинах з іншими особами.

Ключові слова: адвокат, професійна правова допомога, довіреність, оформлення повноважень адвоката.

В статье автором раскрывается правовая природа доверенности как документа, удостоверяющего полномочия адвоката. Делается 
вывод о том, что недостаток украинского законодательства относительно использования договора о предоставлении правовой помощи 
делает доверенность основным документом, который удостоверяет статус адвоката при осуществлении его непроцессуальной формы 
деятельности. Указывается, что данный договор всегда служит основой для выдачи доверенности, которая является основанием реа-
лизации его полномочий во взаимоотношениях с другими лицами.

Ключевые слова: адвокат, профессиональная правовая помощь, доверенность, оформление полномочий адвоката.

In this paper, author an analysis the legal nature of the power of lawyer as a document certifying the powers of lawyer. It is concluded that the 
lack of Ukrainian legislation on the use of legal assistance treaty making power of lawyer the main document that certifies the status of the lawyer 
in the exercise of its non-procedural forms of activity. It is stated that this agreement is always the basis for issuing a power of lawyer, which in 
turn is the basis of the implementation of its powers in its relations with others. 

Key words: lawyer, professional legal assistance, power of lawyer, registration of a lawyer office.

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Постановка проблеми. Оформлення повноважень ад-
воката є одним із важливих елементів у його професійній 
діяльності,  оскільки воно не  тільки встановлює сутність 
взаємовідносин  адвоката  зі  своїм  клієнтом,  але  й  визна-
чає особливості його  індивідуального правового статусу. 
Це зумовлено тим, що документами, якими оформляється 
статус  адвоката, можуть  визначатися  і  межі  його  проце-
суальної самостійності. Актуальність цього дослідження 
полягає  і  в  тому,  що  належне  оформлення  повноважень 
адвоката є гарантією не тільки успішної підготовчої та в 
подальшому і всієї його діяльності, але й кваліфікованого 
надання адвокатом професійної правової допомоги своє-
му клієнтові (зокрема, в аспекті реалізації клієнтом своїх 
вимог стосовно неправомірної, на його думку, діяльності 
адвоката).

Аналіз наукових публікацій. Проблема оформлення 
повноважень адвоката в аспекті використання довіренос-
ті  як  документу, що  посвідчує  його  повноваження,  була 
предметом  дослідження  низки  науковців.  Серед  учених, 
які досліджували окремі аспекти цієї проблеми, доцільно 
виокремити О.Т. Боннера, М.І. Брагінського, А.О. Гордон, 
М.Ю. Довженко, В.М. Івакіна, О.Г. Лазаренкової, О.Л. Не-
взгодіної, М.М. Орлової, В.М. Сідорової та інших. Проте 
більшість досліджень характеризуються певною фрагмен-
тарністю, а тому сьогодні залишається достатня кількість 
дискусійних моментів у цій сфері.

Метою статті є  аналіз правової природи довіреності 
як документу, що посвідчує повноваження адвоката у всіх 
видах  процесуального  судочинства,  за  винятком  кримі-
нального. Основні  завдання,  які  автор  ставить перед  со-
бою, – проаналізувати сутність довіреності, в тому числі 
й у разі використання її в адвокатській діяльності; визна-
чити  як нормативне  закріплення,  так  і  позиції  науковців 
щодо можливості використання довіреності у професійній 
діяльності адвоката; на основі проведеного аналізу вста-
новити  позитивні  та  негативні  аспекти  у  використанні 

адвокатом  довіреності  як  документу,  що  посвідчує  його 
повноваження.

Виклад основного матеріалу. Одним  із  документів, 
який може посвідчувати повноваження адвоката як пред-
ставника  (захисника)  особи  в  суді,  є  довіреність. Відпо-
відно  до  процесуальних  кодексів  довіреність  може  за-
стосовуватися  адвокатом  у  всіх  видах  проваджень,  за 
винятком  кримінального  процесуального.  КПК  України 
допускає  використання довіреності  лише представником 
юридичної  особи, щодо  якої  здійснюється  провадження, 
юридичної особи, яка є потерпілою, цивільним позивачем 
та відповідачем, а також третьої особи, щодо майна якої 
вирішується питання про арешт (якщо власником майна є 
юридична особа), і то лише за умови, що такий представ-
ник не є адвокатом.

Як відзначають О.Г. Лазаренкова та В.М. Сідорова, в 
«цивілістичній  доктрині  тривалий  час  дискусійним  за-
лишається  питання щодо  правової  сутності  довіреності, 
яка  розглядається  як  договір,  односторонній  правочин, 
документ, що підтверджує повноваження»  [1,  с.  22]. Ми 
вважаємо  за можливе  погодитися  із  позицією М.Ю. До-
вженко, яка, досліджуючи цивільно-правове регулювання 
представництва,  вказує, що під довіреністю у широкому 
сенсі варто розуміти «односторонній правочин, який вчи-
няється на власний розсуд довірителя та спрямований на 
наділення  представника  повноваженнями  на  вчинення 
від імені та в інтересах такої особи правочинів та інших 
правомірних  юридичних  дій»  [2,  с.  18].  Так,  більшість 
науковців  притримуються  позиції,  за  якою  довіреність 
розглядається  як  односторонній  правочин,  оскільки  для 
її дійсності не потрібно згоди представника, а достатньо 
волевиявлення лише довірителя. З таких позицій виходив 
ще  А.О.  Гордон,  який  довіреність  («верющее  письмо») 
розглядав  як  односторонній  акт  легітимації,  що  посвід-
чував перед сторонніми особами про надане довірителем 
повіреному  повноваження  (право  представництва),  про 
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обсяг та його межі [3, с. 85]. Ми поділяємо таку позицію 
науковців, проте вважаємо за необхідне виходити з того, 
що довіреність як односторонній правочин містить у собі 
волю довірителя (на вчинення основної юридичної дії і на 
відчуження своїх суб’єктивних прав представнику), упо-
вноваження,  тобто  письмове  оформлення  повноважень  і 
вручення їх третім особам або представнику» [4, с. 22].

Розглядаючи правову природу довіреності, необхідно 
проаналізувати  і  підставу  виникнення  представництва, 
тобто визначити, що саме є основою видачі довіреності. 
Найбільш поширеною позицією є  та,  за  якою підставою 
видачі  довіреності  є  договір. Як  відмічає П.М. Дурнєва, 
«видача довіреності як самостійний акт не може слугува-
ти підставою для представництва» [5, с. 96]. Вона вказує 
на те, що підставою добровільного представництва є лише 
договір. З таких позицій виходить і український законода-
вець, який в ст. 244 ЦК України закріплює положення про 
те, що представництво, яке ґрунтується на договорі, може 
здійснюватися за довіреністю (крім такої підстави, законо-
давець вказує на можливість існування представництва за 
довіреністю, яке може грунтуватися й на акті органу юри-
дичної особи). 

Щодо співвідношення довіреності та договору, який є 
підставою  її  видачі,  то ми розділяємо позицію М.І. Бра-
гінського,  за  якою  здійснюється  чітке  розмежування  до-
говору доручення та довіреності. Так, він, виходячи з того, 
що найбільш поширеною підставою представництва є до-
говір, що пов’язує представника з довірителем, вказує на 
те, що «оскільки договір доручення являє собою правову 
форму внутрішніх відносин довірителя з повіреним, сам 
по собі він не може мати ніякого значення для тих відно-
син, які складаються між довірителем і третьою особою. 
Підставою  для  останніх  є  повноваження,  якими  наділяє 
повіреного,  якщо  інше  не  передбачено  законом,  довіри-
тель. І виражаються вони за загальним правилом в особли-
вому  документі  –  довіреності.  Таким  чином,  укладення 
договору доручення, що покладає на повіреного обов’язок 
вчинити певні дії, і наділення повноваженнями на їх учи-
нення належать до різних сфер: перша – до внутрішньої, 
а друга – до  зовнішньої»  [6,  с. 31]. Вказане дає на мож-
ливість погодитися з твердженнями науковців про те, що 
довіреність не є підставою виникнення повноважень. Як 
відмічає О.Л. Невзгодіна «довіреність – один з найбільш 
поширених способів вираження змісту повноваження зо-
вні, але не підстава повноваження» [7, с. 104]. Вона при-
тримується позиції, за якою повноваження можуть випли-
вати з доручення, але його основою є видача довіреності. 
На  нашу  думку,  така  позиція  є  характерною  як  для  ад-
воката, який діє як представник, так  і для представника, 
який не наділений таким статусом. Щодо адвоката осно-
вою  виникнення  повноважень  буде  договір  із  клієнтом 
про  надання  правової  допомоги,  а  з  представником  (без 
статусу адвоката) – договір доручення. Такої позиції при-
тримується  й  український  законодавець,  який  закріплює 
вже положення про те, що адвокатська діяльність здійсню-
ється на підставі договору про надання правової допомоги  
(ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність» [8]).

Крім цього, ми розділяємо й позицію М.І. Брагінського 
щодо співвідношення договору доручення та довіреності, 
за якою такий договір сам по собі не може мати ніякого 
значення для  тих відносин,  які  складаються між довіри-
телем та третьою особою. Такої позиції притримується й 
М.М. Орлова, яка звертає увагу на те, що «договір дору-
чення  є підставою виникнення відносин представництва 
між представником (повіреним) та особою, яку представ-
ляють  (довірителем),  проте  для  третіх  осіб  відношення 
представництва  не  вважатимуться  такими,  що  виникли 
без  видачі  відповідного  доручення»  [4,  с.  23].  На  нашу 
думку, таке правове регулювання є характерним лише для 
представництва,  яке  здійснюється  на  підставі  договору 

доручення, де серед обов’язків довірителя є зобов’язання 
довірителя  видати  повіреному  довіреність  на  вчинен-
ня  юридичних  дій,  передбачених  договором  доручення  
(ч. 1 ст. 1007 ЦК України). Але таке регулювання не є при-
таманним  для  взаємовідносин,  які  виникають  між  адво-
катом та його клієнтом, оскільки відповідно до положень 
законодавства про адвокатуру та процесуальних кодексів 
серед документів, які можуть посвідчувати повноваження 
адвоката, є і безпосередньо договір про надання правової 
допомоги. Все це ще раз свідчить про специфічну правову 
природу договору про надання правової допомоги та про 
його відмежування від договору доручення. 

Як ми уже відзначали, у всіх видах проваджень, крім 
кримінального  процесуального,  документом,  який  може 
посвідчувати повноваження представника,  є  довіреність. 
На жаль,  процесуальні  кодекси не  характеризуються  на-
явністю єдиного підходу щодо порядку посвідчення таких 
довіреностей.  Насамперед  необхідно  звернути  увагу  на 
те,  що  різниця  у  порядку  посвідчення  довіреностей  за-
лежить  від  того,  хто  є  довірителем  – фізична  особа  або 
ж юридична особа (орган, підприємство, установа, орга-
нізація).  Крім  цього,  в  ЦПК  та  ГПК України  закріплені 
норми, за якими встановлюється можливість посвідчення 
довіреностей фізичних осіб, які є суб’єктами права на без-
оплатну вторинну правову допомогу посадовими особами 
органу  (установи),  уповноваженого  законом  на  надання 
безоплатної правової допомоги.

Щодо  посвідчення  довіреності  від  імені  юридичної 
особи  (органу,  підприємства,  установи,  організації)  у 
ЦПК,  ГПК  та  КАС  України  закріплені  майже  ідентичні 
норми про посвідчення такої довіреності уповноваженою 
на те особою (посадовою особою, уповноваженою на це 
законом, статутом або положенням – у ЦПК; керівником 
або  іншою  уповноваженою  на  те  законом,  положенням, 
статутом особою – в КАС; керівником або іншою уповно-
важеною  ним  особою  –  ГПК)  із  прикладанням  печатки 
юридичної особи (органу, підприємства, установи, органі-
зації) за наявності такої.

Більш  суттєва  різниця  у  вказаних  процесуальних  ко-
дексах проявляється під час посвідчення довіреності від 
імені фізичної особи (в господарському судочинстві – гро-
мадянина).  Так,  у  ГПК України  передбачається  необхід-
ність  подання  нотаріально  посвідченої  довіреності  (ч.  5  
ст. 28), у КАС України – довіреності, посвідченої нотаріу-
сом або посадовою особою, якій відповідно до закону на-
дано право посвідчувати довіреності (ч. 4 ст. 58), у ЦПК 
України – довіреності, яка може бути посвідчена нотарі-
ально  або  посадовою  особою  організації,  в  якій  довіри-
тель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонар-
ному лікуванні  чи  за  рішенням суду,  або  за місцем його 
проживання (ч. 2 ст. 42). Щодо КУпАП (ч. 1 ст. 270, ч. 4 
ст. 271), то в ньому посвідчення довіреності адвоката (як 
захисника, так і представника потерпілого), незалежно від 
того,  від  імені юридичної  чи фізичної  особи  вона  вида-
ється, відбувається ідентично до положень вже згадуваної  
ч. 4 ст. 58 КАС України. У цьому разі потрібно врахувати 
й норму ч. 4 ст. 245 ЦК України, якою закріплюється пере-
лік посадових осіб, довіреності, посвідчені якими, прирів-
нюються до нотаріально посвідчених. Закріплення укра-
їнським  законодавцем  такого переліку посадових осіб,  а 
також установлення можливості використання такої дові-
реності у вищезгаданих видах проваджень відіграє пози-
тивну роль, оскільки «в цьому разі законодавець враховує 
певні  труднощі  для  довірителя  засвідчити  довіреність  у 
нотаріуса, коли неможливо або важко як зробити особис-
то певні юридичні дії, так і уповноважити інших осіб на їх 
вчинення» [1, с. 24].

На  відміну  від  інших  процесуальних  кодексів,  ЦПК 
України  закріплює  і  норму про  те, що  довіреність може 
бути посвідчена, крім нотаріуса, і посадовою особою ор-
ганізації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває 
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на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, 
або за місцем його проживання. На нашу думку, така нор-
ма є позитивною, оскільки фактично спрямована на ніве-
лювання  основного  недоліку  нотаріального  посвідчення 
довіреності,  яке  «спричиняє  для  клієнта  додаткові  ви-
трати на оплату за вчинення нотаріальної дії та додаткові 
зусилля щодо звернення до нотаріуса для її оформлення» 
[9, с. 48]. Недолік у цьому разі полягає в тому, що чинне 
законодавство не встановлює чіткого порядку посвідчен-
ня  довіреності  такими  особами. Виняток  становить  хіба 
що  посвідчення  довіреності  за  рішенням  суду.  Так,  Ви-
щий спеціалізований суд України з розгляду цивільних  і 
кримінальних справ у своєму листі від 9 вересня 2011 р. 
№ 611-1104/4-11  [10]  зазначив, що у разі  заявлення кло-
потання фізичною особою – довірителем клопотання про 
посвідчення судом довіреності на ведення справи, що роз-
глядається  в  порядку  цивільного  судочинства,  суд  може 
ухвалою посвідчити таку довіреність. Крім цього, у Листі 
зазначається, що довіреність посвідчується лише для роз-
гляду конкретної справи, тобто не може бутті посвідчено 
довіреність, яка передбачає не пов’язані з розглядом цієї 
справи повноваження. Це дає нам можливість погодитися 
із твердженням О.Т. Боннера про те, що «серед суб’єктів, 
наділених правом посвідчення довіреностей, називається 
велика кількість організацій і посадових осіб, які часом і 
не  уявляють наявності  у них  такого  важливого повнова-
ження, не знають, яким чином мають бути сформульовані 
й оформлені довіреності» [11, с. 69]. Заслуговує на увагу 
і думка автора про необхідність внесення до списку таких 
суб’єктів і керівників адвокатських об’єднань. 

Щодо нотаріально посвідчених довіреностей та довіре-
ностей, які прирівнюються до таких, порядок їх посвідчен-
ня регулюється, зокрема Законом України «Про нотаріат»  
[12] та Постановою Кабінету Міністрів «Про порядок по-
свідчення  заповітів  і довіреностей, що прирівнюються до 
нотаріально посвідчених» [13]. У п. 26 зазначеної Постано-
ви вказується на те, що у довіреності на ім’я адвоката зазна-
чаються місце  і дата  її  складення  (підписання), прізвище, 
ім’я,  по  батькові, місце  проживання  особи,  яку  представ-
ляють, у разі потреби – посада,  яку вона  займає,  а  також 
прізвище,  ім’я,  по  батькові  адвоката,  номер  і  дата  видачі 

свідоцтва  про  право  на  заняття  адвокатською діяльністю, 
організаційна  форма  здійснення  адвокатської  діяльності. 
Ми  розділяємо  таку  позицію  законодавця,  оскільки  вона 
дає змогу ідентифікувати особу саме як таку, що наділена 
статусом адвоката. Це є необхідним, оскільки при такому 
«оформленні  повноважень  адвокат  виявляється  фактично 
прирівняним  до  приватно  практикуючих  юристів,  що  не 
відповідає його статусу особи, яка здійснює публічно-пра-
вову функцію» [14, с. 1407]. Необхідність зазначення даних 
щодо свідоцтва про право на заняття адвокатською діяль-
ністю та організаційної форми здійснення такої діяльності, 
з  одного  боку,  чітко  ідентифікує  правовий  статус  адвока-
та-представника  (не  допускає  виникнення  ситуації,  коли 
адвокат подає довіреність, а його фіксують не як адвоката, 
а як представника),  а  з  іншого – перешкоджає адвокату у 
можливості  зловживати  такою  ситуацією  (зокрема,  щодо 
можливості  уникнення  дисциплінарної  відповідальності). 
На жаль, таке положення не отримало свого закріплення у 
Порядку  вчинення  нотаріальних  дій  нотаріусами України 
[15], в якому вказується на можливість у довіреностях, ви-
даних на ім’я адвокатів, зазначати їхній статус та членство 
в адвокатському об’єднанні (п. 2.5 Розділу 4).

Висновки. Вказане  дає  можливість  дійти  висновку, 
за яким одним із документів, який може посвідчувати по-
вноваження адвоката як представника  (захисника) особи 
в  усіх  видах  судочинства,  крім  кримінального,  є  довіре-
ність. Недолік українського законодавства щодо викорис-
тання  договору  про  надання  правової  допомоги  робить 
довіреність основним документом, який посвідчує статус 
адвоката під час здійснення його непроцесуальної форми 
діяльності. Але незалежно від того, у якій формі адвокат 
здійснює  свою  професійну  діяльність,  вказаний  договір 
завжди слугує основою для видачі довіреності, яка, у свою 
чергу, є підставою реалізації його повноважень у взаємо-
відносинах з іншими особами. Оскільки процесуальні ко-
декси  не  характеризуються  наявністю  єдиного  підходу 
щодо порядку посвідчення довіреностей від  імені фізич-
ної особи, вважаємо за необхідне розробити такий підхід, 
взявши  за  основу  той,  який  передбачений  у  цивільному 
судочинстві, з огляду на особливості посвідчення довіре-
ностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.
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Стаття присвячена дослідженню одного з основних стандартів адвокатської діяльності – рекламуванню адвокатської діяльності. 

Межі дослідження охоплюють аналіз правового регулювання адвокатської реклами на національному рівні, міжнародному, на рівні права 
ЄС та деяких країн-членів співтовариства. 

Ключові слова: адвокат, адвокатська реклама, стандарти професійної діяльності, правове регулювання, законодавство, міжнарод-
не законодавство, акти ЄС.

Статья посвящена исследованию одного из основных стандартов адвокатской деятельности – рекламированию адвокатской дея-
тельности. Рамки исследования охватывают анализ правового регулирования адвокатской рекламы на национальном уровне, междуна-
родном, на уровне права ЕС и некоторых стран-членов сообщества.

Ключевые слова: адвокат, адвокатская реклама, стандарты профессиональной деятельности, правовое регулирование, законода-
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The article investigates one of the main standards of advocacy – to advertising advocacy. The limits cover the study analyzes legal regulation 
of advertising nationally, internationally, at the level of EU law and certain EU Member States.

Key words: attorney, lawyer advertising, professional standards, regulation, legislation, international law, acts of the EU.

Постановка проблеми.  Професійна  діяльність  адво-
катів є особливою та володіє певною специфікою. Це по-
яснюється  тим,  що  адвокатська  діяльність  є  професією 
публічної довіри, що є важливим і необхідним елементом 
будь-якої  правової  держави.  Адвокат  повинен  володіти 
спеціальними навичками, високим рівнем кваліфікації та 
особливими моральними якостями, адже несе важливу со-
ціальну місію – захищає права і свободи людини. Публіч-
ний характер адвокатури вимагає особливого регулювання 
публічності  адвокатів.  Це  стосується  реклами  адвокат-
ських послуг. Цей принцип є одним із етичних принципів 
адвокатської  діяльності,  регламентованих міжнародними 
актами, актами Євросоюзу та внутрішніми актами країн-
членів, а також українським законодавством у сфері адво-
катури. Регуляція адвокатської реклами в країнах-членах 
Європейського Союзу є зовсім різною та характеризується 
особливостями і традиціями кожної країни. Так, у деяких 
країнах-членах ЄС вимоги до рекламування адвокатської 
діяльності є м’якшими, а в деяких – значно жорсткішими. 
Діяльність  адвоката,  пов’язана  із  залученням  рекламних 
послуг,  у  таких  країнах  вважається  приниженням благо-
родності професії та ображає гідність адвоката. 

Стан дослідження. У  національній  та  зарубіжній 
науковій  літературі  питання  адвокатської  реклами  та 
її  регулювання  піднімалися  такими  дослідниками,  як  
І.Ю. Гловацький, С.В. Компанєйцев, С.А. Деханов, Марта 
Пєтровська, Адам Редзік та ін., однак, це не заперечує ак-
туальності подальшого дослідження цих питань. 

Метою дослідження є з’ясування меж доступу адво-
ката до рекламних послуг в Україні та в інших провідних 
у системі адвокатур країнах. У рамках дослідження про-
аналізуємо регулювання цього питання на національному 
рівні, міжнародному, на рівні права ЄС та деяких країн-
членів Співтовариства. 

Виклад основного матеріалу. Згідно зі ст. 13 Правил 
адвокатської  етики  адвокат має право рекламувати  свою 
діяльність із дотриманням чинного законодавства та Пра-
вил.  Кодексом  етики  українських  адвокатів  визначено 
обмеження щодо  інформації,  яку  не можуть містити  ре-

кламні матеріали адвоката стосовно своєї діяльності, такі 
як оціночна характеристика відносно себе; критика інших 
адвокатів; заяви про вірогідність успішного виконання до-
ручень та інші заяви, що можуть викликати безпідставні 
надії у клієнтів; вказівки, які можуть сформувати уявлен-
ня,  що  діяльність  саме  цього  адвоката  характеризується 
рисами і показниками, притаманними в дійсності адвока-
турі як такій. Рекламні матеріали про діяльність адвоката 
повинні  бути  об’єктивними  і  достовірними,  чіткими  та 
зрозумілими, викладеною в них інформацією не вводити 
клієнта в оману, відповідати загальноприйнятим естетич-
ним вимогам, не принижувати та не дискредитувати про-
фесію  і  статус  адвоката  України  та  інститут  адвокатури 
загалом. Адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність 
індивідуально,  через  адвокатське  бюро  чи  об’єднання 
(керівники  адвокатського  об’єднання)  несуть  персональ-
ну відповідальність за достовірність інформації про себе, 
зазначену в рекламних матеріалах, а також за її відповід-
ність  чинному  законодавству  та  Правилам  адвокатської 
етики. У разі  виявлення  адвокатом  (керівником бюро чи 
об’єднання)  факту  поширення  без  відома  реклами  його 
діяльності,  яка  не  відповідає  зазначеним  вимогам,  він 
зобов’язаний  вжити  всіх  розумно доступних  заходів  для 
спростування і коригування такої рекламної інформації та 
повідомити про це регіональну кваліфікаційно-дисциплі-
нарну комісію адвокатури [1].

Міжнародне та регіональне (на рівні ЄС) регулю-
вання адвокатської реклами. Аналізуючи норми міжна-
родного законодавства у сфері адвокатської етики, можна 
дійти висновку, що етичними (деонтологічними) механіз-
мами  європейської  адвокатури  є  низка  принципів,  серед 
яких – принцип особистої  реклами  та принцип несуміс-
ності деяких видів діяльності з професійним статусом ад-
воката. Останній тісно пов’язаний із принципом особистої 
реклами.  Так,  одним  із  проявів  недотримання  принципу 
несумісності  з  адвокатською  інших  видів  діяльності  є 
особиста реклама. Більшість національних кодексів про-
фесійної етики адвокатів (деонтологічних кодексів) євро-
пейських країн містять норми, які забороняють адвокату 
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рекламувати свою діяльність. Адвокат повинен розмежо-
вувати поняття прямої реклами та інформаційної. На дум-
ку науковців, зробити це непросто. Інформаційна реклама 
містить у собі лише необхідну інформацію про адвоката – 
про відкриття чи  закриття адвокатського  закладу, двірну 
табличку  з  інформацією  про  спеціалізацію  адвоката  та 
візитівки адвоката. Основним принципом, який визначає 
межі  допустимих  методів  і  способів  ведення  адвокатом 
реклами, є честь усього адвокатського стану [2, с. 32–35]. 

Європейська  Комісія,  контролюючий  орган  ЄС,  про-
понує  країнам-учасницям  нівелювати  розбіжності  в  під-
ходах  до  реклами між  вільними  професіями  (відповідно 
до  законодавства ЄС  адвокати  є  представниками вільної 
професії)  і  підприємцями.  Комісія  пропонує  ввести  за-
борону винятково на недобросовісну рекламу. Ставлення 
представників вільної професії, адвокатів у тому числі, до 
реклами, на думку Комісії, повинно бути в межах конку-
рентного права [3, с. 200]. 

Регулювання адвокатської реклами на рівні Євро-
пейського Союзу. Правила регулювалося адвокатської ре-
клами на рівні права Європейського Союзу мають певну 
специфіку, яку спробуємо в рамках дослідження з’ясувати. 
Загальний  кодекс  правил  для  адвокатів  країн  Європей-
ського  Співтовариства  (далі  по  тексту  –  CCBE)  у  п.  2.6 
вказує на те, що адвокат не повинен займатися саморекла-
мою або прагнути до широкої популярності, якщо це ви-
знається неприпустимим. Адвокат може займатися само-
рекламою або прагнути до широкої популярності лише у 
межах того, наскільки це визнано допустимим у правилах, 
якими він керується. Зайняття саморекламою вважається 
допустимим у випадках, якщо адвокат, який допустив по-
дібні дії з метою залучення потенційних клієнтів, здатний 
довести, що вищевказані дії були вчинені ним у місцях, де 
вони визнані допустимими [4]. Робочою Деонтологічною 
групою, яка працювала над Кодексом правил для адвокатів 
(ССВЕ), було прийнято меморандум, у рамках якого було 
визначено межі поняття «особиста реклама адвоката», яке 
охоплює та стосується адвоката, що займається індивіду-
альною практикою, юридичних фірм, асоціації адвокатів, 
об’єднання правників та їхніх членів країн-членів ЄС [5]. 

Варто зазначити, що до прийняття Кодексу поведінки 
європейських адвокатів (ССВЕ) [4] регулювання питання 
адвокатської реклами в європейських країнах було значно 
жорсткішим. 

Ще одним кроком на шляху до врегулювання адвокат-
ської реклами на території внутрішнього ринку ЄС стала 
Директива  Ради  Європейського  Економічного  Співтова-
риства  77/249/ЄЕС  від  22  березня  1977  р.  про  сприяння 
здійсненню ефективного  та  вільного надання послуг  ад-
вокатами [6]. Директива стосується адвокатів, які надають 
послуги в іншій державі-члені ЄС та повинні рекламувати 
свою  діяльність.  Прийняття  Директиви  було  зумовлено 
проблемою, яка виникає для адвокатів, що приїхали з кра-
їни-члена Союзу, де реклама дозволена, в країну, де вона 
заборонена. Метою прийняття  цього  документу  є  врегу-
лювання на рівні держав-членів конфліктів, які виникають 
у таких ситуаціях. П. 2.6 Директиви встановлює, яка ре-
клама є дозволеною для адвоката. Відповідно до п. 2.6.1 
документу  адвокат  має  право  інформувати  суспільство 
про  свою  діяльність,  якщо  така  інформація  є  суттєвою, 
правдивою, не розголошує адвокатської таємниці. Згідно 
з Директивою адвокат не може в рекламі подавати інфор-
мацію щодо справ, які він виграв, та їх кількості. Адвокату 
дозволена теле-, радіо– та інтернет-реклама в межах, до-
зволених п. 2.6.1 Кодексу поведінки європейських адвока-
тів (ССВЕ) [6]. 

Також  була  прийнята  Директива  Ради  89/48/ЄЕС  від 
21 грудня 1988 р. про визнання загальної системи дипло-
мів вищої освіти  [7]. Усі прийняті Євросоюзом директи-
ви, а також низка рішень Європейського Суду [8] змусили 
уряди країн-членів ЄС переглянути правила адвокатської 

практики  та  кодекси  професійної  поведінки  адвокатів.  
У  результаті  багато  держав-членів  ЄС  відмовилися  від 
встановлених  обмежень  адвокатської  реклами,  які  тра-
диційно  утворилися  в  цих  країнах,  та  значно  спростили 
форму реклами для адвокатів. Щоправда, публічні прави-
ла для адвокатів, прийняті органами адвокатського само-
врядування та правовими об’єднаннями країн-членів ЄС, 
значно відрізняються як за змістом, так і сферою застосу-
вання. Такі відмінності пояснюються тим, що в більшості 
з  цих  країн  діють  різні  категорії  професійних юристів  з 
окремим регулюванням правил  їхньої професійної пове-
дінки [11, с. 324].

У 2000  р.  в  рамках ЄС було прийнято  важливий для 
регулювання адвокатської реклами в країнах-членах доку-
мент – Директиву 2000/31/ Європейського Парламенту та 
Ради  «Про  деякі  правові  аспекти  інформаційних  послуг, 
зокрема,  електронної  комерції,  на  внутрішньому  ринку» 
(«Директива про електронну комерцію») від 8 червня 2000 
р. Директива мала  на меті  забезпечити  впевненість  спо-
живача щодо послуг, які він отримує в рамках електронної 
комерції на внутрішньому ринку ЄС, в тому числі  і пра-
вових. Також метою цієї Директиви стало створення пра-
вової  структури  для  забезпечення  вільного  переміщення 
інформаційних  послуг  між  державами-членами ЄС  [12]. 
До  таких послуг належать правові  послуги,  які  надають 
юристи  (адвокати)  на  території  Європростору. Прийнят-
тя цієї Директиви стало підставою для прийняття змін до 
Кодексу правил адвокатів (ССВЕ) [4] в частині правил ад-
вокатської реклами.

Говорячи  про  регулювання  адвокатської  реклами  на 
міжнародному рівні, варто також відзначити ще один між-
народний  документ  –  Правила  адвокатської  етики Між-
народного Союзу (Співдружності) адвокатів. У п. 1.8 Ко-
дексу також вказано на заборону для адвоката нав’язувати 
клієнту  свої  послуги. Самореклама,  відповідно  до  поло-
ження цієї норми, не відповідає етичним правилам адво-
катської професії [9].

Моделі регулювання адвокатської реклами в Євро-
пейському Союзі. На  основі  аналізу  етичних  національ-
них  кодексів  професійної  діяльності  адвокатів  країн Єв-
ропи та особливостей, притаманних інституту адвокатури 
цих країн, стало можливим сформулювати 3 основні моде-
лі регулювання реклами в країнах Європи [10, с. 197–207].

До  першої  належить  британська  модель. Особливос-
тями британської моделі регулювання реклами є високий 
рівень ліберальності щодо адвокатської реклами в держа-
вах, які можна віднести до відповідної моделі. До таких 
держав належать Голландія, Великобританія, Ірландія, Да-
нія, Швеція [10, с. 199]. 

Так,  у  Голландії  з  1999  р.  кодексом  етики  адвокатів 
(Verordening op de Publicitet) повністю дозволена реклама 
адвоката, якщо її форма не суперечить нормам зазначено-
го кодексу етики. Кодексом не встановлено розмежування 
між  інформацією  і  рекламою.  Голландським  адвокатам 
заборонено застосовувати елементи порівняння з іншими 
адвокатами, а також рекламу, спрямовану на індивідуаль-
ну особу. Водночас адвокату дозволено рекламувати свою 
діяльність  у  формі  письмового  звернення,  адресованого 
групам потенційних клієнтів. У рекламі адвокату заборо-
няється називати прізвища  своїх  клієнтів,  але  дозволено 
вказувати  ціну  послуг,  яка  повинна  бути  сформульована 
чітко і зрозуміло. Актом не встановлено для адвоката об-
межень на теле і радіорекламу [10, с. 199]. 

В Англії  та Уельсі  до 1980 р.  було встановлено жор-
стке  обмеження  рекламування  адвокатської  діяльності, 
що призвело до втрати англійськими адвокатами клієнту-
ри на користь іноземних адвокатів. Враховуючи цей факт, 
наприкінці 1980-х рр. юридичне співтовариство Англії та 
Уельсу  значно  послабило  заборону  на  рекламу  адвокат-
ських послуг, провівши реформу, а вже у 1990 р. було при-
йнято Кодекс публічної поведінки 1990 (Solicitors Publicity 
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Code of 1990) [14], яким було врегульовано питання рекла-
ми тільки однієї групи англійських юристів – соліситорів. 
Норми Кодексу не стосувалися баристерів,  які фактично 
не контактують з клієнтом і, відповідно, питання реклами 
є для них менш актуальним [11, с. 336–339]. У листопаді 
2001 р. цей Кодекс було замінено на новий та більш до-
сконалий Кодекс публічної поведінки (Solicitors Publicity 
Code of 2001) [15]. Нормами нововведеного кодексу солі-
ситорам було дозволено рекламувати свою діяльність, але 
а) реклама повинна бути достовірною, чесною; б) вона не 
повинна вводити клієнта в оману; в) повинна містити чіт-
ку  інформацію щодо  назви фірми;  г)  реклама  послуг  не 
може  здійснюватися  за  допомогою  телефонних  дзвінків, 
відвідування клієнтів вдома чи в офісі; д) реклама не може 
містити  будь-яких  адрес  судів  чи  трибуналів,  в  яких  ад-
вокат може  практикувати;  е)  соліситори  не мають  права 
порівнювати себе в рекламі з іншими соліситорами; є) со-
ліситори не мають займатися самооцінкою; д) соліситори 
Англії та Уельсу, які здійснюють професійну діяльність в 
інших країнах, повинні дотримуватися положень, які міс-
тяться у цьому Кодексі. Але соліситори Англії та Уельсу 
мають  право  в  рекламі  вказувати  свою  спеціалізацію  та 
імена своїх клієнтів за умови їхньої згоди [15].

Варто зауважити, що країни, правові системи яких на-
лежать до системи загального права,  такі  як Великобри-
танія, наприклад, схильні до більш ліберального регулю-
вання публічних правил поведінки адвокатів, ніж держави 
континентального права [11, с. 336–340].

Відповідно до Кодексу професійної поведінки адвока-
тів Данії і датського юридичного співтовариства, так само, 
як  і  Великобританії,  адвокатська  реклама  є  досить  віль-
ною та ліберальною. Разом із тим відповідно до Кодексу 
рекламне оголошення адвоката не може містити неточну 
інформацію,  яка  вводить  в  оману  або містить  необґрун-
товані твердження. Назва юридичної фірми, логотипи та 
інші торговельні марки датських адвокатів не можуть міс-
тити твердження, які дадуть змогу клієнтам створити вра-
ження про те, що відповідна фірма може займатися іншою 
діяльністю, не пов’язаною з адвокатською [3, с. 198].

Інститут соліситора в Ірландії користується широкою 
свободою  та  дозволеними  рамками  щодо  публічної  ді-
яльності. Асоціацією соліситорів Ірландії встановлені до-
сить ліберальні правила професійної реклами ірландських 
 адвокатів (соліситорів) [16].

Кодексом поведінки адвокатів Швеції, прийнятим асо-
ціацією адвокатів Швеції, також встановлені досить лібе-
ральні правила адвокатської реклами. Серед умов адвокат-
ської реклами – її правдивість і точність [17].

Друга модель  – французька. Характеризується  більш 
жорстким  регулюванням  адвокатської  реклами,  хоча  за 
останні  роки  зроблені  перші  кроки  на  шляху  до  більш 
ліберальної  реклами. До цієї моделі  регулювання  рекла-
ми  адвокатів  належать  Франція,  Німеччина  та  Австрія  
(10, с. 200). 

Реклама адвоката в зазначених трьох країнах, які нами 
віднесені до цієї моделі, повинна містити інформацію ви-
нятково щодо форми і суті адвокатських послуг, тобто, по 
суті, адвокат повинен вказати свою професійну спеціалі-
зацію. Метою реклами адвоката у  зазначених країнах не 
може бути отримання конкретного замовлення. Адвокатам 
Франції, Німеччини та Австрії в рекламі дозволяється ін-
формувати про свою особу  і свої професійні досягнення 
за умови, що така інформація буде пов’язана з професією 
та  буде  суттєвою  за  змістом;  розповсюджувати  свою ре-
кламу в брошурах, журналах та інших засобах поширення 
інформації. Однак адвокатам заборонено в рекламі перелі-
чувати справи, які він виграв, та інформувати потенційних 
клієнтів про фінансовий обіг фірми [10, с. 200–202].

У Німеччині особливі професійні обов’язки, пов’язані 
з  рекламою  адвокатів,  регулюються  Федеральним  поло-
женням про адвокатуру (BRAO) [18] та §6–10 Професій-

ного  кодексу  адвокатів  (Berufsordnung  für Rechtsanwälte) 
[19,  с.  63].  Відповідно  до  §43b  BRAO  та  змін  до  нього 
від 2 вересня 1994 р. німецькому адвокату не обов’язково 
мати спеціальну підставу для самореклами. Законодавець 
вирішив  спірне питання щодо допустимості  реклами ні-
мецьких адвокатів таким чином: адвокату дозволено роз-
повідати «про свою професійну діяльність об’єктивно за 
формою та змістом» і доти, доки реклама «не спрямована 
на отримання замовлення у певному окремому випадку». 
Відповідно до §43 BRAO допустимою публічною інфор-
мацією  визнається  використання  поняття  «адвокат-спе-
ціаліст»  у  кримінальних  справах  для  означення  процесу 
санкціонованого ведення справи. Також посилання на за-
хист у кримінальних справах є допустимою інформацією 
щодо галузі професійної діяльності, тоді як використання 
поняття «захисник» у кримінальних справах є недопусти-
мим порушенням норм конкуренції у зв’язку із пов’язаною 
з цим поняттям (діючою на підсвідомість) ознакою. Згідно 
з §7 Професійного кодексу адвокатів Німеччини адвокату 
дозволяється вказувати в рекламі підгалузі своєї професій-
ної діяльності. Адвокат повинен підтвердити ці відомості 
відповідними  знаннями,  які  здобуваються  протягом  на-
вчання та професійної діяльності, публікаціями чи іншим 
чином (пункт 1 абз. 1 §7 Професійного кодексу адвокатів). 
Додаткові  кваліфікаційні  ознаки  можуть  бути  вказані  в 
адвокатській рекламі лише тоді, коли адвокат володіє від-
повідними теоретичними знаннями та має практичний до-
свід у названій сфері у достатньому обсязі (пункт 2 абз. 1 
§7 Професійного кодексу адвокатів) [19, с. 63].

Проблемою регулювання адвокатської реклами в біль-
шості  європейських  країн  є  відсутність  розмежування  в 
національних  етичних  кодексах  поведінки  адвокатів  по-
няття  прямої  та  непрямої  (інформаційної)  реклами  ад-
воката. Ця проблема в найбільшій мірі вирішена законо-
давством Франції, де концепція розмежування прямої та 
непрямої реклами адвоката є найбільшим чином реалізо-
ваною [3, c. 195]. 

Третя  модель  –  реклама  адвокатів  є  повністю  забо-
роненою.  До  цієї  моделі  належить Польща.  §23 Правил 
адвокатської етики Польщі [20] забороняє польським ад-
вокатам використання реклами з метою залучення нових 
клієнтів та зазначає таку діяльність несумісною з гідніс-
тю професії. Водночас польський адвокат має право дуже 
стисло вказувати в рекламі інформацію про себе; викорис-
товувати для особистої реклами бланки; розміщувати в те-
лефонних книгах свої дані як адвоката; у разі бажання клі-
єнта надсилати йому  інформацію про  себе;  розміщувати 
в каталогах інформацію про себе як адвоката із зазначен-
ням  адреси;  видавати  брошури  з  короткою  інформацією 
про себе, яка може містити товарний знак адвокатського 
об’єднання або ж особистий. Адвокат не може відправля-
ти інформацію про себе особам, які не зацікавлені в такій 
рекламі; посилатися на знайомство з суддею; порівнювати 
себе з іншими адвокатами чи об’єднаннями, критикувати 
їх; подавати в засоби масової інформації дані, які надають 
справі популярності; залучати третіх осіб до особистої ре-
клами; оплачувати рекламу, окрім фактичних витрат для 
публікації. Польський адвокат, який більше не практикує, 
оскільки  досяг  пенсійного  віку,  може  рекомендувати  ін-
шого адвоката, але адвокат, який практикує, не має права 
рекомендувати іншого адвоката [20].

Підсумовуючи  ці  три  моделі,  можна  дійти  висновку, 
що в Європейському Союзі немає однакових правил щодо 
регулювання  адвокатської  реклами, що пояснюється  різ-
ними історичними умовами, які створилися в країнах-чле-
нах. Зазвичай питання регулювання адвокатської етики в 
країнах-членах ЄС є вирішеним на рівні національних ко-
дексів професійної етики адвокатів. Тенденція сучасного 
стану регулювання адвокатської реклами в європейських 
країнах є такою, що спрямована на лібералізацію регулю-
вання цього питання. У багатьох країнах Європи сьогодні 
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зроблені  кроки на шляху до пом’якшення умов адвокат-
ської реклами.

Спроби обійти заборони реклами. У  зв’язку  з  тим, 
що  конкуренція  на  європейському  ринку  юридичних  по-
слуг зростає, частішають спроби адвокатів обійти заборону 
реклами з метою залучення нових клієнтів. Така ситуація 
утворилася  в  багатьох  країнах-членах  ЄС.  Адвокати  цих 
країн,  практикуючи  в  інших  державах-членах,  пробують 
застосовувати більш ліберальні норми, які регулюють адво-
катську рекламу в інших країнах. Так, наприклад, у зв’язку 
з  тим, що  в  Голландії  є  дозволеною  адвокатська  реклама 
на  телебаченні,  німецькі юристи часто  користаються цим 
та рекламують свої послуги на телеканалах голландського 
телебачення. У результаті цього Вищий суд Дюссельдорфу 
розглядав справу адвокатів Німеччини, які на голландській 
мові на телеканалах Голландії зверталися у рекламному ро-
лику до потенційних клієнтів та пропонували свої послуги. 
Також предметом порушення німецькими адвокатами зако-
ну  стало  розповсюдження  в Голландії  рекламних брошур 
голландською мовою, які були адресовані особам, що по-
требують  юридичної  допомоги  (така  форма  реклами  до-
зволена в Голландії, якщо адресована невизначеному колу 
осіб). У результаті суд встановив невинуватість німецьких 
адвокатів, аргументуючи це тим, що така реклама є дозво-
леною на території Голландії [10, с. 203–205].

У таких країнах, як Польща, Німеччина, Франція, Іта-
лія та у деяких інших країнах досить частою є «прихована 
реклама» (інформаційна реклама). Так, адвокати цих кра-
їн  застосовують  різні  методи  такої  реклами,  наприклад, 
дають  інтерв’ю  журналу,  де,  по  суті,  рекламують  себе. 
Також адвокатські фірми замовляють подяку від клієнтів, 
яку ті висловлюють у газетах чи журналах. Ще одним спо-
собом самореклами адвоката є супутникове телебачення, 
яке  транслюється  в  будь-якій  європейській  державі,  без 

кордонів  та  обмежень.  Отже,  на  підставі  цього  аналізу 
можна дійти висновку, що система заборони адвокатської 
реклами на теренах європростору є недосконалою та по-
требує вдосконалення [10, с. 204].

Висновки.  1.  На  етапі  євроінтеграційних  прагнень 
України  питання  стандартів  адвокатської  діяльності  та 
відповідності  їх  європейським  стандартам  є  особливо 
актуальним. Особливо  дискусійними  сьогодні  є  питання 
заборони адвокатської реклами в країнах ЄС, що поясню-
ється відкриттям кордонів у країнах-членах для іноземних 
юристів та вимогою Комісії ЄС щодо регулювання діяль-
ності  адвокатів  у  єдиному –  уніфікованому –  правовому 
полі.  Розширення  ринку юридичних  послуг  у  європрос-
торі  за  рахунок  збільшення  числа  адвокатів,  звичайно, 
збільшує  конкуренцію  між  ними,  що  змушує  адвокатів 
залучати клієнтів за допомогою реклами. У більшості єв-
ропейських країн така реклама є забороненою або значно 
обмеженою,  і  лише  декілька  із  країн  досить  ліберально 
врегулювали це питання. 2. Норми первинного і вторинно-
го права ЄС не зобов’язують держави-члени приймати од-
накові правила реклами для адвокатів. Вони повинні бути 
гармонізовані шляхом консенсусу адвокатськими асоціа-
ціями держав-членів ЄС. 3. Питання адвокатської рекла-
ми,  незважаючи  на  різні  принципи  права,  повинні  бути 
гармонізовані у всіх країнах-членах ЄС у відповідності до 
Кодексу поведінки європейських адвокатів (ССВЕ). 4. Ре-
клама адвокатських послуг у засобах масової  інформації 
поряд із рекламою товарів та інших послуг знижує рівень 
гідності професії, а отже, необхідним є удосконалення ме-
ханізмів рекламування адвокатської діяльності на терито-
рії Євросоюзу та за її межами. Реклама адвоката повинна 
бути чистою, а адвокатура повинна бути здатною до кон-
куренції, яка повинна бути в межах адвокатської етики та 
задовільною в умовах ринкової економіки.
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У статті досліджуються питання охорони довкілля під час збройних конфліктів міжнародного характеру нормами міжнародного гума-
нітарного права. З цією метою автором аналізуються чотири основні джерела міжнародного гуманітарного права: звичаєве право, дого-
вірне право, прецедентне право та м’яке право. Відзначається, що прогалини в гуманітарному праві можуть бути заповнені за допомогою 
норм інших галузей міжнародного права, зокрема, міжнародного екологічного права та права прав людини.

Ключові слова: охорона навколишнього середовища, збройний конфлікт міжнародного характеру, міжнародне гуманітарне право, 
шкода навколишньому середовищу.

В статье исследуются вопросы охраны окружающей среды во время вооруженных конфликтов международного характера в со-
ответствии с нормами международного гуманитарного права. С этой целью автором проанализированы четыре основные источники 
международного гуманитарного права: обычное право, договорное право, прецедентное право и мягкое право. Отмечается, что пробе-
лы в гуманитарном праве могут быть заполнены с помощью норм других отраслей международного права, в частности, международного 
экологического права и права прав человека.

Ключевые слова: охрана окружающей среды, международный вооруженный конфликт, международное гуманитарное право, 
ущерб окружающей среде.

In the article the questions concerning the protection of the environment in international armed conflicts under international humanitarian law 
are considered. For this purpose the author analyzed four main sources of international humanitarian law: customary law, treaty law, case law and 
soft law. It is pointed out that the gaps in humanitarian law might be filled by reference to other areas of international law including international 
environmental law and human rights law.

Key words: environmental protection, international armed conflict, international humanitarian law, environmental damage.

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Тривалі збройні протистояння 
на сході України актуалізувала ряд важливих питань, ваго-
ме місце серед яких займає стан екосистем у зоні бойових 
дій. Збитки, завдані довкіллю Луганської та Донецької об-
ластей у результаті військового конфлікту, ще наприкінці 
2014  року  оцінювались  у  мільярди  гривень.  Відсутність 
можливостей щодо контролю всієї території Донецької та 
Луганської областей  та постійні обстріли не дозволяють 
об’єктивно оцінити шкоду, спричинену довкіллю за весь 
період збройних протистоянь [1, с. 7].

14 листопада 2016 року було оприлюднено щорічний 
звіт Прокурора Міжнародного кримінального суду [2], де 
зазначається,  що  ситуація  на  території  Криму  та  м.  Се-
вастополя є рівнозначною міжнародному збройному кон-
флікту між Україною та Російською Федерацією (п. 158). 
На окремих територіях Донецької та Луганської областей 
визнається існування міжнародного збройного конфлікту, 
який виник не пізніше 14 липня 2014 року (п. 179). При 
цьому,  зважаючи на підконтрольність незаконних  зброй-
них  формувань  ЛНР  і  ДНР  Російській  Федерації,  Про-
курор не  виключає можливості  подальшого  визнання на 
сході України  збройного  конфлікту міжнародного  харак-
теру (п. 170). Як зауважує О. Буткевич, визнання того, що 
в Україні має місце міжнародний збройний конфлікт, тяг-
не за собою виконання Женевських конвенцій 1949 року 
щодо збройних конфліктів та застосування гуманітарного 
права до міжнародних конфліктів  [3]. За таких обставин 
вивчення особливостей міжнародно-правової охорони до-
вкілля в зоні збройного конфлікту міжнародного характе-
ру стає особливо актуальним. 

Стан дослідження. Загальні засади правової охорони 
довкілля в зоні бойових дій стали предметом досліджень 
окремих вітчизняних науковців: Г. Балюк, О. Задорожньо-
го, О. Макаренка, М. Медведєвої, О. Мелень-Забрамної, 
С. Шутяк. Значний інтерес являють також пошуки в галузі 
міжнародного права, що належать зарубіжним авторам – 
К. Бруху, Е. Давиду, Дж. Даймонду, Б. Наіму, А.-Дж. Лоет-
су, Е.-М. Мремі. Водночас, в українській науці міжнарод-
ного публічного права, у тому числі, права навколишнього 
середовища на сьогодні відсутні комплексні дослідження 
цієї проблематики. 

Ключовою галуззю, на основі якої здійснюється між-
народно-правове  регулювання  відносин  воєнного  часу,  є 
міжнародне  гуманітарне  право  (далі  – МГП).  Історично 
правові норми, покликані забезпечити охорону довкілля в 
зоні бойових дій, також формувались у рамках цієї галузі. 
Традиційно  їх  розподіляють  на  чотири  групи:  договірне 
право, звичаєве право, «м’яке» право, прецедентне право 
[4]. Варто  зауважити, що  усі  з  перелічених  груп  є  тісно 
взаємопов’язаними: договірні положення з часом можуть 
перерости у правовий звичай, а судова практика викриває 
практичні  прогалини  існуючого  міжнародно-правового 
регулювання. 

Метою статті є аналіз норм МГП, які мають природо-
охоронний характер, а також оцінка їх ролі в забезпечен-
ні охорони навколишнього середовища під час збройних 
конфліктів міжнародного характеру.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчаю-
чи МГП як ключову галузь охорони екосистем у зоні вій-
ськових протистоянь, у першу чергу, варто проаналізувати 
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його звичаєві норми та принципи. На сьогодні робота над 
систематизацією принципів МГП ще не завершилась. Од-
нак, за загальним правилом, у МГП навколишнє середови-
ще охороняється як цивільний об’єкт. Тому до принципів, 
що мають силу міжнародного звичаю та опосередковано 
можуть застосовуватись із метою захисту довкілля в пері-
од збройних конфліктів, доцільно віднести такі: розмеж-
ування,  пропорційності,  гуманності,  військової  необхід-
ності, запобігання та нейтральності. 

Принцип  розмежування  полягає  в  тому,  що  під  час 
здійснення  військових  операцій  цивільні  об’єкти  та  на-
селення  повинні  залишатись  поза  сферою  впливу  воєн-
них  дій. Сторони  збройного  конфлікту  повинні  визнача-
ти різницю між цивільним населенням і комбатантами, а 
також між військовими цілями та цивільними об’єктами. 
Оскільки  довкілля,  за  загальним  правилом,  також  є  ци-
вільним об’єктом, воєнні дії не повинні впливати на нього 
як у цілому, так і на окремі його компоненти. Водночас, на 
ситуації використання того чи іншого природного об’єкта 
воюючою стороною дія принципу розмежування не поши-
рюється.

Принцип  пропорційності  вимагає,  щоб  воюючі  сто-
рони у процесі конфлікту не спричиняли такої шкоди ци-
вільним об’єктам, яка була б надмірною щодо конкретної 
і  безпосередньої  військової  цілі  [5,  с.  632].  Тобто,  якщо 
згідно  принципу  розмежування  забороняється  цілеспря-
мований збройний вплив на навколишнє середовище під 
час воєнних дій, то порушенням принципу пропорційнос-
ті буде вважатись невиправдано велика супутня шкода до-
вкіллю під час атаки на військові об’єкти супротивника.

Принцип  гуманності  забороняє  завдання  зайвих 
страждань  та  руйнувань. У  екологічному  контексті  його 
порушенням  може  вважатись,  до  прикладу,  знищення 
агресором природних об’єктів, без яких не може обійтися 
цивільне населення: отруєння води в колодязях, псування 
сільськогосподарських земель тощо [1, c. 15].

Зміст  принципу  воєнної  необхідності,  за  формулю-
ванням Ж. Пікте, – не завдавати ворогу більших збитків, 
ніж цього  вимагає  ціль  війни. Тому  спричинення певної 
шкоди довкіллю допускається лише за умови, якщо іншим 
шляхом установлена воєнна ціль взагалі не могла би бути 
досягнута. Проте застосування цього принципу можливе 
лише у тісному зв’язку з іншими нормами міжнародного 
гуманітарного права, які суворо обмежують свободу сто-
рін у виборі засобів і методів ведення війни [6, с. 128].

Принцип  запобігання  полягає  у  вимозі  вживати  всіх 
необхідних  заходів  для  попередження  завдання  шкоди 
цивільним особам та цивільним об’єктам, зведення  її до 
мінімуму. Він особливо актуальний для захисту довкілля, 
оскільки  шкоду,  яка  йому  завдається,  далеко  не  завжди 
можна виправити.

Принцип  нейтральності  забороняє  завдавати  збитки 
державі, яка не є учасником збройного конфлікту, чим за-
безпечується  непряма  охорона  навколишнього  середови-
ща цих країн.

Варто також згадати про застереження Мартенса, яке 
часто відносять до базових принципів міжнародного гума-
нітарного права. Спершу застереження містилось у тексті 
преамбули Гаазької конвенції про закони та звичаї війни 
1899 року, згідно з яким «у випадках, не врегульованих да-
ною угодою, населення та воюючі сторони залишаються 
під охороною та дією засад міжнародного права, оскільки 
вони  випливають  із  звичаїв, що  встановились  між  циві-
лізованими народами, із законів людяності та вимог сус-
пільної  свідомості».  Згідно  із  широким  трактуванням, 
застереження Мартенса означає, що у випадках, які не під-
падають під дію норм договірного права, цивільні особи 
та комбатанти залишаються під захистом принципів між-
народного права, що випливають із установлених звичаїв, 
принципів гуманності та вимог суспільної свідомості. На 
сьогодні в доктрині превалює думка, що дія застереження 

Мартенса поширюється також на відносини щодо охорони 
довкілля під час збройних конфліктів.

Згідно з дорученням Міжнародної конференції Черво-
ного Хреста  і Червоного Півмісяця  (Женева, 1995) Між-
народним Комітетом Червоного Хреста було підготовлено 
Доповідь про звичаєві норми МГП, що застосовуються у 
збройних  конфліктах  міжнародного  та  неміжнародного 
характеру. Зміст цієї доповіді розмежовано на відповідні 
розділи та норми. Безпосередній охороні довкілля присвя-
чено главу 14 – «Навколишнє середовище», яка охоплює 
три  норми  [7,  с.  183–  203].  Норма  43  визначає  загальні 
принципи ведення воєнних дій, які застосовуються і до на-
вколишнього середовища. Згідно з нею, ніяка частина на-
вколишнього середовища не може бути об’єктом нападу, 
за винятком тих випадків, коли вона є воєнним об’єктом. 
Заборонено  знищувати  будь-яку  частину  навколишнього 
середовища, якщо цього не вимагає суттєва воєнна необ-
хідність.  Забороняються  напади  на  воєнні  об’єкти,  що 
побіжно  спричинять  таку  шкоду  навколишньому  серед-
овищу, яка була би неспіврозмірною воєнним перевагам, 
які очікуються. Відповідно до норми 44, під час викорис-
тання  методів  і  засобів  ведення  війни  мають  належним 
чином  застосовуватись  усі  можливі  засоби  обережності, 
щоб запобігти завданню випадкової шкоди навколишньо-
му середовищу або хоча би звести її до мінімуму. Норма 
45  забороняє  використовувати методи  та  засоби ведення 
війни,  що  мають  на  меті  завдати  або,  як  очікується,  за-
вдадуть  масштабну,  довготривалу  та  серйозну  шкоду 
навколишньому  середовищу.  У  зв’язку  з  розглядом  цих 
норм на одному рівні з іншими звичаєвими нормами, вар-
то погодитись із думкою щодо оформлення спеціального 
принципу МГП, а саме – принципу охорони довкілля під 
час збройних конфліктів. На відміну від інших принципів 
МГП, які мають виражений антропоцентричний характер, 
зазначений  принцип  забезпечує  охорону  навколишнього 
середовища не просто як сфери існування людини, а вже 
як самостійного об’єкту, що потребує захисту від наслід-
ків бойових дій.

Поряд зі звичаєвими, вагому роль у забезпеченні охо-
рони  довкілля  під  час  збройних  конфліктів міжнародно-
го  характеру  відіграють  договірні  норми МГП.  Частина 
їх  містять  спеціальні  положення,  спрямовані  на  захист 
навколишнього  середовища.  Однак  іще  до  їх  прийняття 
зміст  багатьох  договірних  норм  МГП  був  настільки  за-
гальним,  що  це  допускало  можливість  тлумачення  їх  у 
якості  підстави  для  захисту  природного  середовища  під 
час збройних конфліктів [8, с. 239].

До  прикладу,  в  зоні  бойових  дій  довкілля  опосеред-
ковано  охороняється  нормами  IV  Гаазької  конвенції  про 
закони та звичаї сухопутної війни (1907). У ст. 3 конвенції 
закріплюється  таке  правило:  «Воююча  сторона,  яка  по-
рушить постанови даного Положення, повинна буде від-
шкодувати збитки, якщо для цього є підстави. Вона буде 
відповідальна за всі дії, вчинені особами, що входять до 
складу її військових сил». Таким чином, порушник зазна-
ченої норми може нести відповідальність і за збитки, за-
вдані  довкіллю.  Певний  ступінь  захисту  навколишнього 
середовища  під  час  збройного  конфлікту  забезпечують 
Протокол  про  заборону  застосування  на  війні  задушли-
вих,  отруйних  або  інших подібних  газів  і  бактеріологіч-
них методів ведення війни (1925), Конвенція про заборону 
розробки,  виробництва  та накопичення  запасів бактеріо-
логічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх знищен-
ня  (1972), Конвенція  про  заборону  хімічної  зброї  (1993) 
тощо.

Одним  із  перших міжнародно-правових  актів,  безпо-
середньо  спрямованим  на  захист  навколишнього  серед-
овища під час збройних конфліктів, стала Конвенція про 
заборону  військового  або  будь-якого  іншого  ворожого 
використання  засобів  впливу  на  природне  середовище 
(ENMOD), прийнята наприкінці 1976 року. Держави-учас-
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ниці  ENMOD  взяли  на  себе  зобов’язання  не  вдаватись 
до військового або будь-якого  іншого ворожого викорис-
тання засобів впливу на природне середовище, які мають 
масштабні, довготривалі або серйозні наслідки, як спосо-
бів руйнування, завдання збитків або спричинення шкоди 
будь-якій іншій державі-учасниці. Як зазначається у літе-
ратурі, «можна вважати, що ENMOD у цілому вписується 
в рамки заборони застосовувати зброю, що здатна завдати 
надмірних страждань або має невибіркову дію, але вона, 
у першу чергу,  ґрунтується на новій цінності,  інтегрова-
ній у міжнародне право: охороні природного середовища»  
[9, c. 402]. 

Наступного  року  було  прийнято  ще  один  важливий 
міжнародний акт – Додатковий протокол до Женевських 
конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захис-
ту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І).  
У  ньому  містяться  дві  статті,  які  передбачають  охорону 
довкілля в зоні міжнародного збройного конфлікту. Ст. 35 
документу  закріплює  принцип  охорони  навколишнього 
середовища і забороняє застосовувати методи або засоби 
ведення військових дій, які мають на меті завдати або, як 
можна очікувати, завдадуть масштабної, довготермінової і 
серйозної шкоди природному середовищу. Ст. 55 Протоко-
лу I встановлює, що захист довкілля включає заборону ви-
користання методів або засобів ведення війни, що мають 
на меті  завдати або, як можна очікувати,  завдадуть шко-
ди  природному  середовищу,  чим  поставлять  під  загрозу 
здоров’я чи виживання населення. 

Як  бачимо,  у  Протоколі  І  та  ENMOD  використано 
поняття  «масштабні»,  «довготермінові»  та  «серйозні» 
наслідки  і  «масштабна»,  «довготривала»  та  «серйозна» 
шкода. Текст жодного  із  документів  тлумачення цих по-
нять не містить. Такі  роз’яснення подаються лише у ко-
ментарях до них. Крім того, в обох документах ці терміни 
були інтерпретовані по-різному. Наприклад, відповідно до 
ENMOD,  термін  «довготривалий»  («long-lasting»)  озна-
чає термін упродовж кількох місяців або близько сезону, 
в  той  час  як  у  рамках Додаткового  протоколу  I  поняття 
«довготерміновий»  («long-term»)  інтерпретується  як  пи-
тання  десятиліть.  Під  «масштабними»  наслідками  у  ро-
зумінні  ENMOD  маються  на  увазі  такі,  що  охоплюють 
район у кілька сотень квадратних кілометрів, а під «сер-
йозними»  –  ті, що  призводять  до  суттєвого  чи  значного 
порушення або заподіяння шкоди людському життю, при-
родним і економічним ресурсам або іншим матеріальним 
цінностям. Згідно з Протоколом І, «серйозна» шкода – це 
шкода, завдана здоров’ю населення.

Варто  також  звернути  увагу  на  основні  відмінності 
цих документів. Так, Протокол І забороняє використання 
під  час  збройного  конфлікту  методів  або  засобів  веден-
ня військових дій, які можуть завдати значної шкоди на-
вколишньому  середовищу  як  такому,  а  ENMOD  –  вико-
ристання методів,  за  яких  зброєю стає  саме навколишнє  
середовище. 

По-друге, відповідно до Протоколу І, заборона поши-
рюється на певні дії чи використання певних видів зброї 
тільки в тому випадку, якщо наслідки для довкілля будуть 
одночасно  «масштабними,  довготерміновими  та  серйоз-
ними».  Експертами  ЮНЕП  для  позначення  сукупності 
зазначених критеріїв було запропоновано термін «потрій-
ний кумулятивний стандарт» 

[4, с. 58]. Згідно з ENMOD, наявність хоча б одного із 
цих критеріїв буде достатньою, щоб вважати використан-
ня тих чи інших засобів впливу на природне середовище 
неправомірним. Окрім цього, ENMOD може застосовува-
тись як у мирний час, так і в ситуаціях збройних конфлік-
тів, а Протокол І – тільки під час збройних конфліктів. 

Ще одним міжнародно-правовим документом, що міс-
тить норми природоохоронного спрямування, стала Кон-
венція про заборону або обмеження застосування конкрет-
них видів звичайної зброї, які можуть вважатись такими, 

що завдають надмірних ушкоджень або мають невибірко-
ву дію (1980). Преамбула Конвенції забороняє застосуван-
ня методів  або  засобів  ведення війни,  які мають на меті 
завдати  або,  як  можна  очікувати,  завдадуть  масштабної, 
довготривалої і серйозної шкоди природному середовищу. 
Прийнятий до Конвенції Протокол про заборону або обме-
ження застосування вогнепальної зброї  (1980) закріплює 
заборону  перетворювати  ліси  або  інші  види  рослинного 
покриву  в  об’єкт  нападу  із  застосуванням  вогнепальної 
зброї, за винятком випадків, коли такі природні елементи 
використовуються щоб  укрити,  сховати  або  замаскувати 
комбатантів або інші військові об’єкти, або коли вони самі 
є військовими об’єктами. 

Певну  роль  у  забезпеченні  охорони  навколишньо-
го  середовища  під  час  збройних  конфліктів  відіграють 
прецедентні норми. Виходячи  з положень ст. 59 Статуту 
Міжнародного суду ООН, судові рішення розглядають як 
допоміжне джерело міжнародного права. Перш за все, до 
них належать рішення та консультативні висновки само-
го Міжнародного  суду  ООН,  а  також  міжнародних  три-
буналів  та  Компенсаційної  комісії ООН. До  прикладу,  в 
Консультативному  висновку  про  законність  погрози  або 
застосування ядерної зброї (1996) Міжнародний Суд ООН 
постановив, що держави повинні брати до уваги екологіч-
ні  інтереси  під  час  оцінки  того, що  є  необхідним  і  про-
порційним у процесі досягнення встановлених військових 
цілей. 

Ще однією групою норм МГП, спрямованих на охоро-
ну довкілля під час міжнародних збройних конфліктів, є 
норми «м’якого» права. Як зазначається у зарубіжній літе-
ратурі, таке право належить до квазі-правових інструмен-
тів, які не мають юридично обов’язкової сили або чия сила 
слабша, порівняно  з нормами традиційного «жорсткого» 
права. У контексті міжнародного права, «м’яке» включає 
в  себе  такі  елементи,  як  резолюції,  рішення,  декларації, 
заяви, принципи, кодекси поведінки та практики, які часто 
зустрічаються в текстах рамкових договорів, а також інші 
недоговірні зобов’язання [4, с. 58]. 

Так, у Преамбулі Резолюції Генеральної асамблеї ООН 
про захист навколишнього середовища під час збройних 
конфліктів 47 / 37 (1992) визнано «важливість застосуван-
ня положень міжнародного права довкілля під час зброй-
ного  конфлікту».  У  документі  вказується  на  порушення 
норм  міжнародного  права  у  формі  завдання  екологічної 
шкоди та виснаження природних ресурсів, а також нищен-
ня довкілля, яке не виправдано військовою необхідністю 
та відбувається безпричинно. 27 травня 2016 року в Най-
робі, у рамках засідання Асамблеї ООН з навколишнього 
середовища було ухвалено резолюцію «Захист довкілля в 
районах,  уражених  збройними  конфліктами».  Документ 
визначає взаємозалежність захисту довкілля з дотриман-
ням  прав  людини,  необхідність  зменшення  негативного 
впливу  на  нього  нелегальних  збройних  угруповань,  зо-
крема, транснаціональних, нелегальної експлуатації ними 
природних ресурсів та торгівлі ними, наголошує на необ-
хідності захисту довкілля в районах збройних конфліктів, 
міжнародного  співробітництва  у  цьому  зв’язку,  а  також 
імплементації необхідних положень міжнародного права.

На  завершення  дослідження  варто  зазначити,  що  в 
науковій  літературі  висловлюється  чимало  зауважень  до 
міжнародно-правового  забезпечення  охорони  довкілля  в 
умовах збройних конфліктів нормами МГП. 

Зокрема, неодноразово піддавався критиці потрійний 
кумулятивний стандарт. На практиці досягнути його прак-
тично  неможливо  –  особливо  з  урахуванням  нечіткості 
визначення  термінів  «масштабної»,  «довгострокової»  і 
«серйозної» шкоди  [4,  c.  4]. Так,  під  час  збройного кон-
флікту в Косово у 1999 році  війська НАТО підірвали на 
території Югославії більше мільйона тон вибухових речо-
вин, у тому числі – зі збідненим ураном. Експертами ООН 
було визнано, що внаслідок цього рівень забруднення на-
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вколишнього  середовища  в  деяких  районах  колишньої 
Югославії і в прилеглих країнах на той час досягнув ката-
строфічних масштабів. Під час розгляду обставин справи 
Спеціальний  комітет Міжнародного  трибуналу щодо  ко-
лишньої Югославії визнав факт заподіяння силами НАТО 
шкоди довкіллю постраждалих територій, а також те, що 
виявлені  забруднення  в  окремих  місцевостях  є  серйоз-
ними та становлять  загрозу для  здоров’я людини. Проте 
Комітет  відзначив  неможливість  встановлення  завдання 
діями повітряних сил НАТО масштабної, довгострокової 
та серйозної шкоди довкіллю, тобто не  зміг виявити по-
рушень ст. 35 і 55 Протоколу І. Як зауважує А.-Дж. Лоетс, 
потрійний  кумулятивний  стандарт  є  настільки  високим, 
що може  застосовуватись  хіба що  до  наслідків  викорис-
тання ядерної, бактеріологічної або хімічної зброї [10, с. 
19]. При цьому переважна більшість держав, у тому числі 
і ядерних, виключили ядерну зброю зі сфери дії статей 35 
і 55 Протоколу І, якими цей стандарт передбачений. 

Внесення  норми  про  заборону  завдання  масштабної, 
довготермінової та серйозної шкоди довкіллю до Доповіді 
про  звичаєві норми МГП, що  застосовуються у  збройних 
конфліктах  міжнародного  та  неміжнародного  характеру, 
мало надзвичайно важливе значення. Набувши статусу зви-
чаю, ця норма стала б обов’язковою навіть для тих держав, 
які не підписали Протокол І або підписали його з відповід-
ними  застереженнями.  Проте  офіційна  позиція  багатьох 
держав  із  цього  приводу  є  відмінною.  Зокрема,  США  та 
Франція неодноразово заявляли, що стаття 35 Протоколу І 
не відображає звичаєве міжнародне право. На думку США, 
її зміст занадто широкий і неоднозначний [11, с. 458]. Таким 
чином, навіть за умови складності практичного доведення 
завдання під час бойових дій масштабної, довготермінової 
та  серйозної  шкоди  довкіллю,  держави  не  погоджуються 
визнавати відповідну норму в якості звичаєвої.

Ще  одним  тривожним  фактором  у  питаннях  захисту 
навколишнього середовища у період бойових дій є відста-

вання від розвитку воєнної справи правового регулювання 
в рамках МГП. Очевидно, процес удосконалення приро-
доохоронних норм гуманітарного права гальмується через 
небажання окремих держав обмежуватись у способах і за-
собах ведення війни. 

У зв’язку з цим, низка зарубіжних дослідників та екс-
пертів пов’язують захист довкілля під час збройних кон-
фліктів з іншими галузями міжнародного права, а саме – 
навколишнього  середовища  та  прав  людини.  Зокрема, 
обґрунтовується  думка  щодо  необхідності  застосування 
норм міжнародного екологічного права в період збройних 
конфліктів  завжди,  за  винятком  тих  випадків,  коли  про-
тилежне не закріплюється безпосередньо в міжнародних 
договорах  [12,  с.  244].  Водночас,  це  не  виключає  необ-
хідності вдосконалення норм гуманітарного права, які, за 
загальним правилом, у період бойових дій мають статус  
lex specialis. 

Висновки. Таким чином, у рамках галузі МГП охоро-
на довкілля забезпечується звичаєвим, договірним, преце-
дентним та «м’яким» правом. Із 70-х років ХХ ст. у МГП 
почали з’являтись перші договірні норми, безпосередньо 
спрямовані на захист навколишнього середовища під час 
збройних конфліктів. Їх поява зумовлена, передусім, усві-
домленням, що шкода, завдана довкіллю, неминуче тягне 
за собою негативні наслідки для життя та здоров’я насе-
лення як воюючих сторін, так  і нейтральних держав, а в 
певних випадках – і майбутніх поколінь. Проте договірні 
норми гуманітарного права у цій сфері є недосконалими, 
а отже – не завжди ефективними. Звичаєвий статус вимо-
ги не завдавати масштабної, довготермінової та серйозної 
шкоди довкіллю під час збройного конфлікту на сьогодні 
залишається предметом дискусії. Тому реальні можливос-
ті для захисту довкілля в ситуаціях міжнародних збройних 
конфліктів  може  забезпечити  тільки  застосування  норм 
гуманітарного права у комплексі з іншими галузями між-
народного права.
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У статті розглянуто основні категорії візитів перших осіб держави, проаналізовано порядок організації й проведення візитів в Україні 
й країнах Європейського Союзу (на прикладі Італії). Зазначені головні аспекти в галузі дипломатичного протоколу й церемоніалу. По-
яснюється зміст понять «протокол» і «церемоніал». Автор звертає увагу на правильність організації в сфері дипломатичного протоколу 
й важливість знання протокольних правил для всіх фахівців у сфері дипломатії.
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В статье рассмотрены основные категории визитов первых лиц государства, проанализирован порядок организации и проведения 
визитов в Украине и странах Европейского Союза (на примере Италии). Указаны главные аспекти в области дипломатического прото-
кола и церемониала. Объясняется содержание понятий «протокол» и «церемониал». Автор обращает внимание на правильность ор-
ганизации в сфере дипломатического протокола и важность знания протокольных правил для всех специалистов в сфере дипломатии.

Ключевые слова: государственные визиты, международные визиты, международная и украинская дипломатия, государственный 
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The article considers the main categories of visits of top officials, analyzes the organization and conduct visits to Ukraine and European 
Union (for example Italy). Main points of diplomatic protocol and ceremonial are listed. Explained the meaning of «protocol» and «ceremonial». 
The author draws attention to the correct organization in the field of diplomatic protocol and the importance of knowledge of protocol rules for all 
professionals in the field of diplomacy.

Key words: state visits, international visits, international and Ukrainian diplomats, state protocol and ceremony, visit format.

Постановка проблеми. Правила дипломатичного про-
токолу ґрунтуються на принципах. Відсутність загально-
прийнятих норм в західноєвропейському протоколі в пе-
ріод розквіту монархій створювало основу для серйозних 
конфліктів,  де  за  внутрішніми  нюансами  церемоніалу 
знаходились серйозні проблеми держав. В  історії дипло-
матії відома кривава суперечка 1661 року між слугами іс-
панського посла Ваттевіля й французького посла д’Естена 
через місце в кортежі під час зустрічі шведського посла в 
Лондоні. За наказом короля Франції Людовіка XIV іспан-
ський посол був покараний, і послам Іспанії було наказа-
но в майбутньому поступатися дорогою послам Франції, 
інакше остання загрожувала війною [2, с. 53]. Тоді ж Лю-
довік XIV вводить першу збірку правил етикету. Він фак-
тично закладає його основу, і це допомагає створити одну 
із  перших  культурних  країн  –  Францію.  Саме  історичні 
події й реалії викликали необхідність ввести такі норми й 
правила поведінки, які дали змогу з хаосу зробити впоряд-
кованість,  із ворожості – можливість нормальної комуні-
кації. Норми дипломатичного протоколу складалися про-
тягом тисячоліть і ввібрали в себе ті умовності й традиції, 
які  відповідали  інтересам  встановлення  й  підтримання 
міждержавного спілкування.

Поняття «державний протокол» існує в практиці кож-
ної  країни.  Правила  дипломатичного  протоколу  ґрунту-
ються  на  принципах міжнародної  ввічливості,  тобто  по-
ваги  до  всього, що  символізує  державу.  Дипломатичний 
протокол має міжнародний характер  і  в  усіх  країнах до-
тримується приблизно однаково, хоча в деяких з них мо-
жуть мати місце  свої  невеликі  відмінності,  які  виплива-
ють із соціального ладу, національних і релігійних звичаїв  
[8, с. 15].

Атрибут протоколу – символічність. Ще з давнини між 
послами  точилися  суперечки  за  місце  біля  короля.  Вже 
тоді було зрозуміло, що той, хто сидить по праву руку на 
прийомі в монарха, має більшу прихильність з його боку. 

Церемоніал, у свою чергу – це суворе дотримання ви-
значених формальностей. Жодна громадська інституція не 
обходилась без ієрархії, як і жодна цивілізація не існувала 
без церемоніалу.

Кожна держава має власну класифікацію візитів на ви-
сокому й найвищому рівнях. Для  європейської практики 
й для практики країн Співдружності Незалежних Держав 
характерні  два  критерії  класифікації:  за  статусом  особи, 
яка очолює іноземну делегацію (за складом учасників); за 
метою, значенням й особливостями проведення візитів.

За статусом особи, яка очолює іноземну делегацію, ві-
зити поділяються на візити на найвищому рівні й візити 
на високому рівні.

Візити  на  найвищому  рівні  –  візити  глав  іноземних 
держав. Протокольні заходи за участю глав урядів інозем-
них держав проводяться із врахуванням конституційного 
устрою відповідної іноземної держави. У разі відсутності 
інституту президента (в державах із монархічним устроєм, 
парламентською формою правління) забезпечення візитів 
глав урядів здійснюється згідно з протокольними вимога-
ми щодо прийому глави іноземної держави. До візитів на 
найвищому рівні відносять також візити делегацій на чолі 
з вищезгаданими особами.

Метою даної статті є проведення аналізу підготовки й 
організації таких візитів в Україні й країнах Європейсько-
го Союзу на прикладі Італії. 

Висвітлення основного матеріалу дослідження. Іта-
лійська дипломатія нараховує кілька тисячоліть, має вели-
чезний досвід і традиції. Міжнародне право багато в чому 
зобов’язане італійським юристам. Латинська мова була до 
XVII  – XVIII  ст.  світовою дипломатичною мовою, й до-
тепер латинські вислови вживають у дипломатії, диплома-
тичних документах, у виступах на конференціях. Італійці 
дуже пишаються своєю країною як колискою науки, мис-
тецтва й дипломатії, при спілкуванні з італійцями їхнє зна-
ння своєї історії й внеску в людську цивілізацію справляє 
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гарне враження, дозволяє створити сприятливу атмосферу 
доброзичливості.  Про  італійський  характер  дослідники 
пишуть так: «Італійці трохи експансивні, легко вступають 
у  контакти,  цінують  культуру,  музику,  літературу  інших 
народів. Італійці наполегливі, вони продовжують вважати 
себе великою державою першого рангу – «найкультурні-
шою державою світу» – і дратуються, коли їхні вимоги не 
виконуються». На Паризькій конференції 1919 року вони, 
наприклад, зажадали приєднати до Італії місто Джулія,  і 
коли великі держави категорично відмовилися це зробити, 
прем’єр Орландо  залишив  конференцію. Скориставшись 
виходом  Орландо,  Рада  трьох,  у  свою  чергу,  дозволила 
грекам зайняти Смірну. Італія програла [6, с. 285].

Італійці  ще  за  часів  Венеції  великої  уваги  надавали 
дипломатичним документам – звіти місій, характеристики 
політичних  діячів  допомагали  їм  контактувати  за  кордо-
ном.  Італійські  дипломати  регулярно  отримували  інфор-
мацію  про  ситуацію  всередині  власної  країни,  і  можна 
сказати, що це також сприяло встановленню контактів. За-
галом італійська дипломатична служба багато в чому була 
запозичена іншими країнами.

Італійські  дипломати  відзначаються  витонченістю, 
але до їхніх позитивних якостей не належать акуратність, 
пунктуальність, вони можуть спізнитися на обід, вечерю, 
затримати зустріч і навіть не помітити цього. Вони вільно 
розпоряджаються часом.

Знавці Італії, які працювали в цій країні, відзначають, 
що італійці дружньо налаштовані до іноземців. У них не-
має  такого  расистського  настрою,  як  у  французів  щодо 
арабів.

Італійським дипломатам не дозволяється вступати до 
політичних  партій,  тому  в  бесідах  з  ними  ніколи  не  за-
питуйте,  до  якої  партії  вони  належать  чи  за  яку  партію 
вони голосували. Вони будуть шоковані й у кращому ви-
падку дадуть вам таку відповідь: «Ми служимо державі»  
[4, с. 36].

На  контакти,  в  тому  числі  сімейні,  домашні,  вони 
йдуть легко. В  Італії  виявляється особлива повага до ді-
тей. Тому, вітаючись зі знайомими, спочатку довідуйтесь 
про здоров’я дітей, а потім – про здоров’я дорослих. Чо-
ловіки цілують руку жінкам і при зустрічі, і прощаючись. 
Італійці люблять виговоритися. Не перебивайте їх.

До недоліків деяких італійських дипломатів варто від-
нести те, що вони, обіцяючи що-небудь, не завжди дотри-
муються свого слова [6, с. 286–287].

Їжа в них – предмет культу. За столом можуть вести-
ся й  серйозні переговори. Обід  іноді  триває 2–3  години. 
Міцні напої тут п’ють рідко. Однак без місцевого вина не 
минає жоден  обід. Виголошувати довгі  тости  в  Італії  не 
прийнято.  Перед  тим,  як  осушити  келихи,  вимовляють 
«чин-чин». За столом не цокаються [5, с. 124].

Відвідуючи  церкви,  необхідно  бути  скромно  одягне-
ними. Жінки не повинні одягати в церкву плаття з корот-
кими  рукавами  чи  з  декольте,  залишатися  з  непокритою  
головою.

Відстань при бесіді – близька [7, с. 192].
Ватикан є особливою державою, адже це – центр Ка-

толицької  церкви,  яка  здійснює  свою діяльність  у  світо-
вому масштабі. У світі налічується понад мільярд католи-
ків. Але річ не лише в цьому. Святий Престол є визнаним 
носієм духовного лідерства. До слів Папи Римського до-
слухаються політичні лідери в усьому світі. Візит Папи до 
будь-якої з країн – завжди історична подія.

Європейські уряди дуже уважно ставляться до співп-
раці зі Святим Престолом. Україна, яка послідовно  інте-
грується  до  загальноєвропейських  структур,  добре  усві-
домлює це й вибудовує відносини з ним в дусі прозорості 
й взаємної довіри.

Аби  уникнути  будь-яких  помилок,  при  підготовці  до 
папських аудієнцій урядовці зазвичай контактують зі сво-
їм  посольством  при  Святому  Престолі.  Наприклад,  По-

сольство  США  користується  довідником  ватиканського 
протоколу,  де  й  розповідається,  яким,  власне,  має  бути 
«ватиканський  дрес-код».  Для  чоловіків  це  буде  чорний 
або темний (іншими словами, діловий) костюм з темною 
краваткою. Для жінок – чорна спідниця або сукня довжи-
ною як мінімум до коліна, чорний верх – блуза або жакет 
із середнім або довгим рукавом (жодних брючних костю-
мів!), прості прикраси, темне закрите взуття, а також чор-
ний капелюшок або мантилья-вуаль (на вибір). 

Але  Ватикан  не  вимагає  беззастережно,  щоб  жінки 
були  з  покритою  головою.  Фактично  Папський  Дім  (до 
1968  р.  –  Папський  Двір)  повідомляє,  що  жодних  фор-
мальних  або  специфічних  вимог  до  вбрання  протокол 
не  висуває  взагалі.  Регент  Папського  Дому  монсеньйор 
Паоло Де Ніколо розповів CNS, що будь-яке «пристойне 
вбрання, підібране з добрим смаком», вважатиметься до-
речним. Ось чому, коли жінки з країн Африки чи Азії вдя-
гають складне або барвисте традиційне святкове вбрання 
на папські аудієнції, це не вважається грубою помилкою 
або  модною  забаганкою.  Показовим  є  візит  подружжя 
Кеннеді  до  Ватикану.  Перед  тим,  як  дружина  президен-
та мала відвідати Ватикан, Папа запитав, як він повинен 
звернутися до неї. Йому запропонували вибір – «пані дру-
жина президента», «пані Кеннеді». Коли двері приймальні 
відчинилися, Папа зустрів її з розпростертими обіймами й 
вигукнув: «О, Жаклін, Ви прекрасні» [3, с. 14]. 

За метою, значенням й особливостями проведення ві-
зити  вищих  державних  діячів  в  Україні  поділяються  на 
такі категорії:

• державний візит;
• офіційний візит;
• робочий візит;
• візит проїздом;
• неофіційний візит;
• візити високих посадових осіб, представників інозем-

них держав у статусі особистого гостя Президента, Голови 
Верховної Ради України або Прем’єр-міністра України. 

Існує  практика  проведення  зустрічей  на  найвищому 
рівні на терені третіх країн. У силу різних обставин, часті-
ше за все – з політичних міркувань, сторони домовляють-
ся  про  проведення  зустрічі  на  «нейтральній  території». 
До  числа  таких  зустрічей  можна  віднести  Тегеранську 
зустріч  1943  року  керівників  антигітлерівської  коаліції, 
низку зустрічей радянських, пізніше – російських і амери-
канських керівників, наприклад, Б.Єльцина й Б.Клінтона в 
1996 році в Гельсінкі [1].

Категорія візиту й статус особи, яка очолює делегацію, 
визначають формат  візиту  –  сукупність  заходів  ділового 
й протокольного характеру, включених до програми візи-
ту,  їх  церемоніальний бік  і  рівень персональної  участі  в 
ключових елементах програми представників країни, яка 
приймає делегацію.

Державний візит в Україну здійснюється главами іно-
земних держав – президентами, монархами – й належить 
до найвищої категорії візитів. Державний візит має велике 
політичне  значення  й  відзначається  особливою  урочис-
тістю  з  обов’язковим  складанням  всіх  церемоніальних 
почестей як під час зустрічі й проводів, так  і під час  ін-
ших  заходів,  передбачених програмою візиту.  Існує пра-
вило, згідно з яким глава держави може прибути до країни 
із державним візитом лише один раз  за час перебування 
при владі. Як правило, це його перший візит в країну. Дер-
жавний візит – завжди важливий етап у взаємовідносинах 
двох країн,  який має  також важливе міжнародне  значен-
ня. Державний візит передбачає як центральний елемент 
програми проведення політичних переговорів Президента 
України із главою іноземної держави, а також покладання 
іноземним державним діячем вінка до могили Невідомого 
солдата, державний обід на честь гостя й за його бажан-
ням  –  відвідування  театру.  Програма  державного  візиту 
включає поїздку по країні. У разі прибуття глави іноземної 
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держави з дружиною для неї забезпечується окрема про-
грама візиту.

У  більшості  випадків  державний  візит  завершуєть-
ся підписанням  заключних документів,  у  яких фіксується 
оцінка  стану  двосторонніх  відносин,  намічаються  шля-
хи й конкретні заходи з поглиблення співробітництва між 
країнами, в деяких випадках може даватися оцінка певних 
міжнародних проблем. Окремими документами, що підпи-
суються в результаті державного візиту, можуть бути довго-
строкові міжнародні документи, широкомасштабні угоди з 
конкретних питань двостороннього співробітництва.

Офіційні візити є однією із вищих категорій візитів в 
Україну офіційних діячів й іноземних делегацій. Така ка-
тегорія візиту обирається, якщо політичний зміст візитів 
голів держав, парламентів, прем’єр-міністрів, міністрів за-
кордонних справ виходить за звичайні робочі рамки.

Офіційний візит в Україну має велике політичне зна-
чення  й  передбачає  як  центральний  елемент  програми 
проведення політичних переговорів за участю особи від-
повідного  становища  з  української  сторони  Президента 
України  з  главою  іноземної  держави, міністра  закордон-
них справ зі своїм іноземним відповідником тощо, а також 
покладання іноземним державним діячем вінка до могили 
Невідомого солдата, офіційний обід, сніданок і за бажан-
ням гостя – відвідування театру.

Ділова частина офіційного візиту глави держави не від-
різняється  від  ділової  частини  державного  візиту.  Основні 
відмінності спостерігаються в протоколі проведення офіцій-
ної церемонії  зустрічі, проводів. Так, при офіційному візи-
ті є нижчим рівень зустрічаючих осіб на аеродромі, рівень 
супроводу  делегації  в  усіх  заходах  програми,  включаючи 
поїздку по країні, в меншій кількості вивішуються державні 
прапори країни гостя й країни хазяїна, при виконанні гімнів 
обох країн не лунає салют націй. У деяких країнах, напри-
клад, Росії протокол визначає, що державний візит триває до-
вше (три-чотири дні), ніж офіційний (два-три дні). Програма 
офіційного візиту включає поїздку гостя по країні.

В Україні  за наявності  відповідної  домовленості  гла-
ві іноземної держави, уряду можуть надаватися державна 
резиденція, автотранспорт, охорона. Під час зустрічі, про-
водів глави іноземної держави, уряду в аеропорту, вокза-
лі піднімаються державний прапор відповідної іноземної 
держави  й  державний  прапор  України.  Від  української 
сторони  в  зустрічі,  проводах  глави  іноземної  держави 
бере участь заступник міністра закордонних справ Укра-
їни. Офіційні протокольні заходи при цьому не передбача-
ються. Державний прапор відповідної іноземної держави 
над  державною  резиденцією,  в  якій  розміщується  глава 
іноземної держави, не піднімається, прапорці/штандарти 
на автомашині не встановлюються. 

Під час проведення зустрічі, проводів керівників між-
народних організацій в аеропорту, на вокзалі піднімають-

ся  прапор  міжнародної  організації  (за  його  наявності) 
й  Державний  Прапор  України.  На  основній  автомашині 
встановлюються  прапорець  міжнародної  організації  й 
прапорець України, над резиденцією, в якій розміщуєть-
ся керівник міжнародної організації, піднімається прапор 
міжнародної організації. За наявності відповідної домов-
леності керівник міжнародної організації може бути при-
йнятий  Президентом  України,  Головою  Верховної  Ради 
України, Прем’єр-міністром України, іншими посадовими 
особами. Візит Генерального секретаря ООН відбувається 
на рівні візиту глави уряду іноземної країни.

Прагнучи  надати  юридичну  силу  й  іншим  аспектам 
протокольної  діяльності,  перетворити  їх  на  норми  між-
народного права, була скликана наступна конференція, і в 
результаті зусиль у 1961 році узгоджена Віденська конвен-
ція про дипломатичні зносини. З тих пір всі країни світу, 
разом із тими, що формально утримуються від приєднан-
ня до Віденської конвенції, дотримуються зафіксованих у 
ній норм, а всі протокольні служби враховують конвенцію 
у своїй діяльності. Протокольні норми чітко й обов’язково 
коректно дотримуються при встановленні дипломатичних 
відносин, організації й проведенні офіційних візитів, між-
народних конференцій і нарад, бесідах, переговорах, під-
писанні міжнародних договорів. Згідно з протокольними 
правилами здійснюється реагування на різного роду події, 
дотримується етикет гімну й державного прапору. 

Висновки. Отже, проаналізувавши порядок організа-
ції візитів на найвищому рівні, ми можемо зробити висно-
вок, що дотримання протокольних правил міжнародного 
спілкування є обов’язковим. Адже їх нівелювання може 
привести до конфліктів між державами, напруженості та 
нанести  збитки  престижу  країни.  Дипломатичний  про-
токол – не лише збірка правил і традицій, а ще й вміння 
їх використати. Це тонкий політичний інструмент дипло-
матії, який підпорядкований цілям зовнішньої політики. 
Він відображає стан політичних відносин між країнами, 
а його застосування впливає на стан відносин. Саме тому 
знання й правильне застосування порядку й правил орга-
нізації й проведення візитів на найвищому рівні – інди-
катор дипломатичної кваліфікації, майстерності й рівня 
професійної й витонченої зовнішньої політики держави. 
Програма візитів до України глав іноземних держав, го-
лів парламентів, урядів, міністрів закордонних справ за-
тверджується відповідно Президентом України, Головою 
Верховної  Ради  України,  Прем’єр-міністром  України, 
міністром закордонних справ України. За наявності від-
повідних домовленостей керівник міжнародної організа-
ції може бути прийнятий Президентом України, Головою 
Верховної  Ради  України,  Прем’єр-міністром  України, 
іншими посадовими особами. Візит Генерального секре-
таря ООН відбувається на рівні візиту глави уряду  іно-
земної країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Положення про Державний Протокол та Церемоніал України : Указ Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002 [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua /laws/show745/2002.
2. Алексеев И.С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить. – М. : Дашков и К, 2010. – 284 с.
3. Вуд. Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол – Изд. 2. – М.: Междунар. Отношения, 2011. – 416 с. 
4. Калашник Г.М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: навч. посіб.. – К. : Знання, 2007. – 143с . 
5. Резніченко В.I. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету / Київська міська державна адміні-

страція. – К. : УНВЦ «Рідна мова», 2003. – 480с. 
6. Ріяка В.О. Дипломатичний протокол: Навчальний посібник / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : 

Нац. юрид. акад. України, 2006. – 134 с. 
7. Руденко Г.М. Основи дипломатичного протоколу. – К. : Бліц– Інформ, 1996. – 184с. 
8. Сагайдак О.П. Словник дипломатичного протоколу та етикету / Європейський ун-т. – К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2006. – 

159 с. 
9. Сагайдак О.М. Дипломатичний протокол та етикет [Текст] : Навчальний посібник / О.М. Сагайдак, 2005. – 259 с.
10. Сагайдак О.М. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи [Текст] : навчальний посібник / О. Сагайдак, П. Сар-

дачук, 2008. – 295 с. 
11. Снітинський В.В. Діловий етикет у міжнародному бізнесі: навч. посіб. / В. Снітинський, Н. Завальницька, О. Брух, 2009. – 287 с. 



284

№ 6 2016
♦

УДК 341.4

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНиЦТВО ТА СУДОВА ДОПОМОГА МІЖНАРОДНОГО 
КРиМІНАЛьНОГО СУДУ: НОРМАТиВНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВи ТА ФОРМи ЗДІЙСНЕННЯ

INTErNaTIONaL COOPEraTION aNd JudICIaL aSSISTaNCE Of ThE INTErNaTIONaL 
CrIMINaL COurT: LEgaL BaSE aNd fOrMS Of ThE IMPLEMENTaTION

Перепьолкін С.М.,
кандидат юридичних наук, доцент, 

старший викладач кафедри теорії та історії держави і права
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті досліджено нормативно-правові підстави та форми здійснення міжнародного співробітництва та судової допомоги Міжна-
родним кримінальним судом. Проаналізовано особливості здійснення Міжнародним кримінальним судом міжнародного співробітництва 
та допомоги з державами – учасницями Римського статуту, державами, що не його учасницями, міжнародними міжурядовими та між-
народними неурядовими організаціями. Встановлено, що на відміну від держав – учасниць Римського статуту, які зобов’язані виконувати 
запити Суду, прийняття рішення щодо задоволення запиту держави – учасниці Римського статуту є правом Суду, а не його обов’язком. 
Визначено, що у відносинах між Судом та державами, що не є учасницями Римського статуту, міжнародними міжурядовими та міжна-
родними неурядовими організаціями основними нормативно-правовими підставами здійснення співробітництва та надання допомоги є 
спеціально укладені між ними міжнародні угоди (спеціальні домовленості або угоди). 

Ключові слова: міжнародне співробітництво, судова допомога, запит, Міжнародний кримінальний суд, Римський статут, міжнародні 
угоди.

В статье исследованы нормативно-правовые основания и формы осуществления международного сотрудничества и судебной по-
мощи Международным уголовным судом. Проанализированы особенности осуществления Международным уголовным судом междуна-
родного сотрудничества и помощи с государствами – участниками Римского статута, государствами, которые не являются его участника-
ми, международными межправительственными и международными неправительственными организациями. Установлено, что в отличие 
от государств – участников Римского статута, которые обязаны выполнять запросы Суда, принятие решения об удовлетворении запроса 
государства – участника Римского статута является правом Суда, а не его обязанностью. Определено, что в отношениях между Судом и 
государствами, не являющимися участниками Римского статута, международными межправительственными и международными непра-
вительственными организациями основными нормативно-правовыми основаниями осуществления сотрудничества и оказания помощи 
являются специально заключенные между ними международные соглашения (специальные договоренности или соглашения).

Ключевые слова: международное сотрудничество, судебная помощь, запрос, Международный уголовный суд, Римский статут, 
международные соглашения.

The legal basis and forms of implementation of the international cooperation and judicial assistance by the International Criminal Court are 
examined in the article. The features of the implementation by the International Criminal Court of the international cooperation and assistance 
with the member countries of the Rome Statute, countries which are not its members, international intergovernmental and international non-
governmental organizations were analyzed. It was established that unlike the member countries of the Rome Statute which are required to run 
queries of the Court, the decision to meet the request of a member country of the Rome Statute is a right of the Court, not its obligation. It was 
determined that in the relations between the Court and countries which are not members of the Rome Statute, international intergovernmental 
and international nongovernmental organizations, the main legal bases for their cooperation and assistance are specifically concluded interna-
tional agreements (special agreements or arrangements).

Key words: international cooperation, judicial assistance, request, International Criminal Court, Rome Statute, international agreements.

Постановка проблеми. Правилам  здійснення  Міжна-
родним кримінальним судом (далі – МКС або Суд) міжна-
родного співробітництва та судової допомоги з метою гаран-
тування безпеки потерпілих, потенційних свідків та членів 
їхніх сімей, притягнення до відповідальності винних у ско-
єнні  тяжких  міжнародних  злочинів,  що  загрожують  миру, 
безпеці  та  добробуту  у  відносинах  як між народами,  так  і 
всередині кожного з них, та виконання призначених Судом 
покарань  приділяється  значна  увага  у  змісті Статуту Між-
народного кримінального суду (далі – Римський статут або 
Статут) від 17 липня 1998 р., у Правилах процедури дока-
зування та інших документах, що регламентують діяльність 
Суду. Їх дотримання, виконання та використання усіма дер-
жавами, що сповнені рішучості покласти край безкарності 
осіб, які вчиняють такі злочини, і тим самим сприяти попе-
редженню подібних злочинів повинно гарантуватись та за-
безпечуватись без будь-яких умов та затримок. Із цією метою 
держави – учасниці Римського статуту повинні забезпечити 
наявність на національному рівні дієвих заходів та процедур, 
прийнятих для реалізації всіх форм співробітництва, що ви-
користовуються Судом, а держави, що не є його учасницями, 
додатково узгодити таку можливість із Судом на основі спе-
ціальної домовленості, угоди або у будь-якій інший спосіб. 

Дослідження  зазначеної  проблематики  має  як  науко-
вий, так  і практичний  інтерес. Так, для українських тео-

ретиків  та  практичних  працівників  воно  є  актуальним  у 
зв’язку  із визнанням нашою державою юрисдикції МКС 
на  умовах,  визначених  ч.  3  ст.  12  Римського  статуту,  та 
взяттям  зобов’язання  забезпечити  здійснення  співробіт-
ництва з Судом без будь-яких затримок або винятків.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить 
про  те, що характеристиці нормативно-правових підстав 
участі МКС у відносинах міжнародного співробітництва 
та судової допомоги, а також форм  їхнього здійснення у 
наукових публікаціях не було приділено належної уваги. 
Поза  увагою  дослідників,  зокрема,  залишилось  питання 
здійснення Україною співробітництва  з МКС на умовах, 
визначених ч. 3 ст. 12 Римського статуту.

Серед  вітчизняних  та  закордонних  науковців,  що  за-
ймалися  висвітленням  діяльності  МКС  та  розвивали  у 
своїх  працях  ідеї  міжнародної  кримінальної  відповідаль-
ності, слід згадати таких, як K. Амбос, М.В. Буроменський,  
Ш. Бассіуні, A.  Бос,  В.С.  Верещетин, М.М.  Гнатовський, 
Н.В.  Дрьоміна,  A.  Кассезе,  Ю.М.  Колосов,  Дж.  Кроу-
форд, Ф. Кірш, Д.Б. Левін, Р. Мей, Дж. Мерфі, В.П. Нанда,  
А.В. Наумов, В.П. Панов, А. Пеле, Ю.О. Решетов, Т.Л. Си-
роїд, В.М. Точиловський, Г.І. Тункін, М.О. Ушаков, Р.Б. Фі-
ліпс, І.В. Фісенко, A. Ціммерман, С.В. Черниченко та ін.

Висвітленню окремих  аспектів міжнародного  співро-
бітництва та судової допомоги МКС присвятили свої пра-
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ці І.В. Гранкін, С.С. Дікман, М.І. Костенко, М.Г. Михайлов 
та ін.

Мета статті полягає  у  характеристиці  нормативно-
правових підстав та форм здійснення міжнародного спів-
робітництва та судової допомоги МКС.

Виклад основного матеріалу.  Нормативно-правові 
підстави здійснення міжнародного співробітництва та су-
дової допомоги між МКС, з одного боку, та державами – 
учасницями  Римського  статуту,  державами,  що  не  його 
учасницями,  та  міжнародними  організаціями  –  з  іншого 
визначаються міжнародно-правовими актами та докумен-
тами, що мають різну правову природу. Разом із цим, на 
нашу думку, вказана властивість дає змогу розділити всі 
підстави участі МКС у відносинах міжнародного співро-
бітництва  та  судової  допомоги  на  дві  групи  –основні  та 
додаткові.  Основними  нормативно-правовими  підстава-
ми, безумовно, є Римський статут, Правила процедури до-
казування та міжнародні угоди, що укладаються від імені 
МКС із державами та міжнародними організаціями. Щодо 
додаткових підстав, то до них доречно віднести Регламент 
Секретаріату, Фінансові положення і правила МКС, Допо-
віді МКС та Резолюції Генеральної Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй (далі – ООН), у змісті яких постійно на-
голошується на необхідності здійснення державами, ООН 
та  іншими міжнародними і регіональними організаціями 
ефективного  та  всебічного  співробітництва  і  допомоги  з 
МКС.

Природно, що  основний  обсяг  міжнародного  співро-
бітництва  та  допомоги  здійснюється  Судом  із  держава-
ми – учасницями Римського статуту (далі – держава-учас-
ниця),  ч.  9  якого  визначає  загальні  засади  взаємодії між 
ними, а Глава 11 Правил процедури доказування є безпо-
середнім інструментом для застосування відповідних по-
ложень Римського статуту.

Так,  відповідно  до  ст.  86  Статуту  держави-учасниці 
зобов’язуються  всебічно  співпрацювати  з  Судом  у  про-
веденні  ним  розслідування  злочинів, що  підпадають  під 
юрисдикцію Суду, і здійсненні кримінального пересліду-
вання  за  ці  злочини. У  свою  чергу,  відповідно  до  ст.  87 
Статуту Суд має право звертатися до держав-учасниць із 
запитами  (проханнями) про співробітництво,  зміст  яких, 
разом  із пов’язаними з ними документами, повинен збе-
рігатись запитуваною державою в таємниці, за винятком, 
коли їх розкриття є необхідним для виконання запиту [1].

Щодо мови такого запиту, то, як і будь-які документи, 
що з ним пов’язані, запит надсилається державі однією з 
її офіційних мов або однією з робочих мов Суду, яку запи-
тувана держава визначила під час ратифікації, прийняття, 
затвердження  або приєднання до Римського  статуту,  або 
супроводжується перекладом на одну з таких мов. Запити 
Суд  може  надсилати  державі-учасниці  дипломатичними 
або  будь-якими  іншими  каналами,  визначеними  такою 
державою  під  час  висловлення  згоди  на  обов’язковість 
Римського статуту для неї. Коли це доцільно, запити мо-
жуть  також  надсилатися  через  Міжнародну  організацію 
кримінальної  поліції  або  через  відповідну  регіональну 
організацію. 

У змісті Римського статуту та Правил процедур дока-
зування відсутня окрема стаття, у якій було б визначено 
вичерпний  перелік  запитів  про  співробітництво.  Однак 
на  основі  проведеного  аналізу  положень  ч.  9  Римського 
Статуту та Глави 11 Правил процедур доказування мож-
на  дійти  висновку,  що  Суд  може  звертатись  до  держав-
учасниць із запитами про арешт і передачу особи в його 
розпорядження; про здійснення попереднього арешту роз-
шукуваної особи; про транзит арештованої особи з метою 
передачі її у розпорядження Суду. Охарактеризуємо корот-
ко кожен із вищезазначених запитів. 

Отже,  запит  про  арешт  і  передачу  особи  в  розпоря-
дження Суд може направити будь-якій державі, на  тери-
торії якої може перебувати така особа. Його виконання є 

обов’язковим  для  держав-учасниць  та  повинно  здійсню-
ватись  згідно  з  вимогами  ч.  9  Статуту  та  процедур,  пе-
редбачених законодавством як запитуваної держави, так і 
держави, що приймає арештовану особу для подальшої її 
передачі у розпорядження Суду. При цьому терміни і по-
рядок передачі додатково узгоджуються Секретарем Суду 
із  запитуваною державою по  кожному  запиту  окремо  та 
можуть бути переглянуті. 

У невідкладних ситуаціях до пред’явлення запиту про 
передачу особи у розпорядження та пов’язаних із ним до-
кументів Суд може звернутися до держави із запитом про 
здійснення  попереднього  арешту  розшукуваної  особи. 
Водночас, якщо запитувана держава після здійснення по-
переднього арешту протягом 60 днів не отримає від Суду 
запит про передачу особи у розпорядження та пов’язаних 
із ним документів, арештована особа може бути звільнена 
з-під варти. Вказана обставина жодним чином не впливає 
на можливість здійснення арешту та передачі такої особи 
у розпорядження Суду в подальшому, одразу після отри-
мання державою відповідного запиту та пов’язаних із ним 
документів.

Звернення  Суду  до  держав-учасниць  із  запитом  про 
транзит може мати місце з метою отримання дозволу на 
перевезення  арештованої  особи  через  територію  держа-
ви-учасниці для передачі її у розпорядження Суду. Після 
отримання такого запиту держава-учасниця відповідно до 
власного  процесуального  законодавства  повинна  надати 
дозвіл на перевезення арештованої особи через свою те-
риторію, за винятком ситуацій, коли здійснюване переве-
зення може перешкодити передачі особи в розпорядження 
Суду або привести до її затримки. Надання дозволу не по-
трібно, якщо перевезення здійснюється повітряним тран-
спортом  та  не  передбачає  посадки  на  території  держави 
транзиту. Однак, якщо на території держави транзиту від-
бувається незапланована посадка  і держава транзиту ви-
магає від Суду для продовження транзитного перевезення 
отримання відповідного запиту, така держава може затри-
мати особу, що перевозиться, але не більше ніж на 96 го-
дин з моменту незапланованої посадки, до отримання від 
Суду запиту про транзит.

Поряд  із  запитами  про  співробітництво  Суд  може 
звертатись  до  держав-учасниць  також  із  запитами  (про-
ханнями) про надання допомоги у зв’язку зі здійсненням 
розслідувань або кримінального переслідування. Останні 
(держави-учасниці)  відповідно  до  ч.  9  Римського  стату-
ту,  Глави  11 Правил  процедур  доказування  та  процедур, 
передбачених  у  національному  законодавстві,  повинні 
виконувати запити Суду шляхом: a)  ідентифікації  і  вста-
новлення місця знаходження осіб або предметів; b) отри-
мання доказів, включаючи свідчення під присягою, і збір 
доказів,  включаючи  думки  експертів  або  висновки  екс-
пертизи,  що  необхідні  Суду;  c)  допиту  будь-якої  особи, 
що перебуває під слідством або піддається судовому пе-
реслідуванню; d) вручення документів, включаючи судові 
документи; e) сприяння добровільній явці осіб як свідків 
або експертів до Суду; f) тимчасової передачі осіб; g) про-
ведення  огляду  місць  або  об’єктів,  включаючи  ексгума-
цію і огляд поховань; h) проведення обшуків і накладення 
арешту;  i)  надання  протоколів  і  документів,  включаючи 
офіційні  протоколи  і  документи;  j)  захисту  потерпілих  і 
свідків  та  збереження  доказів;  k)  виявлення,  відстежен-
ня  і  заморожування або арешту виручених коштів, майна 
та  доходів,  а  також  знарядь  злочинів  із метою подальшої 
конфіскації  без  шкоди  для  прав  bona  fide  третіх  сторін;  
l) надання будь-яких інших видів допомоги, не заборонених 
законодавством  запитуваної  держави,  з  метою  сприяння 
здійсненню розслідування і кримінального переслідування 
за злочини, що підпадають під юрисдикцію Суду [1].

Проте, якщо держава-учасниця вважатиме, що надан-
ня допомоги  за  запитом Суду може  становити  загрозу  її 
національній безпеці, вона може відмовити у наданні до-
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помоги повністю чи частково або поставити її надання у 
залежність від виконання Судом або Прокурором певних 
умов чи вимог. При цьому, якщо запитувана держава від-
мовляється надавати допомогу за запитом, вона повинна 
негайно повідомити Суд або Прокурора про причини та-
кої  відмови.  Якщо  ж  надання  допомоги  зумовлюється 
виконанням  певних  умов  чи  вимог,  а Суд  або Прокурор 
погоджуються  отримувати  допомогу  на  визначених  дер-
жавою-учасницею умовах, вони повинні дотримуватися їх 
і надалі.

Підсумовуючи характеристику форм  здійснення між-
народного співробітництва та судової допомоги між МКС 
та державами – учасницями Римського статуту, варто від-
значити, що не лише Суд наділений правом звертатись із 
запитами  до  держав-учасниць.  Відповідним  правом  во-
лодіють також і держави-учасниці. Однак, на відміну від 
держав-учасниць, які зобов’язані виконувати запити Суду, 
Суд самостійно приймає рішення щодо можливості задо-
волення  запитів  про  співробітництво  та  допомогу.  Так, 
згідно  з  п.  (а)  ч.  10  ст.  93  Римського  статуту Суд  у  разі 
отримання запиту про співробітництво або допомогу від 
держави-учасниці може співпрацювати з такою державою 
та  надавати  їй  допомогу,  якщо  здійснювані  її  органами 
розслідування або судовий розгляд стосуються діяння, що 
становить  злочин,  який  підпадає  під  юрисдикцію  Суду, 
або утворює серйозний злочин відповідно до національ-
ного  законодавства  держави,  яка  запитує.  Допомога, що 
надається  Судом,  може  передбачати,  зокрема,  передачу 
заяв, документів або інших видів доказів, які отримані у 
процесі розслідування або судового розгляду, проведено-
го Судом, і допит будь-якої особи, затриманої за розпоря-
дженням Суду [1].

Про те, що прийняття рішення щодо задоволення запи-
ту є правом Суду, а не його обов’язком, зазначається також 
у п. 5 Правила 194 Правил процедур доказування: «Якщо 
Суд вирішує задовольнити запит держави про співробіт-
ництво  та  допомогу,  то  запит  виконується,  наскільки  це 
можливо, відповідно до будь-якої процедури, викладеної 
у запиті, яка дозволяє забезпечити присутність осіб, вка-
заних у ньому» [2].

На аналогічних засадах вибудовуються взаємовідноси-
ни між МКС та державами, що не є учасницями Римського 
статуту. При цьому, на нашу думку, відповідні держави до-
речно розділити на дві групи. До першої групи слід від-
нести  держави,  які,  не  будучи  учасницями  Статуту,  ви-
знали юрисдикцію Суду на умовах, визначених ч. 3 ст. 12 
Статуту, чим узяли на себе зобов’язання співпрацювати з 
Судом відповідно до ч. 9 Статуту без будь-яких затримок 
або винятків. Щодо другої  групи, то  її  склад утворюють 
держави, які у будь-який з передбачених Статутом спосо-
бів не визнавали юрисдикцію Суду. Так, згідно з ч. 5 ст. 87 
Статуту Суд може  запропонувати  будь-якій  державі,  яка 
не є учасницею Статуту, надати йому допомогу відповідно 
до ч. 9 Статуту, а згідно з п. (с) ч. 10 ст. 93 Статуту – може 
задовольнити запит про надання допомоги з боку держа-
ви, що не є учасницею Римського статуту [1]. 

Важливо наголосити також на тому, що обов’язковою 
вимогою  Статуту  для  здійснення  вказаних  взаємовідно-
син,  оскільки  Статут  не  є  чинним  для  таких  держав,  є 
необхідність  додаткового  узгодження  взаємних  прав  та 
обов’язків для їх учасників на основі спеціальних домов-
леностей,  угод  або  на  будь-якій  іншій  відповідній  осно-
ві. З огляду на це можна стверджувати, що у відносинах 
між МКС та державами, що не є учасницями Римського 
статуту,  основними  нормативно-правовими  підставами 
здійснення  співробітництва  та  надання  допомоги  поряд 
із  відповідними  положеннями  ч.  9 Статуту  є  спеціально 
укладені між ними міжнародні угоди  (спеціальні домов-
леності або угоди). У разі, якщо держава, яка уклала спе-
ціальну  домовленість  або  угоду  з  Судом,  відмовляється 
співпрацювати  у  виконанні  запитів  відповідно  до  будь-

якої такої домовленості або угоди, Суд може інформувати 
про це Асамблею держав-учасниць або, якщо це питання 
передано Суду Радою Безпеки, – Раду Безпеки.

Крім держав, Суд із метою здійснення співробітництва 
та  надання  йому  допомоги  може  укладати  міжнародні 
угоди  з  міжнародними  та  міжурядовими  організаціями, 
а  також  звертатись  із  запитами  про  надання  допомоги 
до міжнародних неурядових організацій. Однією з таких 
угод, наприклад, є Угода про взаємовідносини між ООН та 
МКС [3], яку було схвалено Генеральною Асамблеєю ООН 
шляхом прийняття резолюції 58/318 від 13 вересня 2004 р. 
та підписано 4 жовтня 2004 р. Таким чином, у відносинах 
між ООН та Судом вищезазначена Угода становить основу 
для здійснення постійного співробітництва, яке, зокрема, 
може передбачати сприяння з боку ООН діяльності Суду 
на місцях  та,  за  необхідності,  укладання  додаткових  до-
мовленостей і угод.

У  контексті  досліджуваного  питання  варто  зауважи-
ти, що від імені Суду правом укладати міжнародні угоди 
володіють різні особи. По-перше, правом укладати угоди 
або  домовленості,  що  не  суперечать  Статуту  та  можуть 
знадобитися для полегшення співробітництва з будь-якою 
державою, міжурядовою організацією  або  особою,  наді-
лений Прокурор (п. (d) ст. 54 Статуту). По-друге, це Голо-
ва Суду, який має право укладати різні угоди з будь-якою 
державою, що  не  є  учасницею Статуту,  або  з  будь-якою 
міжурядовою  організацією,  положення  яких  стосуються 
загальних  питань  співробітництва, що  належать  до  ком-
петенції  декількох  органів  Суду  (ст.  2  Статуту;  ч.  1 По-
ложення 107 Регламенту Суду). По-третє, якщо мова йде 
про будь-які домовленості або угоди про співробітництво, 
предмет яких виходить за межі загальних питань співро-
бітництва та не передбачає з міркувань конфіденційності 
поширення інформації про нього, то укладати їх від імені 
Суду має право Голова Суду або делегація від того органу 
Суду, під керівництвом якого проводились переговори по 
цій  домовленості  або  угоді,  наприклад,  Група  з  надання 
допомоги потерпілим і свідкам (ч. 2 Положення 107 Регла-
менту Суду) [1; 4].

Підсумовуючи  вищезазначене,  необхідно  відзначити, 
що  окремим питанням  здійснення міжнародного  співро-
бітництва МКС  увага  приділяється  також  у  Фінансових 
положеннях  і  правилах  МКС  (Правило  110.18  «Співро-
бітництво»), Угоді про привілеї та імунітети МКС (ст. 24 
«Співробітництво  з  владою держав-учасниць»)  та Допо-
відях МКС.

Висновки. Отже,  правовій  регламентації  здійснення 
міжнародного  співробітництва  та  допомоги МКС  приді-
ляється  увага  у  багатьох  міжнародно-правових  актах  та 
документах, кількість яких поступово збільшується. Крім 
конкретних запитів про співробітництво  і надання допо-
моги, багато з яких мають конфіденційний характер, Суд 
налагоджує з державами двосторонні обміни та механізми 
співробітництва, особливо в частині проведення аналізу та 
слідчих дій, відстеження і заморожування активів, захисту 
потерпілих  і  свідків,  здійснення  операцій  із  затримання, 
виконання покарань та умовного звільнення обвинуваче-
них  в  очікуванні  судового  процесу.  На  постійній  основі 
МКС співпрацює з ООН, міжнародними та регіональни-
ми організаціями, зокрема Африканським союзом, Євро-
пейським  союзом,  Лігою  арабських  держав,  проводить 
регіональні  конференції  та  семінари,  присвячені  різним 
аспектам застосування Римського статуту та проблемним 
питанням функціонування Суду.

Водночас,  враховуючи  результати  проведеного  до-
слідження, необхідно наголосити на необхідності продо-
вження  подальшого  вивчення  нормативно-правових  під-
став та форм здійснення міжнародного співробітництва та 
допомоги МКС,  зокрема  і  з Україною, що,  безумовно,  є 
актуальним  та  становить  як  теоретичний,  так  і  практич-
ний інтерес.
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Антимонопольного комітету України

У статті пропонуються до розгляду окремі результати дослідження концептуальних підходів до визначення та інституційної струк-
туризації міжнародного телекомунікаційного права як підгалузі міжнародного інформаційного права в системі міжнародного права. При 
цьому за сутністю міжнародне право розглядається у двох взаємопов’язаних його складниках , таких як міжнародне публічне право та 
міжнародне приватне право. Основна увага у дослідженні звертається на структуризацію інститутів міжнародного телекомунікаційного 
права для комплексного вирішення питань правотворчості, правозастосування та правової науки і освіти.

Ключові слова: право, міжнародне телекомунікаційне право, міжнародне право щодо телекомунікації.

В статье предлагаются к рассмотрению отдельные результаты исследования концептуальных подходов к определению и институци-
ональной структуризации международного телекоммуникационного права как подотрасли международного информационного права в 
системе международного права. При этом международное право рассматривается в двух взаимосвязанных его составляющих, таких как 
международное публичное право и международное частное право. Основное внимание в исследовании обращается на структуризацию 
институтов международного телекоммуникационного права для комплексного решения вопросов правотворчества, правоприменения, 
правовой науки и образования.

Ключевые слова: право, международное телекоммуникационное право, международное право о телекоммуникации.

The article is devoted to coverage of individual research results regarding conceptual approaches to defining and institutional structuring 
of international telecommunications law, as a sub-sector of international information law. The international law considered in two interrelated 
components: public international and private international law. The focus of the study is drawn to structuring institutions of international telecom-
munications law for the purpose of settling complex issues of lawmaking, law enforcement and legal science and education.

Key words: law, international telecommunications, international law on telecommunications.

Постановка проблеми. Із  проголошенням  незалеж-
ності  України  як  держави  було  вибрано  курс  на  її  інте-
грацію  до  Європейського  Союзу.  Одним  із  стрижневих 
напрямів євроінтеграції України є адаптація, узгодження, 
гармонізація  національної  нормативно-правової  бази  до 
міжнародно-правових  актів,  у  тому  числі  до  законодав-
ства  країн  Європейського  Союзу.  Зазначене  має  певну 
історію, що знайшла відображення і у низці нормативно-
правових актів (НПА), таких як Угода про партнерство  і 
співробітництво між Україною і Європейським Союзом та 
його державами-членами (ратифікована Законом України 
від 10 листопада 1994 р. № 237/94-ВР); Програма інтегра-
ції  України  в  Європейський  Союз  (затверджена  Указом 
Президента України від 14 вересня 2000 р. № 1072/2000); 
Угода  про  асоціацію між Україною,  з  однієї  сторони,  та 
Європейським  Союзом,  Європейським  співтовариством 
з  атомної  енергії  і  їхніми  державами-членами  –  з  іншої 
(ратифіковано  із  заявою Законом України від 16 вересня  
2014 р. № 1678-VII, далі – Угода від 16 вересня 2014 р). 

Одним  із  важливих  сегментів  адаптації,  узгодження, 
гармонізації  національної  нормативно-правової  бази  до 
міжнародно-правових актів, у тому числі до законодавства 
країн  Європейського  Союзу,  є  удосконалення  правового 
забезпечення у сфері телекомунікацій (зв’язку).

Окремі  аспекти  удосконалення  міжнародного  спів-
робітництва  у  сфері  телекомунікацій  випливають  із  по-

ложень  таких  НПА,  як  Комплексна  програма  створення 
єдиної національної системи зв’язку (затверджена Поста-
новою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 23 березня 
1993  р. №  790);  Концепції  розвитку  зв’язку  України  до 
2010  року  (затвердженої Постановою КМУ від  9  грудня 
1999 р. № 2238). 

Серед іншого Угодою від 16 вересня 2014 р. було пе-
редбачено наближення  чинного  законодавства України  у 
сфері  телекомунікацій  та  інформаційного  суспільства до 
права  ЄС  –  у  підрозділі  5  (Телекомунікаційні  послуги, 
статті 115–124), Главі 14 (Інформаційне суспільство, стат-
ті 389–395), у Додатку XVII (Нормативно-правове набли-
ження, зокрема, у Доповненнях XVII–6 (Положення щодо 
моніторингу) та XVII–3 (Правила, що застосовуються до 
телекомунікаційних послуг)); зобов’язання стосовно сфе-
ри телекомунікаційних послуг та інформаційного суспіль-
ства відображено у пунктах 120 та 126–131 Плану  захо-
дів з імплементації Угоди, затвердженого розпорядження 
КМУ від 17 вересня 2014 р. № 847. 

Серед  іншого  заходи  охоплюють  питання  підготовки 
дорожньої  карти  зі  впровадження  та  застосування  актів 
ЄС, визначених в Угоді від 16 вересня 2014 р. Доповне-
нням XVII–3 (Правила, що застосовуються до телекомуні-
каційних послуг), здійснення порівняльно-правового ана-
лізу розбіжностей та узагальнення результатів попередніх 
заходів щодо визначення невідповідностей чинної норма-
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тивно-правової бази України у галузі зв’язку стандартам 
ЄС, розроблення відповідних проектів НПА.

Зазначене та інше прискорило дослідження формуван-
ня в українській правничій науці відповідного її напряму, 
що пропонується під умовною назвою «міжнародне теле-
комунікаційне право» (МТП). 

Аналіз  окремих  досліджень,  що  знайшли  вираз  у 
публікаціях,  дає  підстави  стверджувати,  що  в  україн-
ському  правознавстві  вже  започатковано  фрагментарне 
розв’язання  окремих  юридичних  проблем  МТП.  Серед 
них можна відзначити праці таких українських науковців, 
як  І.В. Арістова  [1], О.А.  Баранов  [2], Ю.П.  Бурило  [3], 
О.О. Золотар [4], Р.А. Калюжний [5], Л.П. Коваленко [6], 
В.В. Костицький [7], С.П. Кудрявцева [8], В.А. Ліпкан [9], 
О.М. Музичук [10], А.М. Новицький [11], В.С. Цимбалюк 
[12-17]  та  інші.  Окремі  методологічні  положення  щодо 
МТП знайшли відображення також в опублікованих рані-
ше результатах наукових досліджень автора цієї  статті  у 
фаховому науковому журналі [18].

Науково-методологічну  правову  базу  дослідження 
МТП становлять також опубліковані праці окремих укра-
їнських вчених, серед них особлива увага звернута на та-
ких  як Ю.М. Басига, В.В. Бедь, Д.М. Бєлов, Я.В. Лазар, 
В.В.  Лемак,  В.М.  Попович,  О.Я.  Рогач,  О.П.  Севрюков, 
М.В. Сідак, В.Л. Федоренко та інші.

Під  час  дослідження  багатьох  праць  науковців  було 
з’ясовано, що, як правило, здійснюється уникнення засто-
сування категорії «міжнародне телекомунікаційне права». 
Переважно  висвітлення  окремих  положень  транскордон-
них, інтернаціональних відносин щодо сфери телекомуні-
кації ситуативно розглядаються в контексті міжнародного 
публічного права та міжнародного приватного права. Ви-
нятком є окремі публікації предметного звуження і комп-
лексного  змісту  дослідників  інформаційного  права.  Так, 
В.С. Цимбалюк [16, с. 238] пропонує розглядати МТП як 
підгалузь міжнародного інформаційного права.

Однак питання методологічних, концептуальних, док-
тринальних засад МТП дослідниками системно не висвіт-
люються. Це негативно впливає не  тільки на правотвор-
чість, але і на правозастосування та правову освіту.

Мета статті – висвітлення окремих результатів дослі-
дження стосовно концептуальних підходів до визначення 
та  інституційної  структуризації  міжнародного  телекому-
нікаційного права  як підгалузі  спеціальної  частини між-
народного інформаційного права.

Для  досягнення  зазначеної  мети  було  визначено  такі 
ключові завдання, як напрацювання теоретико-методоло-
гічних,  доктринальних  положень  щодо  сутності,  змісту 
складників формулювання МТП та виклад окремих кон-
цептуальних підходів інституційної структуризації МТП.

Основою методології дослідження було визначено сис-
темний підхід щодо формування великих, складних, мно-
жинних,  комплексних  систем  у  праві  (гіперсистем)  [19] 
у  єдності  із матричним підходом стосовно моделювання 
інституційної структури МТП [12].

Виклад основного матеріалу дослідження та отри-
маних наукових результатів пропонується почати з того, 
що доктринально сфера телекомунікації тісно пов’язується 
зі  сферою  інформації,  інформаційними  правовідносина-
ми, зокрема з формуванням Глобального Інформаційного 
Суспільства під впливом структуризації Глобальної теле-
комунікаційної інфраструктури. На цей аспект звертають 
увагу  такі  українські  дослідники,  як  І.В.  Аристова  [1], 
Ю.П. Бурило [3], В.С. Цимбалюк [15, с. 176]. Тим самим 
обґрунтовується  у  різних  аспектах  взаємозв’язок  міжна-
родного  інформаційного права  з міжнародним телекому-
нікаційним правом.

Так, із позиції юридико-догматичного підходу та кон-
цепції людиноцентризму основні положення МТП можна 
визначити зі ст. 19 Загальної декларації прав людини (при-
йнятої  і проголошеної резолюцією 217A(III) Генеральної 

Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р.): кожна людина має 
право  на  свободу шукати,  одержувати  і  поширювати  ін-
формацію будь-якими  засобами  і  незалежно  від  держав-
них кордонів. 

Застосовуючи  матричний  підхід  до  формування  пра-
вових  дефініцій,  можна  сформувати  узагальнене  понят-
тя МТП  як  підгалузі  спеціальної  частини  міжнародного 
інформаційного  права  стосовно  суспільних  відносин, 
пов’язаних  із можливостями всіх, кожною людиною, ре-
алізувати своє природне права на свободу шукати, одер-
жувати і поширювати інформацію будь-якими засобами і 
незалежно від державних кордонів.

Для з’ясування сутності, змісту МТП пропонується ви-
значитися у розумінні його предметної ознаки у категорії 
«міжнародна  телекомунікація»  або  категорії  «міжнарод-
ні  телекомунікації».  Проведений  порівняльно-правовий 
аналіз  застосування  зазначених  категорій  у  міжнародно-
му праві  засвідчив  про  неоднозначне  їх  тлумачення,  ви-
значення у різних за змістом інтерпретаціях. Це зумовило 
звернутися до методології історичного підходу у праві, по-
ложень герменевтики права та семантики.

Було звернуто увагу, що категорії «телекомунікації» та 
«телекомунікація»  нині  є  інтернаціональними.  У  міжна-
родному праві вони мають семантично споріднене за зміс-
том застосування у більшості мов як запозичення, штучно 
утворені  мовні  конструкції.  Вони мають  у  структурі  дві 
складові  частини:  слово  грецького  походження  –  «теле» 
(далеко, на відстані)  та  слово латинського походження – 
«комунікація» (дієслово, що означає спілкування, зв’язок 
чи зв’язки; як синонім категорії «обмін інформацією») чи 
«комунікації» (іменник, що означає шлях чи шляхи сполу-
чення, лінію чи лінії зв’язку, засіб чи засоби спілкування; 
як синонім слова «інфраструктура»). 

Із філологічного аналізу сформувалася думка, що у тра-
диціях багатьох сучасних мов категорії «телекомунікація» 
та «телекомунікації» застосовуються у таких умовно стан-
дартизованих, консенсуальних, конвенційних змістах, як:

–  телекомунікація  –  це  категорія, що  означає  діяння: 
спілкування,  зв’язок  (чи  зв’язки),  обмін  інформацією  на 
великих відстанях (дистанційно) між людьми (фізичними 
особами) із застосуванням відповідних засобів (техніки та 
технологій) у просторі, часі та колі осіб;

– телекомунікація (телематика) – це галузь науки і тех-
ніки  щодо  людської  діяльності,  пов’язаної  з  пересилан-
ням повідомлень  (комунікації)  на  відстані  за допомогою 
різних фізичних (фізико-математичних) засобів, способів 
(техніки, технологій, методів);

–  телекомунікації  –  це  категорія, що  означає  об’єкти  – 
шлях чи шляхи сполучення, лінію чи лінії зв’язку, засіб чи 
засоби для спілкування; як синонім слова «інфраструктура», 
те за допомогою чого здійснюється дистанційне, на великі 
відстані, спілкування кола осіб в заданому просторі і часі.

У  міжнародних  правовідносинах  категорія  «телеко-
мунікації» вживається у звуженому розумінні, змісті, що 
знайшло закріплення й у відповідних НПА. Так, відповід-
но до Статуту Міжнародного Телекомунікаційного Союзу 
(підписаного у Женеві 22 грудня 1992 р.) телекомунікації 
розуміються як електрозв’язок – будь-яка передача, випро-
мінювання або прийом знаків, сигналів, письмового тек-
сту, зображень і звуків, будь-яких повідомлень по провід-
ній, радіо, оптичній чи інших електромагнітних системах. 
Також у цьому міжнародному документі подано визначен-
ня деяких видів телекомунікації, що реалізуються із засто-
суванням електрозв’язку (електричних телекомунікацій): 

– телеграфія – вид електрозв’язку, за яким інформація, 
що передається, призначена для запису під час прийому у 
вигляді графічного документа; передана інформація може 
бути представлена в іншому вигляді або може бути запи-
сана для наступного застосування; 

– телефонія – вид електрозв’язку, призначений в осно-
вному для обміну інформацією у вигляді розмови; 
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– радіозв’язок – електрозв’язок, що здійснюється шля-
хом радіохвиль.

Також  у  Статуті  МТС  визначається  провідний,  спе-
ціальний  за  правовим  статусом  суб’єкт  забезпечення  те-
лекомунікації  –  міжнародна  служба  електрозв’язку  –  це 
служба електрозв’язку між підприємствами чи станціями 
електрозв’язку будь-якого  типу, що  знаходяться в різних 
країнах або належать різним країнам.

Резолюція  Ради  Європейського  Союзу  (Брюссель,  
20 червня 2001 р. № 9194/01 ENFOPOL 55) про оператив-
ні  запити  правоохоронних  органів  стосовно  цивільних 
телекомунікаційних мереж (мереж загального застосуван-
ня)  та  послуг  має  дещо  відмінне  за  змістом  визначення 
телекомунікації  –  це  будь-яка  передача  знаків,  сигналів, 
записів,  образів,  звуків,  інформації,  свідчень  будь-якого 
спрямування, що  передаються  повністю  або  частково  за 
допомогою телефонії, радіо, електромагнітної, фотоелек-
тронної чи фотооптичної системи.

У  міжнародному  публічному  та  приватному  праві  до 
сфери  телекомунікації  також  належить  такий  її  вид,  як 
пошта. У довідкових джерелах зазначається, що в першо-
основі  змісту  під  поштою  розуміється  слово  латинського 
походження (posta або posita – станція): 1) вид зв’язку, що 
забезпечує  пересилання  (поставлення)  відправлень  між 
адресатами;  те, що доставляється цими  засобами  зв’язку; 
2) установа для пересилання (поставлення) кореспонденції. 

У  ст.14  Всесвітньої Поштової  Конвенції  (Женева,  12 
серпня 2008 р.) серед іншого є формулювання такої кате-
горії, як «електронна пошта». Під нею розуміється пошто-
ва служба, у якій застосовується передача повідомлень із 
застосуванням  електронних  засобів  (способів);  служба 
операторів-реєстраторів електронної кореспонденції із на-
данням підтвердження відправлення та доставки електро-
нної кореспонденції, надійного каналу зв’язку між аутен-
тифікованими споживачами (користувачами) тощо.

У  зв’язку  з  об’єктивними обмеженнями щодо  викла-
дення матеріалів дослідження пропонуються окремі його 
узагальнення. 

Висновки.
1.  Як  доктринальні  положення  щодо  сутності,  зміс-

ту  складових  формулювання  МТП  пропонуються  такі. 
Міжнародне телекомунікаційне право має розглядатися у 
трьох аспектах: як сфера міжнародних правовідносин; як 
напрям наукових досліджень; як навчальна дисципліна.

Міжнародне телекомунікаційне право (за об’єктивним 
змістом) – це підгалузь спеціальної частини міжнародного 

інформаційного права щодо спеціальних норм, правил по-
ведінки стосовно організації дистанційного спілкуванням 
людей із застосуванням (експлуатацією) будь-яких засобів 
(техніки)  та  способів  (технологій)  для  задоволення  по-
треб,  інтересів  у  розповсюдженні  (поширенні),  пошуку, 
отриманні інформації незалежно від кордонів держав.

Міжнародне телекомунікаційне право (у суб’єктивному 
змісті)  –  це  множина  визначених  у  міжнародному  праві 
зобов’язань,  що  виникають,  здійснюються  та  припиня-
ються між суб’єктами суспільних відносин стосовно орга-
нізації та експлуатації відповідної інфраструктури зв’язку 
для задоволення потреб, інтересів у поширенні, пошуку та 
отриманні інформації буд-якими засобами і незалежно від 
кордонів держав. 

Порівняльно-правовий аналіз у єдності з юридико-до-
гматичним підходом до  окремих міждержавних НПА на 
засадах  матричного  підходу  у  правознавстві  дав  змогу 
сформувати  поняття  міжнародного  телекомунікаційного 
права.

Міжнародне телекомунікаційне право – це сфера сус-
пільних відносин, пов’язаних із транскордонними комуні-
каціями для збереження миру, економічного і соціального 
розвитку всіх держав, народів з метою забезпечення мир-
них зв’язків у інтернаціональному співробітництві за до-
помогою ефективних засобів зв’язку.

2.  Серед  окремих  концептуальних  підходів  інститу-
ційної структуризації міжнародного телекомунікаційного 
права визначаються основні  інституційні об’єкти міжна-
родного телекомунікаційного права – це суспільні відно-
сини щодо міжнародної  телекомунікації  та міжнародних 
телекомунікацій.

Загальну родову інституційну ознаку суб’єктів у між-
народному  телекомунікаційному права можна  визначити 
у  категорії  «міжнародні  телекомунікатори».  За  спеціаль-
ними функціональними ознаками правового режиму між-
народні телекомунікатори умовно поділяються на міжна-
родних абонентів та міжнародні служби телекомунікацій. 

Основний предмет міжнародного телекомунікаційного 
права становить транскордонна послуга (сервіс) зв’язку – 
міжнародна  телекомунікаційна  послуга  (international 
telecommunications  services),  що  надається  через  інфра-
структуру  систем  міжнародних  служб  пошти,  електрич-
ним зв’язком (кабельним), радіо (у тому числі супутнико-
вим) або у комплексі (електронна пошта, фототелеграфія, 
радіотелефонія,  інтерактивне  комп’ютерне  телебачення 
тощо). 
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ВАРТІСТь МАЙНА (ІНВЕСТиЦІЙ) ЯК МІРА КОМПЕНСАЦІЇ 
В МІЖНАРОДНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРАВІ

VaLuE Of PrOPErTy (INVESTMENTS) aS a MEaSurE Of COMPENSaTION 
IN INTErNaTIONaL ECONOMIC Law

Шаповал Т.В.,
аспірант кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин

Львівського національного університету імені Івана Франка

Досліджено категорію вартості майна як міру компенсації в міжнародному публічному праві. Наголошено, що з плином часу відбувся 
деякий поступ від більш гнучкого стандарту «відповідної» компенсації, яка уможливлювала часткову компенсацію з міркувань спра-
ведливості, до більш жорсткого стандарту «адекватної» чи «повної» компенсації, що оцінюється на основі (і водночас цим обмежена) 
справедливої ринкової вартості експропрійованої або знищеної власності. Увага в статті акцентується на тому, що у світлі всіх відповід-
них джерел звичаєве міжнародне право вимагає компенсації, еквівалентної справедливій ринковій вартості експропрійованих інвестицій 
(знищеного майна). Як зазначено, відсутність повністю врегульованих норм міжнародного звичаєвого права із цього питання є меншою 
проблемою у зв’язку з вирішенням більшості спорів на основі положень інвестиційних договорів. Міжнародні суди, зіткнувшись із пре-
тензіями з причин експропріації, діють у межах інвестиційного договору та здійснюють інтерпретацію відповідних положень договору із 
застосуванням виявлених фактів до їхніх умов. У світлі конкретних обставин справи компенсація не повинна призвести до руйнування 
справедливого балансу публічних і приватних інтересів.

Ключові слова: міжнародне інвестиційне право, незаконні експропріації, законні експропріації, справедлива ринкова вартість,  
вартість майна, двосторонні інвестиційні угоди.

Исследована категория стоимости имущества как мера компенсации в международном публичном праве. Отмечено, что с тече-
нием времени произошло некоторое продвижение от более гибкого стандарта «соответствующей» компенсации, что подразумевал 
возможность частичной компенсацию из соображений справедливости, к более жесткому стандарту «адекватной» или «полной» ком-
пенсации, определяемой на основе (и в то же время этим ограниченной) справедливой рыночной стоимости экспроприированной или 
уничтоженной собственности. Внимание в статье акцентируется на том, что в свете всех соответствующих источников обычное между-
народное право требует компенсации, эквивалентной справедливой рыночной стоимости экспроприированных инвестиций (уничтожен-
ного имущества). Как указано, отсутствие полностью урегулированных норм международного обычного права в этом вопросе является 
меньшей проблемой в связи с решением большинства споров на основе положений инвестиционных договоров. Международные суды, 
столкнувшись с претензиями по причинам экспроприации, действуют в рамках инвестиционного договора и осуществляют интерпрета-
цию соответствующих положений договора с применением выявленных фактов к их условиям. В свете конкретных обстоятельств дела 
компенсация не должна привести к разрушению справедливого баланса публичных и частных интересов.

Ключевые слова: международное инвестиционное право, незаконные экспроприации, законные экспроприации, справедливая 
рыночная стоимость, стоимость имущества, двусторонние инвестиционные договоры.

The article is dedicated to category “value of property” as measure of compensation in international public law. It shows that, over time there 
has been some movement from the more flexible standard of “appropriate” compensation, which implied the possibility of partial compensation 
that would take into account equitable considerations, to a more rigid standard of “adequate” or “full” compensation assessed on the basis of 
(and at the same time limited to) the fair market value of the expropriated or damaged property. Attention is focused on the fact that, in the light 
of all relevant sources, customary international law requires compensation equivalent to the fair market value of expropriated investments (dam-
aged property). As indicated, the lack of fully regulated norms of international customary law in this matter is a lesser problem in connection with 
the resolution of the majority of disputes based on the provisions of investment treaties. An international court faced with an expropriation claim 
brought under an investment treaty has a task of interpreting the relevant treaty provision and applying it to the facts before it. In light of specific 
circumstances of the case compensation should not lead to result destroying the fair balance of public and private interests.

Key words: international investment law, unlawful expropriation, lawful expropriation, fair market value, value of property, bilateral  
investment treaties.

Постановка проблеми. Майнову  відповідальність 
держав  та  компенсацію  завданих  збитків  у  міжнародно-
правовій системі за експропріацію майна, його знищення 
чи  пошкодження  переважно  неможливо  реалізувати  без 
визначення вартості такого майна. Стандарти оцінки для 

визначення вартості майна й правові особливості застосу-
вання її результатів міжнародними судами безпосередньо 
впливають на рівень відповідальності держави та можли-
вість компенсувати завдані збитки в повному чи частково-
му обсязі.



291

Порівняльно-аналітичне право
♦

1 Вказана позиція зазначена в справі міжнародного арбітражного суду «Сі-Ем-І 
проти Чехії» від 14 березня 2003 р., яка стосувалась незаконної експропріації 
майна, хоча суд посилався на положення міжнародного інвестиційного догово-
ру, які вимагали компенсації як умови для законної експропріації.

Нагадаємо, що  компенсація  –  це  одна  з  форм  відпо-
відальності  держав  за  вчинення  міжнародно-протиправ-
них  діянь,  що  полягає  у  відшкодуванні  завданої  шкоди, 
у тому числі упущеної вигоди, оціненої на основі фінан-
сового  розрахунку. Як  зазначає  І.  Лукашук,  у  міжнарод-
ному публічному праві передбачається компенсація шко-
ди,  завданої  як  державі,  так  і  громадянам  чи  компаніям  
[1, с. 392–393]. Варто зауважити, що в статті досліджуєть-
ся компенсація лише в частині майнових збитків, а здій-
снення компенсації в межах режиму міжнародного дого-
вірного права має наслідком використання такого поняття, 
як, наприклад, законність експропріації, що використову-
ється для застосування відповідальності до держав у разі 
неналежного відшкодування, передбаченого договором.

Сучасною тенденцією міжнародного публічного права 
в  умовах  значної  глобалізації  є  збільшення  судових  роз-
глядів за участю держав. Неоднозначне застосування кри-
теріїв для компенсації вартості майна може призводити до 
зменшення  економічного  й  політичного  співробітництва 
внаслідок  збільшення  інвестиційних ризиків для  інозем-
ців та політичного напруження між державами. Необхідно 
зазначити, що в разі компенсації за експропрійоване май-
но  нижче  ринкової  вартості  інвестор  зазнає  збитку,  вар-
тість якого визначається різницею між ринковою вартістю 
експропрійованого майна  та  розміром  компенсації,  тому 
доведення правомірності рішень міжнародних судів згід-
но  з  нормами  й  принципами міжнародного  права  є  осо-
бливо важливим.

Розвиток міжнародного права має спрямовуватись на 
розроблення максимально  чітких  і  зрозумілих  критеріїв, 
які  використовуються  міжнародними  судами  для  визна-
чення розміру компенсації, а отже, гармонізація правових 
норм та усунення неузгодженостей у міжнародній судовій 
практиці є визначальними для забезпечення співробітни-
цтва між державами.

У  договірних  положеннях  між  державами щодо  екс-
пропріації  (націоналізації,  вилучення  чи  позбавленням 
власності), як правило, наводять особливі вказівки щодо 
того, як досягти належного стандарту компенсації. Зазна-
чений стандарт характеризується мірою компенсації, яка в 
більшості договорів визначається через категорію вартос-
ті експропрійованих інвестицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вказана кате-
горія детально досліджена в спільній праці С. Рапінського 
та К. Вільямса «Збитки в міжнародному  інвестиційному 
праві»,  а  також  Ш.  Хінделангом  у  статті  «Двосторонні 
інвестиційні  договори,  звичай  і  здоровий  інвестиційний 
клімат: розглянуто питання впливу двосторонніх інвести-
ційних договорів на звичаєве інвестиційне право».

Метою статті є визначення основних правових тенден-
цій і критеріїв застосування категорії вартості інвестицій 
(майна) як міри компенсації в міжнародному економічно-
му праві, які забезпечують захист власності з урахуванням 
справедливості й обґрунтованості.

Виклад основного матеріалу. У двосторонніх інвести-
ційних договорах держави зазначають обов’язок виплати 
компенсації  інвестицій,  еквівалентної  «ринковій  вартос-
ті» (market value), «справедливій ринковій вартості» (fair 
market value),  «фактичній  вартості»  (actual value), «дій-
сній  вартості»  (genuine value), «реальній  вартості»  (real 
value), «справжній вартості» (true value). Серед цих термі-
нів «справедлива ринкова вартість» переважає в практиці 
міжнародного  арбітражу  та  передає  максимально  чітку 
інформацію  для  оцінки  відповідної  інвестиції  (майна)  з 
метою визначення розміру компенсації, яка необхідна для 
застосування  майнової  відповідальності  в  міжнародно-
му праві, тоді як інші умови, що пов’язані з визначенням 

компенсації, потребують додаткової інтерпретації з метою 
встановлення їх правильного значення [18, с. 79].

Наприклад,  у  справі  «Сіменс  проти  Аргентини»  від  
6  грудня  2007  р.  міжнародний  арбітражний  суд  тлума-
чив неуточнений термін вартості,  який був  зазначений у 
відповідному  двосторонньому  інвестиційному  договорі 
в  значенні  «повної  вартості»,  або  «справедливої  ринко-
вої  вартості»  [19,  с.  112].  Аналогічним  чином  у  справі 
«Вівенді  проти  Аргентини»  від  20  серпня  2007  р.  між-
народний  арбітражний  суд  зазначив,  що  «справедливою 
ринковою  вартістю» можна  вважати  еквівалент  від  фак-
тичного  значення  вартості,  тобто  «фактичної  вартості»  
[22, с. 245–246]  (останній термін був виявлений судом у 
відповідному договорі).

Компенсація «справедливої ринкової вартості» екс-
пропрійованих інвестицій чи знищеного майна повсюдно 
застосовується для досягнення стандарту повної компен-
сації. Однак варто вказати, що на відміну від незаконної 
експропріації,  як  стверджує  С.  Рапінський,  за  законних 
експропріацій заявники, як правило, не можуть стягнути 
збитки «на додаток до справедливої ринкової вартості ін-
вестицій» [18, с. 79].

Зазначимо, що в наукових працях та  арбітражних рі-
шеннях  термін  «стандарт  компенсації»  часто  викорис-
товується для позначення  заходів компенсації  за  експро-
пріацію.  Здебільшого  в  договірній  практиці  більшість 
інвестиційних  договорів  зобов’язують  як  умову  право-
мірності  експропріації  виплатити  компенсацію,  еквіва-
лентну справедливій ринковій вартості експропрійованих 
інвестицій [18, с. 79]. Хоча стандарти компенсації збитків 
у  міжнародному  інвестиційному  праві  відрізняються  за-
лежно від тексту відповідних двосторонніх інвестиційних 
договорів  та можуть  бути наділені  більшою чи меншою 
мірою гнучкістю в їх застосуванні, проте, керуючись твер-
дженням С. Рапінського, жоден договір не був виявлений 
таким, який однозначно зобов’язував виплатити «частко-
ву» компенсацію за експропріацію майна.

Один суд навіть дійшов висновку, що всі двосторонні 
інвестиційні  договори  ґрунтуються  на  «варіаціях  з  узго-
дженої істотної основної думки» щодо зобов’язання дер-
жави  з  виплати  повної  компенсації  в  разі  експропріації 
іноземної  власності1,  що,  на  думку  цього  міжнародного 
арбітражного суду, дає можливість відкласти вбік супер-
ечки щодо  того,  який  стандарт  компенсації  передбачено 
міжнародним правом [7, с. 115–116]. Однак цей висновок 
є  спірним  з  огляду  на  те, що  вплив  двосторонніх  інвес-
тиційних договорів на звичаєве міжнародне право є пред-
метом дискусій  [10],  а  також  зберігаються  відмінності  в 
положеннях  двосторонніх  інвестиційних  договорів,  які 
описують необхідну компенсацію за експропріацію.

Наприклад,  Ш.  Хінделанг  у  статті  із  цього  питання 
стверджує, що двосторонні інвестиційні договори справді 
мають необхідний потенціал, проте продовжує зазначати, 
що одним із принципів, який, за його оцінкою, перейшов 
із двосторонніх  інвестиційних договорів у звичаєве між-
народне право, є принцип, згідно з яким експропріація має 
супроводжуватись справедливою або адекватною компен-
сацією  [10].  Очевидні  авторські  вагання  щодо  точного 
формулювання  цього  правила,  а  також  відсутність  по-
силання на «справедливу ринкову вартість» як міру ком-
пенсації дають змогу припустити, що, як і раніше, важко 
обґрунтувати твердження, що інвестиційні договори вста-
новили  звичаєві  міжнародно-правові  норми  із  цього  пи-
тання [18, с. 79].

У дослідженні 2007 р. з аналізованого питання згадуєть-
ся Конференція ООН із торгівлі та розвитку (ЮНКТАД):  
«Загальний  рівень  збіжності  із  цього  питання  (умов  для 
експропріації)  серед  двосторонніх  інвестиційних  дого-
ворів  за  останнє  десятиліття  є  визначним,  за  винятком 
деталей,  що  стосуються  компенсації.  <…>  Двосторонні 
інвестиційні договори розрізняються  за ступенем специ-
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фічності й  складності, що стосуються розрахунку та ви-
плати компенсації» [5, с. 44, 55].

Варто звернути увагу на практику Європейського суду 
з  прав  людини  (далі  –  ЄСПЛ)  у  справах  про  експропрі-
ацію. Вказаний суд розвинув прецедентне право, що де-
монструє значну безперервність і послідовність, яка може 
бути пов’язана з тим фактом, що всі спори розглядались 
одним  і  тим же  судом  (на  відміну  від  безлічі міжнарод-
них  арбітражних  судів),  а  також  із  застосуванням  одна-
кових  положень  у  всіх  випадках  (порівняно  з  безліччю 
інвестиційних договорів і заплутаним звичаєвим правом)  
[18, с. 80]. Відповідні вимоги наводяться окремими осо-
бами й компаніями відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до 
Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі – Конвенція), у якій говориться: «Кожна фізич-
на або юридична особа має право на мирне користуван-
ня своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї 
власності інакше, як в інтересах суспільства та на умовах, 
передбачених  законом  і  загальними  принципами  міжна-
родного права».

ЄСПЛ  враховує  іншу  частину  вказаної  статті:  «Про-
те  попередні  положення  жодним  чином  не  обмежують 
право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає 
необхідними для здійснення контролю за користуванням 
майном відповідно до загальних інтересів або для забез-
печення  оплати  податків  чи  інших  зборів  або штрафів». 
Загальний  підхід  цього  міжнародного  суду  до  вимірю-
вання компенсації проявляється в доктрині «справедли-
вого балансу» (fair balance,  справедливої рівноваги) між 
вимогами  загальних  інтересів  суспільства  та  вимогами 
захисту основних прав людини. Як ЄСПЛ зазначив в од-
ній  із  найчастіше  цитованих  ним  справі  –  «Спорронґ  і 
Льоннрот проти Швеції» 1982 р., – «пошук цього балан-
су є невід’ємною частиною всієї Конвенції і також знахо-
дить своє відображення в статті 1 (протоколу № 1)» (п. 69)  
[2; 20]. Умови компенсації повинні бути такими, щоб не 
накладати «непропорційний» або «індивідуальний  і над-
мірний» тягар на особу, а «справедливий баланс» має бути 
дотриманий [2; 20].

Розвиваючи цю доктрину, ЄСПЛ вважає дуже важли-
вим, що право на повну компенсацію не гарантоване в усіх 
обставинах, оскільки законні цілі «суспільного інтересу», 
зумовлені  заходами  економічної  реформи  чи  заходами, 
спрямованими  на  досягнення  більшої  соціальної  спра-
ведливості,  можуть  створювати  умови  для  визначення 
зменшеного розміру компенсації активів, що були експро-
прійовані, на відміну від відшкодування повної ринкової 
вартості майна [18, с. 81].

Так, у справі «Папахелас проти Греції» від 25 березня 
1999 р. влада Греції за рішенням міністра, згідно із Законом 
Греції «Про зобов’язання власників, нерухомість яких меж-
ує з місцями будівництва головних доріг», у 1989 р. конфіс-
кувала об’єкти нерухомості  заявників для цілей побудови 
нової головної дороги. Експропрійована власність включа-
ла територію розміром 8 402 м2, яка була частиною великої 
земельної  ділянки  заявників.  Законодавство  Греції  перед-
бачало презумпцію, відповідно до якої в разі побудови го-
ловної дороги власники, нерухомість яких межувала із цією 
дорогою,  отримували  переваги,  а  отже,  зобов’язувались 
«жертвувати» частиною вартості експропрійованого майна. 
Застосовуючи цю презумпцію, влада Греції вважала, що за-
явники отримали економічну вигоду від будівництва доро-
ги, яка сама по собі відшкодувала їхнє право на компенса-
цію за 1 440 м2 експропрійованих земель. Отже, заявникам 
уряд компенсував лише 6 962 м2 земельної ділянки [15].

Заявники скаржились, що презумпція, яка передбача-
лась  законодавством  Греції,  завадила  їм  отримати  через 
внутрішньодержавні суди компенсацію за 1 440 м2 експро-
прійованої земельної ділянки.

ЄСПЛ  зазначив, що  в  системі  права  Греції,  яка  була 
застосована в цій ситуації, компенсація в будь-якому разі 

зменшується на суму, рівну вартості відповідної території 
земельної ділянки, без можливості власникам оспорити в 
національних  судах  те, що насправді  результат  вказаних 
робіт  не  мав  жодної  вигоди,  мав  меншу  вигоду  чи  став 
причиною різноманітних збитків.

Наголошено, що ця система права, яка занадто сувора 
(негнучка) і не враховує різноманітність ситуацій, ігнору-
ючи  відмінності,  зумовлені,  зокрема,  природою робіт  та 
плануванням місцевості, уже раніше була віднесена судом 
до такої, що порушує ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, у 
двох подібних справах за участю Греції (п. 53). ЄСПЛ не 
виявив жодної причини, згідно з якою він не повинен слі-
дувати цьому прецедентному праву  (щодо захисту права 
власності),  якщо  заявники  були  позбавлені  внутрішньо-
державними судами захисту свого права на повну компен-
сацію  за  втрату  власності  та  яким була  призначена  ком-
пенсація лише за 6 962 м2 з 8 402 м2 земельної ділянки, що 
була експропрійована [15].

Таким  чином,  заявникам  довелось  нести  тягар,  який 
був індивідуальним і надмірним та міг бути визнаний за-
конним лише в разі наділення заявників можливістю до-
вести свій імовірний збиток та отримати належну компен-
сацію. У цій юридичній ситуації необхідний баланс не був 
дотриманий.

ЄСПЛ  нагадав,  що  втручання  в  право  на  повагу  до 
приватної власності має відповідати «справедливому ба-
лансу» між питаннями основних інтересів суспільства та 
вимогами  захисту основоположних прав людини. Умови 
компенсації згідно із застосованими положеннями законо-
давства Греції були визначальними для вирішення питан-
ня  про  те,  чи  відповідають  оспорювані  заходи  критерію 
справедливого балансу та чи не створюють вони для за-
явника надмірний тягар (п. 48). У зв’язку із цим експро-
пріація власності без виплати грошової суми, яка розумно 
співвідноситься до  вартості  власності,  зазвичай  створює 
непропорційне  втручання,  яке  не  може  бути  виправдане 
відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції. Однак ця 
норма не гарантує право на повну компенсацію з ураху-
ванням усіх обставин, оскільки законні цілі «суспільного 
інтересу» можуть створювати умови для меншої компен-
сації порівняно з виплатою повної ринкової вартості май-
на [15].

Проте ЄСПЛ зазначив, що в цій справі остаточна сума 
компенсації  була  оцінена  лише  на  1  621  грецьку  драхму 
менше, ніж сума компенсації, що була запропонована Асо-
ціацією незалежних експертів, а тому суд дійшов висновку, 
що сума, яка виплачувалась заявникам, була справедливою 
щодо вартості експропрійованої земельної ділянки [15].

Доктрина «справедливого балансу» щодо компенсації 
за експропріацію знаходить відображення в значній кіль-
кості судових рішень ЄСПЛ. Зокрема, крім вищезазначеної 
справи, вона знаходить вияв у положеннях рішень таких 
справ:  «Брумареску  проти Румунії»  (п.  78)  [6],  «Колиш-
ній король Греції та  інші проти Греції»  (п. 89)  [9], «Зве-
жинський  проти Польщі»  (п.  71)  [25],  «Ягцирал  та  інші 
проти Греції» (п. 40) [23], «Платаку проти Греції» (п. 55) 
[17], «Малама проти Греції» (п. 48) [14], «Джокела проти 
Фінляндії» (п. 53) [13], «Пінкова та Пінк проти Республі-
ки Чехія» (п. 52) [16], «Звольськи і Звольська проти Рес-
публіки Чехія» (п. п. 69–70) [24], «Аллард проти Швеції»  
(п. 54) [4], «Трегубенко проти України» (п. 53) [3], «Джей. 
Ей. Пай (Оксфорд) Лтд проти Сполученого Королівства» 
(п. 46)  [11], «Ян та  інші проти Німеччини»  (п. п. 93–95) 
[12], «Стрейн та інші проти Румунії» (п. 44) [21] тощо.

У цих судових справах суд вимагає тільки те, щоб роз-
мір компенсації «розумно співвідносився» з ринковою вар-
тістю майна. Оцінка того, що являє собою розумне спів-
відношення компенсації та вартості майна, є необхідною 
в  кожному  конкретному  випадку. Можливість  компенса-
ції, меншої за повну, визнана судом лише в тих випадках, 
які  за  своєю  суттю  вважались  законними  експропріація-



293

Порівняльно-аналітичне право
♦

ми, тобто такими, що відповідають вимогам «поведінки»  
(за своєю суттю незаконні експропріації обов’язково ство-
рюють  умови  для  компенсації  повної  поточної  вартості 
майна) [18, с. 81–82]. У практиці ЄСПЛ відчуження май-
на, яке відповідає вимогам «поведінки», проте за наслід-
ком якого компенсація не була виплачена, все одно буде за 
своєю суттю законним.

Крім  того,  з  прецедентного  права  постає,  що  не  всі 
види законних експропріацій допускають зменшений роз-
мір компенсації. Наприклад, суд у справі «Скордіно про-
ти Італії» від 29 березня 2006 р. постановив: «У багатьох 
випадках законної експропріації, наприклад експропріації 
земельної  ділянки  з  метою  будівництва  дороги  або  для 
інших цілей «в інтересах суспільства», тільки повна ком-
пенсація може розглядатись  як розумно пов’язана  з  вар-
тістю майна»  [18, с. 82]. У цих випадках тільки компен-
сація, відповідна ринковій вартості майна, вважатиметься 
такою, що забезпечує «справедливий баланс» (хоча логіка 
розгляду справи «Папахелас проти Греції»  (п. 53) теоре-
тично  вела  за  дотримання  певних  умов  до  можливості 
зменшення  розміру  компенсації  на  суму  вартості  раціо-
нально обґрунтованих і розрахованих переваг, які зумов-
лювались певною безпосередньою корисністю здійснених 
державою заходів, що проявлялась у збільшенні вартості 
поряд розташованих земель заявника у зв’язку з будівни-
цтвом шосе). Натомість законні експропріації в результаті 
«заходів економічної реформи або заходів, спрямованих на 
досягнення більшої соціальної справедливості» зумовлю-
ють  визначення  меншого  розміру  компенсації.  Поняття 
«економічна  реформа»  та  «соціальна  справедливість»  є 
досить гнучкими й використовуються для інтерпретації з 
урахуванням конкретних фактів, проте вони, безсумнівно, 
охоплюють загальногалузеві націоналізації та  інші ради-
кальні  регулюючі  заходи.  Однак  навіть  у  цьому  остан-
ньому типі експропріації суд не призначить компенсацію, 
явно нижчу за ринкову вартість майна [18, с. 82].

У справі «Пінкова та Пінк проти Чеської Республіки» 
від 5 листопада 2002 р. ЄСПЛ постановив, що людина, по-
збавлена свого майна, загалом повинна отримати компен-
сацію, «розумно пов’язану з його вартістю», незважаючи 
на те, що «законні цілі «публічних інтересів» можуть 
зумовлювати меншу компенсацію від повної ринкової вар-
тості». Із цього постає, що згаданий баланс, як правило, 
досягається  в  разі,  якщо  компенсація,  що  виплачується 
особі, чиє майно експропрійоване, є розумно пов’язаною 
з  його  «ринковою»  вартістю  [16].  Наприклад,  ЄСПЛ  у 
справі «Платаку проти Греції» від 11 січня 2001 р. поста-
новив, що компенсація в розмірі 30 млн грецьких драхм, 
виплачена заявникові, «не відповідала розумному співвід-
ношенню» до ринкової вартості майна, яка була визначена 
в розмірі близько 147,5 млн грецьких драхм. За рішенням 
у цій справі в частині майнових збитків суд, керуючись ви-
могою заявника отримати компенсацію з урахуванням ви-
плаченої частини в розмірі лише 120 млн грецьких драхм, 
задовольнив вимогу та постановив компенсувати 90 млн 
грецьких драхм, взявши до уваги вже компенсовану дер-
жавою суму [17].

Таким  чином,  «розумне  співвідношення  компенсації 
до ринкової вартості», як правило, використовується для 
визначення  розміру  компенсації  з  урахуванням  необхід-
них обставин справи та обґрунтовується певними еконо-
мічними чинниками й показниками з метою забезпечення 
принципу «справедливого балансу».

Порівнянність  прецедентів  ЄСПЛ  зі  справами,  роз-
глянутими  міжнародними  інвестиційними  арбітражами, 
дещо обмежена тим фактом, що суд переважно має справу 
з  претензіями,  пред’явленими  громадянами  проти  їхніх 
держав. Водночас,  як  зазначає С.  Рапінський, Конвенція 
сама  по  собі  є  міжнародним  правовим  інструментом,  і 
його тлумачення ЄСПЛ має потенціал для інформування 
міжнародного регулювання спорів загалом [18, с. 83].

Наведене  показує, що  звичаєве міжнародне  право  не 
повною мірою вирішило питання про компенсацію в разі 
законної  експропріації.  Безперечно,  з  плином  часу  від-
бувся деякий поступ від більш гнучкого  стандарту «від-
повідної»  компенсації,  яка  уможливлювала  часткову 
компенсацію  з міркувань  справедливості,  до  більш жор-
сткого стандарту «адекватної» або «повної» компенсації, 
що оцінюється на основі справедливої ринкової вартості 
експропрійованих інвестицій (і водночас цим обмежена). 
С. Рапінський вважає, що у світлі всіх відповідних джерел 
звичаєве  міжнародне  право  вимагає  компенсації,  еквіва-
лентної справедливій ринковій вартості експропрійованих 
інвестицій,  якщо  в  умовах  конкретних  обставин  справи 
такі компенсації не призводили б до явно несправедливо-
го результату, що руйнує баланс громадських і приватних 
інтересів [18, с. 83].

Як уже згадувалось, відсутність повністю врегульова-
них норм міжнародного звичаєвого права із цього питання 
є меншою проблемою у  зв’язку  з  вирішенням більшості 
спорів на основі положень інвестиційних договорів. Арбі-
тражні суди, зіткнувшись із претензіями з причин експро-
пріації,  діють  у  межах  інвестиційного  договору  та  здій-
снюють інтерпретацію відповідних положень договору із 
застосуванням виявлених фактів до їхніх умов [18, с. 83].

Інвестиційні  договори  зумовлюють  правомірність 
експропріації  на  основі  виплати  компенсації  та  встанов-
люють  вимоги  для  такої  компенсації.  Інакше  кажучи, 
договірні положення про  експропріацію регулюють ком-
пенсацію, яка застосовується лише в межах законних екс-
пропріацій.  Зазначене  передбачає, що міжнародне  право 
проводить  відмінність між компенсацією  за  законними  і 
незаконними експропріаціями.

Вважаємо  логічним,  що  присудження  компенсації  за 
незаконну експропріацію визначається не в інвестиційних 
договорах, а міжнародним звичаєвим правом про відпові-
дальність держав за міжнародно-протиправне діяння. Низ-
ка нещодавніх арбітражних рішень прийняли цю позицію. 
У справі «Ей-Ді-Сі проти Угорщини» від 2 жовтня 2006 р. 
суд постановив: «Оскільки двосторонній міжнародний до-
говір не містить жодних юридичних спеціальних правил, 
які регулюють питання стандарту для оцінки збитку в разі 
незаконної експропріації, міжнародний арбітраж у цьому 
випадку повинен застосовувати типовий стандарт, що міс-
титься у звичаєвому міжнародному праві» [18, с. 84].

Стандарт  оцінки  збитку  (а  саме його  основоположна 
мета),  спричиненого  в  результаті  незаконних  дій  міжна-
родним інвестиційним звичаєвим правом, викладено в рі-
шенні в справі «Фабрики в Хожуві». Аналогічним чином 
міжнародний арбітраж у справі «Сіменс проти Аргенти-
ни»  встановив,  що  двосторонній  інвестиційний  договір 
між  Аргентиною  та  Німеччиною  застосовується  тільки 
для компенсації за експропріацію, що здійснюється відпо-
відно до умов цього договору. Однак оскільки експропріа-
ція майна відбулась із порушенням зазначеного договору, 
то суд встановив, що правом, яке може бути застосоване, 
є звичаєве міжнародне право, керуючись ст. 36 кодифіка-
ції Комісії міжнародного права  «Статті  про  відповідаль-
ність держав за міжнародно-протиправні діяння» та пре-
цедентом у справі «Фабрики в Хожуві» щодо необхідності 
«усунути всі наслідки незаконного акту» [19, с. 111–112]. 
Такий же підхід застосували в справі «Вівенді проти Ар-
гентини» [22].

Застосування міжнародного звичаєвого права, а не по-
ложень  договору  може  вплинути  на  визначення  розміру 
компенсації.  Арбітражний  суд  встановив,  що  стандарт 
міжнародного звичаєвого права дає змогу, якщо цього по-
требують факти,  більшого  рівня  компенсації,  ніж  це  пе-
редбачено в ст. 5 двостороннього інвестиційного договору 
між Аргентиною та Францією для законної експропріації 
[22, с. 244]. Відмінність між цими двома режимами (між 
звичаєм і договором) розглянуто нижче.
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Як зазначено в справі «Сіменс проти Аргентини» від  
6 грудня 2007 р., «ключовою відмінністю» компенсації від-
повідно до положень статей двостороннього інвестиційно-
го договору та стандарту компенсації в справі «Фабрики в 
Хожуві» є те, що в першому випадку компенсація повинна 
врахувати всі фінансові збитки, можливі для розрахунку, 
або усунути всі наслідки незаконного акту, на противагу 
компенсації «еквіваленту вартості експропрійованих ін-
вестицій» згідно з умовами міжнародного договору. Керу-
ючись звичаєвим інвестиційним правом, заявник має пра-
во на компенсацію не лише вартості підприємства станом 
на  дату  експропріації  (а  саме  18  травня  2001  р.),  а  й  на 
більшу вартість, якої підприємство досягло станом на дату 
присудження міжнародним судом компенсації, з урахуван-
ням будь-яких непрямих збитків [19, с. 112]. Отже, у цьо-
му разі визначення дати, станом на яку необхідно оцінити 
«справедливу  ринкову  вартість»  підприємства,  залежало 
від вирішення питання про застосування договірного ре-
жиму (визначення вартості на дату експропріації) або зви-
чаєвих правових норм (визначення вартості з урахуванням 
її збільшення на дату її присудження).

Варто  зауважити,  що  в  деяких  рішеннях  арбітражні 
суди застосували договірні положення про компенсації без 
вирішення питання про законність експропріації, навіть у 
тих  справах,  що  стосувались  незаконних  експропріацій 
(наприклад,  у  справі  «Вена Хотелс  проти Єгипту»  від  8 
грудня 2000 р.) [18, с. 84–85]. Ігнорування цього питання в 
таких рішеннях можна пояснити тим, що в практиці між-
народного  судочинства для обох режимів  (міжнародного 
звичаєвого та договірного права) фактично застосовується 
стандарт справедливої ринкової вартості майна.

Висновки. Таким  чином,  основним  правовим  кри-
терієм  компенсації  для  застосування  категорії  вартості 
майна  (інвестицій)  як  міри  відповідальності  в  міжна-
родному публічному праві є  законність чи незаконність  
діянь держави.

Незаконність діянь держави, зокрема  незаконність 
експропріації, має наслідком застосування норм звичаєво-
го міжнародного права щодо відповідальності держав  за 
міжнародно-протиправне  діяння,  а  саме  принципу  «усу-
нення всіх наслідків незаконного акту», який зазначений 
у справі «Фабрики в Хожуві» (за аналогічним принципом 
застосовується  компенсація  в  разі  знищення  чи  пошко-
дження  майна).  У  цій  ситуації  допустима  компенсація, 
відповідна повній вартості майна або в окремих випадках 
вартості його ремонту, тобто такій, що de facto відповідає 
стандарту  «справедливої  ринкової  вартості»,  розрахова-
ної на дату присудження компенсації міжнародним судом, 
незважаючи на дискусії щодо правильності застосування 
такої назви стандарту в міжнародному звичаєвому праві.

Законність діянь держави, зокрема законність експро-
пріації, зумовлюється її відповідністю міжнародним інвес-
тиційним  договорам,  а  тому  компенсація  застосовується 
в умовах договірного режиму. Проте практика укладення 

таких договорів, а також інтерпретація їхніх умов міжна-
родними  судами  свідчить  про  необхідність  компенсації 
повної  вартості  майна,  яка  переважно  також  відповідає 
стандарту  «справедливої  ринкової  вартості»,  базуючись 
на положеннях двосторонніх інвестиційних договорів.

Основними тенденціями компенсації на підставі закон-
ної експропріації є такі: 1) відсутність включення, окрім 
тих, що зазначені в застосованому договорі, інших додат-
кових відшкодувань до компенсації справедливої ринкової 
вартості інвестицій; 2) допустимість урахування умов для 
визначення  зменшеного  розміру  компенсації  майна  (по-
рівняно з повною ринковою вартістю). Такими умовами, 
згідно з практикою Європейського суду з прав людини, є 
переважно законні цілі «суспільного інтересу», що зумов-
лені заходами економічної реформи або заходами, спрямо-
ваними на досягнення більшої соціальної справедливості.

Важливими закономірностями практики Європейсько-
го  суду  з  прав  людини,  які  відповідають  вимогам  ст.  17 
Загальної  декларації  прав  людини  1948  р.  щодо  немож-
ливості  безпідставного  позбавлення  своєї  власності  під 
час застосування доктрини «справедливого балансу» для 
зменшеного розміру компенсації, виявилась необхідність 
урахування всіх необхідних обставин справи, а саме:

а) щодо  визначення  законності  діянь,  зокрема  й  екс-
пропріації,  як  основної  умови  для  зменшеного  розміру 
компенсації;

б) щодо врахування вже виплаченого державою розмі-
ру компенсації, який виявився недостатнім у зв’язку з не-
відповідністю ринковій вартості експропрійованого майна 
або внаслідок тривалого періоду виплати (справи «Плата-
ку проти Греції» та «Малама проти Греції», позиція суду 
щодо  недостатності  встановленої  національним  правом 
компенсації в п. 79 справи «Брумареску проти Румунії»);

в) щодо застосування державою «непрямої» експропрі-
ації, «фактичної» експропріації чи інших форм обмежен-
ня власності, тобто таких заходів, унаслідок яких позбав-
лення власності не відбулось у повному обсязі, зокрема й 
у  разі  обмеження прав  власника щодо  об’єкта  власності 
(щодо накладення обмежень на власність  та  її можливої 
експропріації в майбутньому в справі «Спорронґ і Льонн-
рот проти Швеції», щодо невизначеності питання експро-
пріації в національних судах у справі «Звежинський проти 
Польщі»);

г) щодо врахування обґрунтованих переваг, які отримав 
заявник унаслідок експропріації, як елемент компенсації, 
раціонально розрахований (позиція суду щодо ненадання 
можливості  внутрішнім  правом  оскаржити  презумпцію 
про отримання переваг від будівництва шосе в п. 54 спра-
ви «Папахелас проти Греції»).

З’ясування  зазначених  обставин  для  відшкодування 
зменшеного розміру компенсації відповідає вимозі щодо 
неможливості  безпідставного  позбавлення  свого  майна, 
доктрині «справедливого балансу»  та поняттю «розумне 
співвідношення компенсації до ринкової вартості майна».
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У статті розглядаються біотичні проблеми інтракорпорального та екстракорпорального штучного запліднення, а також сурогатного 
материнства. Проаналізовано з філософсько-правової точки зору моральні дилеми допоміжних репродуктивних технологій. Представле-
но етичну оцінку маніпуляцій зі статевими клітинами та ембріонами людини, які пов’язані із штучним заплідненням.

Ключові слова: біоетика, етика, ембріон, екстракорпоральне штучне запліднення, сурогатне материнство.

В статье рассматриваются биоэтические проблемы интракорпорального и экстракорпорального искусственного оплодотворения, 
а также суррогатного материнства. Проанализированы с философско-правовой точки зрения моральные дилеммы вспомогательных 
репродуктивных технологий. Представлено этическую оценку манипуляций с половыми клетками и эмбрионами человека, связанные с 
искусственным оплодотворением. 

Ключевые слова: биоэтика, этика, эмбрион, экстракорпоральное искусственное оплодотворение, суррогатное материнство.

This article deals with the biotic problems of the intracorporeal fertilization, invitro fertilisation and surrogacy. There is provided the analysis 
of the philosophical legal point of view of the moral dilemmas of assisted reproductive technology. There are presented ethical assessment of 
manipulation of gametes and human embryos which are associated with artificial insemination. 

Key words: bioethics, ethics, embryo, invitro fertilization, surrogacy.

РОЗДІЛ 12 
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Постановка проблеми. Сьогоднішній  стан  демогра-
фічної ситуації в Україні демонструє сумну статистику – 
смертність значно перевищує народжуваність. Крім цього, 
збільшується кількість бездітних сімей. Проте, як підкрес-
люють спеціалісти, зростає і кількість жінок, що завагіт-
ніли  завдяки  допоміжним  репродуктивним  технологіям 
(далі – ДРТ) [3]. Сучасна медицина володіє колосальними 
потенціями у сфері зародження нового життя. Її техноло-
гічні можливості створюють небачені раніше способи лі-
кування безпліддя та виношування вагітності. Проблеми 
зачаття,  народження, материнства  та  батьківства  набува-
ють унікальних засобів  їх вирішення. Сучасні репродук-
тивні технології допомагають бездітним людям народити 
здорових  дітей.  Проте  одночасно  з  появою  новітніх  ме-
дичних технологій у сфері репродукції з’являється низка 
питань етичного характеру. Моральна оцінка таких мож-
ливостей лежить у площині біоетики. 

Стан дослідження.  Проблематика  штучного  заплід-
нення  неодноразово  поставала  об’єктом  науково-право-
вих досліджень  в Україні. Ці  питання  вивчали науковці:  
Р. Гревцова, Н. Старікова,  І. Сенюта, С. Стеценко, Г. Те-
решкевич, В. Третьякова, С. Цебенко. Проте вказані про-
блеми потребують детального аналізу з позиції морально-
етичної оцінки їх допустимості.

Метою статті є морально-етична оцінка та правова ре-
гламентація штучного запліднення та імплантації ембріо-
нів в Україні з філософсько-правової точки зору.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна 
наука, втручаючись у процес зародження нового життя за 
допомогою  допоміжних  репродуктивних  технологій,  по-
роджує низку питань етичного характеру. Чи допустимим 
є втручання у «божественний» задум життя людини? Чи 
мають право на існування ембріони, котрих не імпланту-
ють у жіночий організм? Якщо ні,  то чи є морально ви-
правданим їх знищення? Хто залишається власником тих 
ембріонів,  які  залишились  після  проведення  процедури 
штучного запліднення? Чи доцільно зберігати анонімність 
донорів яйцеклітин та сперматозоїдів? Чи не знайдуть міс-
це при створенні ембріонів євгенічні  ідеї? Чи етичною є 

можливість створення «генетично правильних» ембріонів 
без спадкових «недоліків»? Таких питань виникає безліч. 
Завданням правознавців, біоетиків, філософів та богосло-
вів є якомога детальніший аналіз указаних проблем та по-
шук морально правильних відповідей.

Згідно  з  чинним  українським  законодавством,  допо-
міжні  репродуктивні  технології  –  методики  лікування 
безпліддя, за яких маніпуляції з репродуктивними кліти-
нами,  окремі  або  всі  етапи  підготовки  репродуктивних 
клітин,  процеси  запліднення  та  розвитку  ембріонів  до 
перенесення їх у матку пацієнтки здійснюються в умовах 
іnvitro. Іnvitro – техніка виконання експерименту чи інших 
маніпуляцій у  спеціальному лабораторному посуді  або в 
контрольованому середовищі поза живим організмом [9].

Серед видів репродуктивних технологій у сучасній ме-
дицині розрізняють три: 

1)  інтракорпоральні  технології  (введення  чоловічого 
сім’я; GIFT (Gamete Intra-Fallopian Transfer) – перенесен-
ня гамет у фаллопієві труби; інші подібні технології);

2)  екстракорпоральні  технології  (FIVET  (Fecundation 
invitro  and  embryo-transfer)  –  запліднення  у  пробірці  та 
перенесення ембріона) та подібні до неї технології;  ISCI 
(Intra Cytoplasmic Sperm Injection) – введення сперматозо-
їда всередину яйцеклітини [2, с. 110].

3) сурогатне материнство
Зупинимось на першому виді репродуктивних техно-

логій  –  інтракорпоральних.  Зокрема,  розрізняють  також, 
залежно від походження гамет, гомологічне (якщо і сім’я, 
і  яйцеклітина  походять  від  подружжя)  та  гетерологічне 
(якщо сім’я і / або яйцеклітина є від чоловіка-донора або 
жінки-донора) [2, с. 111].

З приводу моральної оцінки такого виду запліднення 
не знаходимо в літературі значної кількості напрацювань. 
Проте  сформульованою  є  позиція  католицьких  богосло-
вів, які детально її аргументують, спираючись на керівні 
документи церкви. Зокрема, говорячи про моральну оцін-
ку  гомологічної  та  гетерологічної  штучних  інсемінацій,  
о.  Ігор  Бойко,  який  досліджує  біотичні  питання,  відзна-
чає наступне. Загалом, гомологічна штучна інсемінація є 
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дозволеною, оскільки мова йде про лікувальну допомогу 
подружній парі, щоб їх стосунки, цілісні у всіх своїх ви-
мірах  (фізичному,  психологічному  та  духовному),  могли 
закінчитися зачаттям дитини. При цьому мають застосо-
вуватись  технології  (зокрема,  при  взятті  сім’я  чоловіка), 
які  не  порушують  моральних  принципів.  Уже  папа  Пій 
ХІІ, потім Павло VІ в енцикліці Humana e vitae, а пізніше і 
Конгрегація у справах віровчення в Інструкції Donum vitae 
наполягають на одному важливому аспекті: обов’язковому 
збереженні  духовно-фізичної  єдності  подружнього  акту. 
Втручання гінеколога можна вважати дозволеним за умо-
ви, якщо це сприятиме ефективності такого акту (у здій-
сненні  його  дітородної  функції),  але  в  жодному  разі  не 
замінятиме  його.  …  Із  цього  випливає,  далі  продовжує 
автор, цитуючи положення із Інструкції Donum vitae, що 
штучна гомологічна інсемінація в рамках подружжя може 
бути допустимою виключно у тих випадках, коли технічні 
засоби не  підміняють  собою подружнього  акту,  але  слу-
жать для полегшення і допомоги, щоб акт досяг своєї при-
родньої мети [2, с. 115].

Щодо моральної оцінки гетерологічної  інсемінації на-
уковець, цитуючи згадану Інструкцію, підкреслює, що ко-
ристуватись донорськими гаметами не дозволено, адже це 
порушує  єдність  сімейної  пари  та  нерозривність  шлюбу: 
«Штучне  гетерологічне  запліднення  суперечить  єдності 
подружжя,  гідності  чоловіка  та  дружини,  властивому  по-
кликанню батьків  і праву дитини бути зачатою і приведе-
ною на світ у подружжі і з подружжя… Більше того, воно 
є образою спільного покликання чоловіка та дружини бути 
батьком  і  матір’ю:  воно  об’єктивно  позбавляє  подружню 
плідність єдності та цілісності. Воно спричинює і проявляє 
розрив між генетичними батьками та відповідальністю за 
виховання дитини». Наслідки цього проявляються і на ди-
тині, яка буде змушена дізнатись і прийняти цю «нездоро-
ву» ситуацію. З психологічного погляду, перед дитиною по-
стає важке завдання встановити особу біологічного батька. 
У законодавствах різних країн було введено певні юридичні 
формулювання, що стосуються констатації фактів батьків-
ства, збереження таємниці донорства, а також нормативні 
акти,  пов’язані  із  торгівлею  сім’єю.  Однак  залишається 
сумнівною допустимість положення, згідно з яким для ди-
тини  залишається  таємницею  ім’я  її  біологічного  батька: 
кожен громадянин має право знати своїх батьків, і це право 
відкрито визнає багато держав [2, с. 115 – 116].

Деякі медики вказують, що гетерологічна інсемінація 
породжує етичні проблеми. Зокрема, під час успішної ін-
семінації спермою чоловіка біологічні та соціальні батьки 
збігаються,  тому  такий  метод  порівняно  рідко  викликає 
етичні  заперечення  і не  суперечить усталеним правовим 
нормам сімейно-шлюбних взаємин. Народження ж дити-
ни за допомогою штучної інсемінації донора пов’язане з 
багатьма протиріччями морального порядку. Перш за все, 
це питання щодо донорства статевих клітин (яйцеклітини, 
сперматозоїди), що є однією із форм донації генетичного 
матеріалу. Якщо моральний характер безоплатного донор-
ства крові ні у кого не викликає сумнівів, то щодо донор-
ства гамет є суперечливі оцінки [1, с. 110].

Другим популярним серед потенційних батьків видом 
штучного запліднення є екстракорпоральне запліднення.

Екстракорпоральне  (штучне)  запліднення  –  сучасний 
біотехнологічний  метод  подолання  безпліддя  –  зачаття 
invitro (у пробірці): позаматкове запліднення яйцеклітини 
безплідною,  але  здатної  до  виношування  дитини  жінки 
спермою чоловіка (або іншого чоловіка), а потім імплан-
тація заплідненої яйцеклітини в її матку [8, с. 84].

Згідно  з  Порядком  застосування  допоміжних  репро-
дуктивних технологій в Україні, повнолітні жінки та / або 
чоловіки мають право за медичними показаннями на про-
ведення лікувальних програм ДРТ (п. 1.7) [9].

Застосування  техніки  екстракорпорального  штучного 
запліднення передбачає неминучість маніпуляцій зі стате-

вими клітинами та  ембріонами людини. Причому тут до-
водиться  стикатись  із  тими ж  філософськими  та  мораль-
ними питаннями, що обговорюються у зв’язку зі штучним 
перериванням вагітності: який моральний статус ембріона, 
з якої стадії розвитку зародка він повинен вважатись люд-
ською істотою, в якому обсязі він має права людини? [6].

Українські  вчені,  акцентуючи  увагу  на  етичних  про-
блем  ЕКЗ,  до  них  відносять:  біологічні  права  ембріона 
та соціальні проблеми (припустимість / необхідність збе-
реження  анонімності  донорів-чоловіків  або  сурогатних 
матерів для майбутніх дітей і їх офіційних батьків; небез-
пека своєрідного расизму при нагоді цілеспрямованої або 
випадкової  «селекції»  донорів  –  носіїв  «кращих»  генів; 
знищення / збереження зародка в разі можливих або вияв-
лених аномалій; проблема власності на «зайві» ембріони 
тощо [5, с. 111].

Із  приводу  моральних  проблем,  пов’язаних  зі  штуч-
ним заплідненням, необхідно вказати, перш за все, на те, 
що  дана  технологія  під  час  її  здійснення  передбачає  за-
пліднення  одночасно  декількох  яйцеклітин,  тим  самим 
створюючи  декілька  ембріонів.  Запліднення  яйцеклітин 
відбувається поза межами жіночого організму, у штучних 
умовах. Після  спливу 48  годин  ембріони пересаджують-
ся в матку. Невикористані запліднені клітини дуже часто 
знищуються, заморожуються або використовуються в на-
укових експериментах.

Із 95% запліднених invitro ембріонів, які гинуть, певна 
частина знищується свідомо: одні через непридатність для 
перенесення в матку чи труби; інші спочатку зберігаються 
як «запасні» для подальших спроб запліднення цієї самої 
жінки,  їх викидають після того, як закінчиться  їх термін 
зберігання у замороженому стані, або застосовують у екс-
периментальних дослідженнях ліків, абортивних засобів, 
вакцин, онкогенних речовин тощо [4, с. 474].

Таким  чином,  знищення  ембріонів  фактично  є  ніве-
люванням цінності  та  гідності  особи,  ідентичності  люд-
ського ембріона. Як підкреслюють біоетики, деякі методи 
штучного  запліднення  (зокрема,  запліднення  invitro  та 
мікроманіпуляція  гаметами)  призводять  до  вироблення 
ембріонів у надмірній кількості. Невикористані ембріони 
потім заморожуються і / або застосовуються для пізніших 
вагітностей в організмі генетичної матері чи інших жінок, 
або ліквідуються. Ідеться про використання людської осо-
би – і немає жодного сумніву в тому, що ембріон нею є від 
моменту  запліднення  –  як  «біологічного матеріалу»,  по-
збавленого ідентичності та власних прав: це феномен ве-
личезних вимірів, що дає уявлення про те, якою великою є 
влада технології в людському житті [4, с. 480]. 

Парламентська Асамблея Ради Європи (далі – ПАРЄ) 
підкреслює, що з моменту запліднення яйцеклітини жит-
тя  людини  розвивається  безперервним  способом,  і  не-
можливо чітко розділити перші «ембріональні» фази його 
розвитку.  Внаслідок  цього  необхідно  ввести  визначення 
біологічного статусу ембріона. Крім цього, у ПАРЄ наго-
лошують, що за будь яких обставин людські ембріони та 
плоди потребують ставлення, гідного людини [11]. 

На основі цілісного біологічного аналізу, живий люд-
ський ембріон із моменту запліднення (тобто злиття гамет) 
є людським суб’єктом із добре визначеною ідентичністю, 
який із цього моменту починає власний безперервний, по-
стійний і координований розвиток, який у жодній наступ-
ній фазі не може вважатись простим скупченням клітин. Із 
цього випливає, що він як людський індивід має право на 
життя, а тому кожне втручання, яке не було б на користь 
самого  ембріона,  розглядається  як дія, що порушує  таке 
право[15, с. 93].

Проте  це  не  єдина  проблема щодо штучного  заплід-
нення. Кожна дитина має право бути народженою в сім’ї 
від батька та матері й часто не підозрює про те, що вона 
була зачата не у природній спосіб. Крім того, екстракор-
поральне штучне запліднення допускає використання ста-
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тевих клітин осіб, які не є її батьками. На нашу думку, це 
ображає гідність майбутньої дитини, її право на ідентич-
ність. Дуже часто батьки не повідомляють дітям, що вони 
насправді не є її біологічними батьками. Це в майбутньо-
му може породжувати низку проблем зі здоров’ям дитини. 
Зокрема,  вона  позбавляється  права  отримати  достовірну 
інформацію у випадку наявності спадкових хвороб.

Науковці  як  варіант  вирішення  проблем,  пов’язаних 
із використанням ембріонів, пропонують нормативно ви-
значити статус ембріона. Так, В.Г. Третьякова підкреслює, 
що постає питання про визначення за законом правового 
статусу ембріона та про юридичні наслідки його застосу-
вання або знищення. Вбачається, що закон має встановити 
усі  необхідні  процедури,  порядок  і  правила  поводження 
з ембріонами, зокрема, у зв’язку  із застосуванням їх для 
штучного запліднення [17, с. 135 – 136].

Із-поміж численних моральних проблем, що породжу-
ють ЕКЗ, існують уже досліджені лікарями його ризики для 
матерів і дітей, які народжені за допомогою цих репродук-
тивних технологій. Лікарі підкреслюють, що сама процеду-
ра екстракорпорального штучного запліднення аж ніяк не 
безневинна для жіночого організму і передбачає серйозне 
медикаментозне  та  гормональне  втручання.  До  найбільш 
частих ускладнень відносяться: пізній токсикоз, діабет, іше-
мічна хвороба серця, загроза передчасних пологів, смерт-
ність жінок і дітей, мала маса дітей, затримка внутрішньо-
утробного розвитку, асфіксія при народженні, неврологічні 
зміни [6]. Крім цього, наявні дані щодо стану здоров’я ді-
тей, народжених за допомогою екстракорпорального штуч-
ного запліднення. Зокрема, встановлено, що найбільш час-
тими проблемами у дітей, які народились із використанням 
ДРТ, є генетичні порушення, вроджені аномалії, ускладне-
ний перебіг пренатального періоду, недоношеність, відста-
вання в розвитку, висока частота інвалідності, поведінкові 
та  психічні  розлади,  висока  частота  внутрішньоутробних 
інфекцій, інфекційних захворювань на першому році жит-
тя. Значний інтерес викликають роботи з вивчення невро-
логічного статусу дітей, зачатих із використанням ДРТ. Ба-
гато дослідників відзначають підвищений ризик дитячого 
церебрального паралічу  (далі – ДЦП), неврологічних від-
хилень  і пов’язують  їх не тільки з процедурою репродук-
тивних технологій, але  і  з плином пренатального періоду, 
високою  частотою  багатоплідної  вагітності,  передчасних 
пологів. ДЦП зустрічається у два рази частіше серед дітей, 
народжених із застосуванням ЕКЗ. Встановлено статистич-
но  значуще підвищення  ризику  психічних  розладів  серед 
дітей, зачатих за допомогою ЕКЗ. За даними міжнародних 
досліджень, у дітей, народжених за допомогою нових ре-
продуктивних  технологій,  частіше  реєструються  аномалії 
розвитку [7]. Діти, зачаті методом ЕКЗ, у порівнянні з ді-
тьми, зачатими природнім шляхом, гинуть перед пологами 
або під час них у чотири рази частіше. Американські вчені 
порівняли результати 15 незалежних наукових досліджень і 
переконались, що новонароджені, зачаті методом ЕКЗ, по-
мирають у два рази частіше [10].

Третім  видом  репродуктивних  технологій  сьогодні  є 
сурогатне материнство. Варто відразу підкреслити, що це 
питання в українському законодавстві регулюється доволі 
незначною мірою. Практика застосування такого способу 
значно випереджає нормативно-правову базу в нашій дер-
жаві. Немає жодного нормативно-правового акту, який би 
регулював правовідносини, що  виникають  унаслідок  су-
рогатного материнства. Проте воно є абсолютно законним 
і широко  використовується  сім’ями  у  випадку неможли-
вості самостійно народити дитину. 

Порядок  застосування  допоміжних  репродуктивних 
технологій, затверджений Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 09. 09. 2013 № 787, також не містить 
визначення  поняття  «сурогатне  материнство».  Цей  акт 
лише  відносить  його  до  ДРТ  як  способу  лікування  без-
пліддя [9].

Використання такого способу репродуктивних техно-
логій породжує низку моральних дилем та вимагає етич-
ної  оцінки. В науці  є  як прихильники,  так  і  противники 
сурогатного  материнства.  Супротивники  вважають,  що 
цей метод є новою формою торгівлі жінки своїм тілом, за 
якого вона стає «живим інкубатором» [16]; що він робить 
із дітей подобу товару, створюючи ситуацію, в якій багаті 
люди зможуть наймати жінок для виношування своїх на-
щадків;  вони  стверджують  також,  що  материнство  стає 
при  цьому  договірною  роботою,  тому  прагнення  до  ви-
годи може запанувати тут над міркуваннями користі для 
договірних сторін. Крім того, багато феміністок вважають, 
що така практика буде сприяти експлуатації жінок, а деякі 
церковні групи вбачають у ній дегуманізуючу, аморальну 
тенденцію, яка підриває святість шлюбу та сім’ї. Існують 
також  побоювання, що  деяких  сурогатних  матерів  може 
психологічно травмувати необхідність віддати «свою» ди-
тину після встановлення з нею зв’язку, який утворився під 
час 9-місячної вагітності та пологів (навіть якщо спочатку 
жінці здавалось, що вона зможе розлучитись із такою ди-
тиною без особливих переживань) [13, с. 116].

Прихильники використання сурогатних матерів указу-
ють на те, що для сім’ї, бездітної через нездатність дружи-
ни зачати або виносити плід, це – єдиний спосіб отримати 
дитину,  яка  буде  генетично  «своєю».  Вони  відзначають 
також,  що  подібна  процедура  приведення  на  світ  бажа-
ного дитя  за своєю cуттю не надто сильно відрізняється 
від усиновлення. На  їхню думку, це  є не комерціалізаці-
єю дітонародження, а  глибоко людяним актом любові та 
співпраці. Звичайно, цей процес пов'язаний із потенційни-
ми небезпеками для сурогатної матері, проте вона здатна 
їх оцінити та може свідомо піти на ризик; таким чином, 
рішення про укладення контракту не буде для неї більш 
ризикованим, ніж для багатьох інших жінок, які обирають 
собі не зовсім безпечні заняття. Прихильники сурогатного 
материнства не вважають його формою експлуатації; вони 
стверджують, що жінка, яка добровільно вирішила стати 
сурогатною матір’ю,  отримує  за  виконання  цієї  ролі  до-
статню матеріальну компенсацію, а також моральне задо-
волення від принесеної суспільству користі [13, с. 117].

Не можна не погодитись із І. Силуяновою, яка відзна-
чає, що «сурогатне материнство» – виношування заплід-
неної  яйцеклітини  жінкою,  яка  після  пологів  повертає 
дитину  «генетичним  батькам»  –  навіть  у  тих  випадках, 
коли воно здійснюється на некомерційній основі, проти-
природно і морально неприпустимо. Травмуючи як матір, 
яка виношує майбутнє життя, так і дитину, цей метод не-
хтує  тією  глибокою  емоційною  і  духовною  близькістю, 
яка встановлюється між жінкою і немовлям під час вагіт-
ності, і провокує кризу ідентичності у дитини (яка мати – 
справжня?) [14, с. 92].

Ще одним дуже важливим моментом є ситуація, коли 
дитина, народжена сурогатною матір’ю за бажанням бать-
ків, стає не потрібною ні першій, ні другим. Крім цього, 
Г.  Романовський  зазначає, що може  виникнути  ситуація, 
коли  сурогатна  матір  не  погодитись  до  кінця  доносити 
вагітність, або генетичні батьки через деякий час можуть 
відмовитись від послуг виношування матір’ю. Автор та-
кож підкреслює, що  в  результаті  вагітності  у  сурогатної 
матері можуть виникнути хвороби, які можуть потягнути 
за  собою негативні наслідки. Чи можна в  такому випад-
ку розглядати дитину, народжену за програмою замінного 
материнства,  як  шкоду  в  цивільно-правовому  значенні? 
«Наведені  обставини  змушують  замислитись,  чи  не  ви-
сока ціна  вирішення проблем подружньої пари,  коли  за-
ручником можливого  конфлікту  стає ні  в  чому не  винна 
дитина? Вона  виявляється нікому не потрібною,  також  і 
ізгоєм –  з матір’ю, яка  її народила, батьками, які від неї 
відмовились, і пробіркою як місцем зачаття. Чи не занад-
то серйозне клеймо буде поставлено на незміцнілу душу? 
Дитина – це не тварина, виведена селекційним методом, 
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і не жертва біологічного експерименту, це – людина, чиї 
права також підлягають захисту зі сторони держави, якщо 
цього не хочуть робити батьки» [12, с. 247 – 250].

Сурогатне материнство реалізується лише за допомо-
гою  третьої  особи  в  сім’ї.  Такого  роду  репродуктивний 
процес сам по собі вказує на його етичну недопустимість. 
Українські вчені вправильно стверджують, що є біологіч-
ні та філософські аргументи того, що ембріон від самого 
запліднення  –  людська  особа,  наділена  гідністю,  яка  за-
слуговує пошани. Це  є фундаментом етичного мислення 
і дій, сенсом етики та моралі. Якщо особа заслуговує на 
визнання, то вона також має право  і на охорону її життя 
від моменту запліднення до природної смерті, бо немож-
ливо визнати людину без пошани до її життя. Ембріон теж 
має особливий моральний статус: на будь-якій стадії свого 
розвитку він є людською особою і носієм гідності. Саме 
тому  всі  дії  щодо  ембріона  підлягають  моральній  оцін-

ці,  а  він  є  суб’єктом  фундаментальних  моральних  прав  
[15, с. 92].

Висновки.  Технологічні  можливості  сучасної  меди-
цини останніх років досягли неабиякого успіху. Науковий 
прогрес у сфері лікування безпліддя є очевидним і надає 
небачені раніше можливості для бездітних сімей у сфері 
репродуктивних  прав. Проте  такі  методи,  як штучне  за-
пліднення та сурогатне материнство, потребують деталь-
ного  етичного  аналізу.  Моральна  оцінка  вказаних  допо-
міжних репродуктивних технологій є неоднозначною. Не 
можна вважати їх морально прийнятними лише тому, що 
значний поступ у біомедичних дослідженнях надає мож-
ливість  їх  здійснювати. Під  час  прийняття  будь-яких  рі-
шень, що стосуються ембріонів та ненародженої дитини, 
необхідно приймати за основу цінність людського життя 
та повагу до гідності людини, що однозначно є предметом 
дослідження філософсько-правової науки. 
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У статті здійснено спробу філософсько-правового дослідження соціокультурного виміру національної безпеки держави. З’ясовано, 
що основу для оцінки його стану становлять критерії, а кількісний вміст їх виражається показниками. Критерії та показники дозволяють 
оцінювати стан і ефективність національної безпеки у часі та просторі. Система науково обґрунтованих критеріїв та показників націо-
нальної безпеки виступає засобом вимірювання її результатів, характеризуючи їх із кількісної та якісної сторін.

Ключові слова: суспільство, держава, національна безпека, філософія права.

В статье предпринята попытка философско-правового исследования социокультурного измерения национальной безопасности 
государства. Установлено, что основу для оценки ее состояния составляют критерии, а количественное содержание их выражается 
показателями. Критерии и показатели позволяют оценивать состояние и эффективность национальной безопасности во времени и 
пространстве. Система научно обоснованных критериев и показателей национальной безопасности выступает средством измерения ее 
результатов, характеризуя их с количественной и качественной стороны.

Ключевые слова: общество, государство, национальная безопасность, философия права.

The article attempts to philosophical and legal study of socio-cultural dimension of national security. It has been established that the basis for 
assessing the state of national security constitute the criteria and quantitative content of their expressed values. Criteria and indicators allow the 
assessment of the status and effectiveness of the national security system in time and space. The system of science-based criteria and indicators 
of national security is a means of measuring its results, describing them with the quantitative and qualitative aspects.

Key words: society, state, national security, philosophy of law.

Постановка проблеми. Сучасна  філософія  безпеки 
держави передбачає врахування нових тенденцій у світо-
вому  співтоваристві,  розумне  поєднання  міжнародних  і 
національних чинників гарантування безпечного розвитку 
держав, узгодженість інтересів і взаємну відповідальність 
суспільства,  держави  та  громадян  у  розв’язанні  націо-
нальних проблем безпеки. Тому  актуальність  саме філо-
софсько-правового осмислення поняття «національна без-
пека» випливає з того факту, що, попри велику кількість 
наявних  формулювань  цього  поняття,  його  недостатньо 
вивчено з цього погляду.

Філософія  безпеки  держави  крізь  призму  сучасних 
підходів зберігає властиві сутнісні характеристики, хоча й 
містить різні погляди щодо співвідношення міжнародних 
і національних чинників, форм і способів її забезпечення. 
Дискусії із проблем безпеки за останні роки призвели до 
деяких фундаментальних змін у осмисленні не лише тео-
ретичних основ, на яких будувалося традиційне розумін-
ня безпеки держави, а й сутнісних підходів до безпекових 
питань загалом.

Стан дослідження. Проблематику, задекларовану в на-
уковій розвідці, вивчали такі вчені: М. Абдулаєв, Ю. Абра- 
мов, А. Андрєєв, А. Бачинін, О. Бельков, П. Бєлов, В. Блі-
хар. Їх праці стали теоретичною основою написання стат-
ті. З огляду на це, мета дослідження полягає у з’ясуванні 
соціокультурного виміру національної безпеки держави в 
межах філософсько-правового дискурсу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світовий 
простір  зазнає  фундаментальних  і  динамічних  змін,  що 
торкаються  інтересів України  та  її  громадян  у  питаннях 
національної безпеки. Поряд із позитивними змінами (для 
прикладу  –  зміцнення  позицій  України  на  міжнародній 
арені) виявилися й негативи, які потрібно враховувати під 
час гарантування національної безпеки держави. У такому 
випадку, на думку Г. Новицького, активізується рівень за-
безпечення  реалізації  усього  комплексу  внутрішніх  і  зо-
внішніх інтересів держави [1, c. 102].

У міжнародній практиці  інтереси держави реалізову-
ються за допомогою системи національної безпеки. Три-
валий  час  це  поняття  розглядали  як  захист  держави  від 

зовнішньої загрози і, більшою мірою, у політичному або 
військовому  аспектах,  оскільки  питання  безпеки  входи-
ли до компетенції силових структур і відомств. Сьогодні 
треба  констатувати  переосмислення  поняття  національ-
ної  безпеки,  з  урахуванням  світового  та  внутрішньодер-
жавного досвіду. Загрозу суспільній стабільності можуть 
приховувати не лише зовнішні елементи, а й деструктивні 
явища  внутрішнього  змісту.  Звідси  можемо  припустити, 
що безпека – це сукупність заходів, система гарантій, що 
гарантує захист об’єкта від потенційно можливих і реаль-
но наявних внутрішніх і зовнішніх загроз, що можуть за-
вдати шкоди його життєво важливим інтересам.

Сучасні теоретичні підходи до вивчення національної 
безпеки, на жаль, вирізняються невизначеністю в поглядах 
і недооцінкою низки методологічних аспектів формуван-
ня її стратегії, що передбачає єдиний алгоритм мислення, 
прийняття стратегічних рішень і діяльності у сфері безпе-
ки. Зрозуміло, це відображається і в офіційних державних 
документах, які не містять точних визначень основних ці-
лей, об’єктів і методів гарантування національної безпеки 
України, обмежуючись нерідко загальними констатаціями 
та деклараціями.

До дослідження проблем, пов’язаних  із філософсько-
правовим  виміром  гарантування  національної  безпеки 
України, зверталось чимало політологів, юристів, соціоло-
гів, філософів, економістів та інших фахівців. Однак роз-
гляд цього процесу в контексті філософських і юридичних 
доктринальних підходів, концептуально-правових підстав 
їх генезису ще не був системним та інституційним, не вра-
ховував нових глобальних загроз,  скажімо, тероризму та 
сепаратизму.

Для прикладу, О. Бельков визначає національну безпе-
ку як «стан, тенденції розвитку та умови життєдіяльності 
нації...,  що  гарантують...  її  виживання,  вільне,  незалежне 
функціонування  при  збереженні  своїх  фундаментальних 
цінностей та  інституцій  і процвітання»  [2,  с.  91]. У свою 
чергу, така безпека характеризується як «достатня за рівнем 
і характером захищеність національних ресурсів і ціннос-
тей, а також державних, громадських та особистих інтересів  
від внутрішніх та зовнішніх загроз» [3]. Зокрема, зазнача-
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ється, що поняття «безпека» у вітчизняній літературі «най-
частіше пов’язане  з діяльністю держави»,  армії, міністер-
ства  внутрішніх  справ,  розвідки,  контррозвідки  тощо  [4]. 
Характеризується національна безпека і як система, складо-
вими елементами якої є загрози, інтереси та фактори впли-
ву на них, а також методи її забезпечення [5, с. 17]. 

Слушним  вважаємо  зауваження  окремих  дослідників 
про  те,  що  «частина  авторів  обмежується  визначенням 
безпеки як відсутності військової загрози або захисту на-
ції від знищення ззовні чи нападу» [6, с. 4]. Більше того, 
з наведених визначень все ж таки не зрозуміло, які саме 
«інтереси, загрози та фактори» стосуються «національної 
безпеки»,  і як «методи забезпечення національної безпе-
ки» можна назвати «національною безпекою» тощо.

Безпека,  фактично,  за жодних  обставин,  не  є  станом 
захищеності інтересів суб’єкта, як і не є «станом» загалом. 
Безпека – це система умов існування та відповідного ма-
теріального  добробуту, що  уможливлює  статус  суб’єкта. 
Перебування  суб’єкта у безпеці  – це буття  за  таких без-
печних  умовах,  за  яких  суб’єкт,  завдяки  наявним  у  ньо-
го силам і засобам, реалізовує свою мету та залишається 
власне суб’єктом.

Гарантування безпеки, у свою чергу, – це процес ство-
рення  і  збереження  суб’єктом  умов  свого  «суб’єктного» 
існування, за яких реалізовувалися б його інтереси, здій-
снювалися  б  поставлені  ним  цілі,  в  основі  яких  лежить 
ієрархія цінностей, зумовлених різним рівнем значущості 
для нього тих чи інших речей у контексті самореалізації. 
Отже,  безпека  –  це  система  таких  умов,  за  яких  суб’єкт 
зберігає особисту ієрархію цінностей.

По-перше, безпека держави – це такий стан усієї систе-
ми внутрішньодержавних відносин і взаємозв’язків, який 
характеризується порівняною єдністю життєво важливих 
інтересів суспільства, держави та особистості, соціально-
політичного, економічного та духовного життя, взаємною 
відповідальністю  влади  і  громадян,  усього  суспільства. 
Ця  ознака  виражає  характер  внутрішньосистемних  про-
цесів у суспільстві, від якості яких багато в чому залежать 
стан і ефективність безпеки держави, а також стрижневі, 
системоутворювальні  її  елементи,  головний об’єкт,  яким 
можемо назвати життєво важливі  інтереси держави, сус-
пільства й особистості, ступінь їх єдності тощо.

По-друге,  вагомою  ознакою  безпеки  держави  є  захи-
щеність  її  громадян,  суспільства,  а  також самої держави 
від внутрішніх  і  зовнішніх загроз. Ця ознака фіксує сут-
нісну  характеристику  ефективної  системи  гарантування 
безпеки  держави,  адже  від  ступеня  захисту  держави  та 
суспільства від внутрішніх і зовнішніх загроз залежить їх 
існування, здатність здійснювати самостійний політичний 
і  економічний  курс,  вирішувати  різноманітні  завдання  у 
складному та суперечливому світі, згідно зі своїми націо-
нальними інтересами та перевагами.

По-третє,  важливим  показником  безпеки  держави  є 
стійкість національної культури до несприятливих впли-
вів  внутрішніх  і  зовнішніх  факторів,  стабільність  і  про-
гресивність  її  розвитку. Ця  ознака  пов’язана,  передусім, 
зі  здатністю національної  культури  до  самозбереження  і 
самовираження, з можливостями надати, у контексті нео-
днозначного  цивілізаційного  процесу,  прийнятні  форми 
розвитку держави [7, c. 55 – 57].

Загалом, філософія безпеки держави крізь призму на-
явних на сьогодні підходів  зберігає властиві сутнісні ха-
рактеристики, хоча й містить різні погляди щодо співвід-
ношення  міжнародних  і  національних  чинників,  форм  і 
способів її забезпечення.

Громадянське  суспільство  існує  та функціонує  в  діа-
лектичній єдності  з державою: за демократичного режи-
му – тісно взаємодіє з державою, за авторитарних – пере-
буває в пасивній або активній опозиції до них. Викликають 
застереження висловлювання деяких нинішніх політиків і 
політичних оглядачів  (а також  і деяких дослідників про-

блеми  громадянського  суспільства)  стосовно  того,  що  в 
Радянському Союзі  не  існувало  громадянського  суспіль-
ства, тож зараз його доводиться створювати «з нуля».

Зокрема, В. Бачинін у енциклопедичному словнику  з 
політології стверджує, що «в соціумі можуть існувати роз-
різнені  цивільні  співтовариства,  але  саме  громадянське 
суспільство може бути відсутнім» [8, с. 58]. Зі свого боку, 
ми зауважимо, що не  існувати громадянське суспільство 
не може, ми лише ведемо мову про його розвиненість або 
нерозвиненість. Держава,  звісно, може значно обмежити 
життєдіяльність громадянського суспільства, але зруйну-
вати, «скасувати» його не  здатна, оскільки громадянське 
суспільство є первинним щодо неї, так би мовити, її фун-
даментом. Крім того,  громадянське  суспільство може  іс-
тотно обмежити функції держави, проте  замінити, а тим 
паче скасувати його також не здатне.

Ведучи  тактику  спільної  співпраці,  перемовин,  пого-
джувальних консультацій, громадянське суспільство ство-
рює і підтримує внутрішню збалансованість усієї соціаль-
ної системи. Між провідними її суб’єктами – особистістю, 
державою  і  громадянським  суспільством  –існують  циві-
лізовані  відносини  рівноважної  триєдності.  Схематично 
вона  виглядає  як  рівнобедрений  трикутник.  Унаслідок 
переходу частини управлінських функцій від держави до 
самоврядних асоціацій громадян етатистський дисбаланс 
влади поступається місцем більш гармонійній моделі со-
ціальної взаємодії. У підсумку держава й особистість, що 
видаються спочатку незіставними соціальними величина-
ми, за наявності розвиненого громадянського суспільства, 
становлять однакову цінність. А це, у свою чергу, сприяє 
активному  перебігу  процесів  самоорганізації  всередині 
всієї соціальної системи.

Останнім  часом  у  нашому  суспільстві  зросло  розу-
міння  необхідності  збалансованого  підходу  до  співвід-
ношення  безпеки  суспільства,  держави  та  особистості; 
взаємозв’язку міжнародної, регіональної та національної 
систем безпеки в гарантуванні інтересів країни; ролі дер-
жави як головного суб’єкта безпеки, функціонально відпо-
відального за забезпечення балансу інтересів суспільства, 
держави й особистості; вираження і захист національних 
пріоритетів у системі міжнародної  і внутрішньої політи-
ки. На відміну від сучасних світових (західних) тенденцій, 
державницькі традиції в Україні в усіх сферах і видах без-
пеки і надалі превалюють, що є наслідком нерозвиненості 
громадянського  суспільства  та  низького  рівня  довіри  до 
влади  з боку переважної частини населення,  відсутності 
соціально-політичної та духовної єдності народу.

У формулюванні основних понять загальної теорії на-
ціональної безпеки більш коректним і науково обґрунто-
ваним вважаємо аксіологічний підхід. Такий вимір більш 
прийнятний  для  філософсько-правового  її  трактування, 
беручи до уваги те, що захищеність від незаконних впли-
вів на реалізацію  інтересів  (зокрема, національних)  вхо-
дить у зміст філософсько-правових інтерпретацій безпеки 
крізь призму поняття упущеної вигоди.

Саме  аксіологічний  вимір  уможливлює  введення  ви-
разного  показника  (критерію)  ефективності  діяльності 
структур гарантування безпеки. Це понад усе сприятиме 
взаємопов’язаному  трактуванню  напрямів  національних 
загроз, які зараз виникають і стають більш розподіленими 
(раніше вони були сконцентрованими) [9, с. 24].

Варто  відзначити,  що  важливо  розробити  критерії 
та  показники  національної  безпеки,  адже  вони  дозво-
ляють  визначати  напрямки  концентрації  зусиль  органів 
державної влади щодо виявлення та усунення тих чи  ін-
ших загроз, мінімізації їхніх наслідків, а також сприяють 
уточненню та коригуванню пріоритетів державно-управ-
лінської  діяльності  у  сфері  гарантування  національної 
безпеки [1, c. 168].

Під  критеріями  розуміють,  зазвичай,  істотні  ознаки 
(оцінки, судження), на основі яких аналізуються ті чи інші 
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факти. У цьому сенсі критерії національної безпеки явля-
ють собою ознаки, сторони, вияви, за допомогою аналізу 
яких можна визначати рівень і якість захищеності особис-
тості, суспільства та держави від різних небезпек і загроз. 
Це відрізняє критерії від показників, які розкривають міру, 
кількісні параметри відповідних ознак, граней тощо. Рівні 
(ступінь величини, розвитку) критеріїв гарантування наці-
ональної безпеки відображають і розкривають результати 
та ефективність її забезпечення.

До  загальних  критеріїв  сталого  розвитку  суспільно-
державної  системи,  соціально-політичної  безпеки  всере-
дині країни ми зараховуємо:

– орієнтацію економіки на досягнення високої якості 
життя  населення,  створення  інститутів  і  механізмів,  що 
дозволяють  поєднувати  економічну  ефективність  і  соці-
альну справедливість; створення високоефективної і гнуч-
кої економіки, орієнтованої, насамперед, на забезпечення 
інтересів людини і суспільства;

–  зростання  «середнього  класу»,  згладжування  неви-
правдано високих розривів між вищими і нижчими (за до-
ходами) групами населення;

– досягнення громадянського миру і національної зла-
годи,  а  відтак  –  компромісу  інтересів  різних  соціальних 
груп, національної злагоди;

–  наявність  у  суспільстві  єдиної  державної  ідеології, 
заснованої на принципах патріотизму;

– реалізацію принципу верховенства закону, наявність 
правових механізмів забезпечення пріоритету прав і сво-
бод людини та громадянина; наявність системи цивільно-
го контролю за діяльністю державної влади тощо.

До критеріїв ефективності системи національної без-
пеки загалом пропонуємо зарахувати:

– здатність органів державної влади оперативного ви-
являти та прогнозувати внутрішні та зовнішні загрози на-
ціональній безпеці, здійснювати комплекс заходів із про-
філактики та нейтралізації їхніх джерел;

–  здатність до розробки прийнятних варіантів управ-
ління  системою  національної  безпеки  в  повсякденних 
умовах і надзвичайних ситуаціях;

–  здатність до формування  і підтримання ефективної 
системи і рівноправних відносин;

– забезпечення послідовно активного захисту життєво 
важливих інтересів особистості, суспільства та держави.

Висновки. Очевидно, що критерії національної без-
пеки  можуть  містити  декілька  показників.  Оптималь-
ність, скажімо, належить до критерію кількості показни-
ків  і  визначається  числом,  зі  збільшенням  якого  оцінка 
досліджуваного  явища  не  змінюється.  При  цьому  кри-
терій  –  це  впорядкована  сукупність  такої  кількості  по-
казників, коли введення додаткових або контрольних по-
казників уже не змінює оцінки. Основу для оцінки стану 
національної  безпеки  становлять  критерії,  а  кількісний 
вміст їх виражається показниками. Критерії та показни-
ки  дозволяють  оцінювати  стан  і  ефективність  системи 
національної безпеки у часі та просторі. Система науко-
во  обґрунтованих  критеріїв  та  показників  національної 
безпеки  виступає  засобом  вимірювання  її  результатів, 
характеризуючи їх із кількісного та якісного боку. Отже, 
критерії та показники гарантування національної безпе-
ки  мають,  з  одного  боку,  фіксувати  ступінь  відхилення 
від науково обґрунтованих критеріїв та показників наці-
ональної безпеки, а з іншого – вказувати на ефективність 
вироблених  і  реалізованих  заходів щодо мінімізації  не-
безпек і загроз.
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ПРАКСЕОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРиНЦиПІВ СВОБОДи 
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aNd rESPONSIBILITy IN LEgaL rELaTIONS
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У статті здійснено спробу філософсько-правового дослідження праксеологічного виміру реалізації принципів свободи та відпові-
дальності у правовідносинах. З’ясовано, що ця проблематика постає як важлива, мало досліджена та нелегка для пізнання сфера. 
Відображено, що площина принципів права, зокрема, і принципів свободи та відповідальності, лежить у сфері права природного, спроба 
виводити ці категорії в позитивно-правовий прагматичний вимір – завдання складне, але посильне і корисне.

Ключові слова: праксеологія, свобода, відповідальність, людина, правовідносини, правова культура, філософія права.

В статье предпринята попытка философско-правового исследования праксиологического измерения реализации принципов свобо-
ды и ответственности в правоотношениях. Выяснено, что эта проблематика выступает как важная, малоисследованная и нелегкая для 
познания сфера. Отражено, что плоскость принципов права, в частности, принципов свободы и ответственности, лежит в сфере права 
естественного, попытка выводить эти категории в позитивно-правовом прагматическом измерении – задача сложная, но посильная и 
полезная.

Ключевые слова: праксиология, свобода, ответственность, человек, правовые отношения, правовая культура, философия права.

The article attempts to philosophical and legal studies of praxeological measuring the implementation of the principles of freedom and re-
sponsibility in the legal relationship. It was found that the problems of praxeological measurement exercise of freedom and responsibility serves 
as an important, unexplored and difficult for understanding the scope of the study. Recognized that the plane of the principles of law, particularly 
the principles of freedom and responsibility, lies in the field of natural law, an attempt to display the categories in positive-legal pragmatic dimen-
sion is a difficult task, but feasible and useful.

Key words: praxeology, freedom, responsibility, people, legal relations, legal culture, philosophy of law.

Постановка проблеми. Питання реалізації принципів 
свободи та відповідальності загалом у правоохоронній ді-
яльності та у правовідносинах зокрема є неоднозначними, 
що  потребують  міждисциплінарних  підходів  до  їх  вирі-
шення. 

Наша  проблема  поєднала  в  собі  два  різні  предмети: 
правоохоронну  сферу  як  особливий  вид  правовідносин 
усередині її суб’єктів і у взаємовідносинах між громадя-
нином  та  представником  (представниками)  цієї  сфери,  а 
також сферу правовідносин як виду суспільних відносин 
загалом. 

Така  постановка  суттєво  ускладнює  вирішення  по-
ставлених  у  статті  завдань,  тому  спершу  ми,  обравши 
праксеологічний  зріз  проблеми,  проаналізуємо  втілен-
ня принципів  свободи та відповідальності на практиці у 
функціонуванні правоохоронних органів, а потім спробу-
ємо вийти на загальний вимір проблеми через зріз право-
відносин.

Стан дослідження.  Окремі  питання  принципів  сво-
боди  та  відповідальності  були  предметом  наукових  до-
сліджень  у  працях  В.С.  Афанасьєвої,  Б.Т.  Безлєпкіна,  
В.С. Бліхара, В.М. Бутиліна, М.Л. Граната, Н.М. Колосо-
вої, В.В. Лазарєва, Г.Г. Мошака, М.А. Слободчікова. Разом 
із тим, у межах філософсько-правового дискурсу праксе-
ологічний  вимір  співвідношення  цих  принципів  – мало-
досліджувана проблема. 

Отже, мета статті полягає у дослідженні праксеології 
реалізації принципів свободи та відповідальності у право-
відносинах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відо-
мо, з усієї сукупності суспільних інститутів, відповідаль-
них  за  реальний  стан  дотримання  прав,  свобод  та  вико-
нання обов’язків громадян, що опосередковують будь-які 
правовідносини, є правоохоронні органи [1]. Серед прин-
ципів здійснення професійних функцій працівниками ор-
ганів внутрішніх справ (далі – ОВС) є і близьке до опису-
ваних нами принципів поняття соціальної справедливості, 
гуманізму, проте без урахування свободи та відповідаль-
ності як їх гарантій функціонування перших буде немож-
ливим.

Свобода  працівника  правоохоронних  органів  –  пи-
тання  менш  дискусійне,  аніж  поняття  відповідальності. 
Умовно кажучи, вона чітко окреслена рамками норми за-
кону, що зумовлено важливими для суспільства наслідка-
ми його роботи [2, с. 35].

Отже,  свобода  працівника  правоохоронних  органів  – 
це чітко регламентований зміст тієї чи  іншої статті зако-
ну. За вихід за рамки цієї свободи настає відповідальність 
працівника правоохоронних органів, а саме – ретроспек-
тивна.  Спробуймо  детальніше  розглянути  праксеологіч-
ний зріз цієї проблеми.

Існує низка підходів до визначення проблеми реаліза-
ції  принципу  відповідальності  працівника  правоохорон-
них  органів  на  практиці.  Її  розглядають  або  як  цілісний 
феномен або ж зводять суто до розуміння покарання. Вче-
ні визначають також принципи і види відповідальності.

Науковці  наводять  найбільш  типові  причини  притяг-
нення  до  відповідальності  працівника  правоохоронних 
органів. Серед них: 

1) перевищення службових повноважень; 
2)  застосування  фізичної  сили  поза  випадками,  що 

прямо передбачені законом; 
3) хабарництво і корупція, «телефонне право»; 
4) дезінформація у звітності; 
5) приховування істинної картини злочинності; 
6) завідомо неправове притягнення до юридичної від-

повідальності [3, с. 77].
Говорячи  про  основні  види  втручання  й  обмеження 

сфери  свобод  громадян,  за  які  настає  відповідальність 
правоохоронців, варто вказати такі основні групи сфер та-
ких порушень: 

1) сфера особистих прав і свобод громадян; 
2) сфера громадянських та політичних прав і свобод; 
3)  сфера процесуального права, пов’язана  із  судовим 

захистом прав та інтересів громадян; 
4)  сфера  економічних,  соціальних,  культурних прав  і 

свобод громадян [4, с. 29]. 
Своєрідною п’ятою групою порушень можна назвати 

обмеження чи втручання  (побічний негативний вплив) у 
сферу інтересів самої служби [5, с. 66-67].
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Така умовна класифікація має місце в теоретичній пло-
щині проблеми. Звісно, на практиці не здійснюється роз-
поділ порушених прав  і  свобод на ті чи  інші групи, тим 
паче, що окремі  категорії  справ можна одночасно  відне-
сти до декількох груп. Скажімо, порушення свободи особи 
може виступати як порушення  і особистих,  і політичних 
прав тощо.

Cпробуймо  проаналізувати  принципи  самої  відпові-
дальності. Як відомо, існує думка, що одним із них є та ж 
справедливість, що зазначена як один з принципів права 
у відповідній статті  закону. Суть його виявляється у мо-
ральному  наповненні  цього  принципу,  адже  покладання 
на особу-правоохоронця відповідальності має відбуватись 
на основі об’єктивного підходу, політичної незаангажова-
ності,  відповідності межам діяльності,  встановленим  за-
коном.

За  наджорсткого  підходу  до  відповідальності  праців-
ника  правоохоронних  органів  або  у  випадку,  коли  вона 
відповідає  приписам  позитивного  права,  але  не  змісту 
природного (тобто є легальною, проте нелегітимною), го-
ворити про справедливість відповідальності не доводить-
ся. І навпаки, надто м’яке покарання, покладене на праців-
ника правоохоронних органів колегами з правоохоронної 
та правозахисної діяльності, також суперечить принципу 
справедливості, а не вимірюється пропорційністю право-
порушення та мірою покарання за нього [6, с. 59].

Іншими  словами,  справедливість  відповідальності 
правоохоронця  –  це  формула  співвідношення  обставин 
справи та санкції, визначення законності та об’єктивності 
оцінки цих факторів,  а  також те, що  за  одне правопору-
шення,  вчинене  правоохоронцем,  може  бути  визначена 
лише одна санкція. 

Однак  санкція  як  запорука  справедливості  відпові-
дальності правоохоронця не стосується її розгалуженості 
і не суперечить її правовідновлювальному змісту. До того 
ж, одна санкція може містити сукупність правообмежень, 
наприклад,  обмеження  волі  разом  із  забороною  займати 
певні посади впродовж визначеного часу, разом  із штра-
фом тощо.

Правовідновлювальна  функція  покарання  як  ретро-
спективна  відповідальність  правоохоронця  стосується 
також  принципу  змагальності  сторін,  адже  обвинуваче-
ний може спростовувати свою вину, наводити докази, що 
є фактами її відсутності, доводити правомірність власної 
поведінки, її відповідність закону, наводити власні мірку-
вання щодо визначення покарання тощо [6, с. 59].

Одним  із  принципів  відповідальності  правоохорон-
ця  є  також  її  неминучість,  невідворотність.  Покладання 
на  особу-працівника  правоохоронних  органів  будь-якого 
виду обмежень, заборон і стягнень можливе лише за умо-
ви встановлення факту вини в судовому порядку та засто-
сування щодо  неї  заходів  примусу,  зазначених  у  нормах 
закону. 

Принцип невідворотності відповідальності реалізуєть-
ся залежно від результативності та прогресу у правоохо-
ронній  діяльності,  насамперед,  це  стосується  діяльності 
органів  внутрішніх  справ,  прокуратури  і  суду.  Одним  із 
важливих чинників тут є її своєчасність, дотримання тер-
мінів давності.

Окрім цього, при покладанні відповідальності на пра-
цівника  правоохоронних  органів  потрібно  враховувати  і 
такі принципи, як доцільність та гуманізм [7, с. 337].

Як відомо з пенітенціарного права, мета відповідаль-
ності  та  покарання  передбачає  відшкодування  завданої 
будь-яких  збитків  (матеріальних, моральних)  та ресоціа-
лізацію винної особи. 

Отже,  як  і  гуманізм,  так  і доцільність покарання, що 
в  цьому  випадку  суттєво  переплітаються,  передбачають, 
що  особа-правопорушник  повністю  або  частково  звіль-
няється від застосування санкцій у випадку добровільної 
компенсації  завданої  шкоди,  її  усунення,  а  також,  якщо 

своєю подальшою поведінкою продемонстрував своє ви-
правлення, щире  каяття,  в міру  чого  змушувати  його  до 
майбутнього,  передбаченого  санкціями  покарання,  недо-
цільно, воно втрачає свою мету [7, с. 338]. 

Особливості  втілення принципу доцільності  та  гума-
нізму відповідальності ускладнюються залежно від того, 
чиї інтереси було порушено, тобто якому суб’єкту публіч-
ного чи приватного права було завдано збитків. У випад-
ку спричинення шкоди об’єкту охорони публічного права 
держава, що виступає в його особі, може вдатись до по-
милування, амністії, іншого виду гуманізації покарання.

У випадку, коли об’єктом постають приватно-правові 
інтереси, а потерпілою є фізична чи юридична особа, гро-
мадське об’єднання, підприємство, установа, організація, 
то пом’якшення санкції порушеної норми відбувається з 
урахуванням цих суб’єктів права. 

Важливим  принципом  втілення  відповідальності  по-
стає її законність. Вона, як і справедливість, може бути і 
загальнолюдським (описаним у попередніх підрозділах), і 
вузькогалузевим принципом.

Законність  (правомірність)  відповідальності  в  межах 
органів внутрішніх справ виявляється не лише в неухиль-
ному дотриманні букви закону практичними працівника-
ми, але й у попередньому високопрофесійному підході до 
підбору персоналу на службу в органи внутрішніх справ 
[8, с. 167].

Отже, дослідження проблеми відповідальності праців-
ників правоохоронних органів пропорційно пов’язане з по-
переднім  профвідбором  кандидатів  на  відповідні  посади 
роботи в органах, із відчуттям особистої відповідальності 
керівника щодо відбору та підготовки цих кадрів [7, с. 334].

Діяльність  правоохоронців  здатна  спричинити  соці-
ально важливі наслідки, у їх руках – стан дотримання пра-
вопорядку в суспільстві, тому під час виходу за межі своєї, 
встановленої законом, свободи вони повинні нести підви-
щену відповідальність, проте це опосередковано вказує на 
потребу підвищення жорсткості покарання. 

На клопотання  засудженого можливі  зміни,  відтермі-
нування, розтермінування покарання, зменшення його ма-
теріальної частини тощо.

Найтиповішими  заходами  притягнення  до  відпові-
дальності працівника правоохоронних органів є: визнання 
порушеного права; відновлення правового статусу потер-
пілого, що мало місце до порушення права та припинення 
діянь, які спричинили (-няють) його порушення; компен-
сація матеріальної шкоди;  компенсація моральної шкоди 
тощо  [3].  Це  вказує  на  те,  що  працівники  ОВС  можуть 
бути  суб’єктами  і  кримінально-правової,  і  цивільно-пра-
вової відповідальності. 

Якщо  ж  говорити  не  стільки  про  загальносоціальну, 
скільки про професійну відповідальність працівника пра-
воохоронних органів, то варто вказати два її найпошире-
ніші види: 

1) відшкодування збитків, завданих громадянинові не-
законними діями 

органів дізнання та попереднього слідства (прокурату-
ра та суд як суб’єкти юридичної відповідальності до цієї 
роботи стосунку не мають); 

2) відшкодування збитків, завданих органом внутріш-
ніх справ як 

власником джерела підвищеної небезпеки [4, с. 23]. 
Як  відомо,  весь  спектр  діяльності  правоохоронця 

пов’язаний  із принципом відповідальності,  яка випливає 
з Конституції України та чинного законодавства. Реалізо-
вується цей принцип у зв’язку з фактом порушення, тоб-
то вчинення правоохоронцем протиправного діяння. При 
цьому фактичне притягнення до відповідальності має міс-
це у зв’язку із вчиненням такого правопорушення в межах 
його професійної діяльності. 

Сферу настання професійної  відповідальності право-
охоронця або ж реалізацію цього принципу можна поділи-
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ти на два основні види: професійні злочини та професійні 
проступки. 

Що стосується першої групи, то тут має місце вчинен-
ня правниками правоохоронних органів діянь трьох видів: 
посадових злочинів  (службова недбалість, службове під-
роблення,  зловживання  службовим  становищем  тощо); 
злочинів проти правосуддя; інших видів злочинів. За вчи-
нення таких протиправних діянь настає кримінальна від-
повідальність [6, с. 98].

Що стосується групи проступків, то виокремимо три 
основні їх види: дисциплінарні, адміністративні та цивіль-
но-правові  /  матеріальні.  Відповідно  до  виду  вчиненого 
проступку настає вид юридичної відповідальності. 

Отже,  працівники  правоохоронних  органів  несуть  за 
вчинення  правопорушень  кримінальну,  адміністративну, 
цивільну  та  дисциплінарну  відповідальність,  проте,  як 
уже зазначалось вище, вона має свою особливість, йдеть-
ся про обтяженість відповідальності у  зв’язку  з  тим, що 
їх  робота  стосується  об’єктів,  які  становлять  підвищену 
небезпеку. 

Врешті  решт,  чим  більшою  мірою  свободи  наділе-
ний  правоохоронець,  тим  більшу  відповідальність  він 
несе. Відповідно,  найвища відповідальність  – на  катего-
рії посадових осіб, наділені найширшим обсягом прав та 
обов’язків.

Дисциплінарна відповідальність працівника правоохо-
ронних  органів може  поставати  у  вигляді:  догани,  суво-
рої догани, зняття премії, пониження у званні, звільнення 
тощо.  До  прикладу,  такі  особи  не  підлягають  дисциплі-
нарній відповідальності у вигляді, скажімо, догани чи ви-
правних робіт. Високого рангу службовці правоохоронних 
органів притягуються до кримінальної  та  адміністратив-
ної відповідальності за порушення державної і службової 
дисципліни відповідно [9]. 

Ці особи не підлягають покаранню у вигляді виправ-
них робіт і адміністративного арешту. До дисциплінарної 
відповідальності  працівників  органів  внутрішніх  справ 
притягують за порушення службової та державної дисци-
пліни, якщо за такі порушення не встановлено адміністра-
тивної і кримінальної відповідальності.

Зазначена вище відповідальність може наставати за не-
дотримання правил внутрішнього розпорядку;  у  разі  не-
гативних  показників  роботи  працівника,  підрозділ  якого 
очолює ця особа; за безпідставне закриття кримінальних 
справ або справ, що тягнуть за собою інші види юридич-
ної відповідальності. 

Сутність реалізації принципу відповідальності в діяль-
ності  правоохоронних  органів  зводиться  до  трьох  осно-
вних функцій,  а  саме: штрафної,  правовідновлюваної  та 
каральної [9]. 

Якщо  говорити  про штрафні  санкції,  то  їх  суть  зво-
диться до наявності галузевих заходів впливу, що застосо-
вуються до правопорушника. 

Кожна  галузь  права,  володіючи  власним  предметом 
правового регулювання та методами впливу, має свій пе-
релік засобів впливу на особу-правопорушника: у випад-
ку вчинення злочину – це позбавлення  / обмеження волі 
тощо; в адміністративному праві – це арешт, штраф, по-
передження, громадські роботи; у цивільному праві – ком-
пенсація збитків, пеня тощо. 

Правовідновлювальна функція має місце  у цивільно-
правовій сфері, оскільки суть реалізації принципу відпо-
відальності правоохоронця зводиться не лише до впливу 
на правопорушника, а й до відновлення порушеного інтер-
есу. Ефективність правовідновлювальної функції полягає 
в тому, що вона, незважаючи на приватноправовий харак-
тер, реалізується за допомогою державних заходів приму-
су і зводиться не лише до впливу на правопорушника, а й 
до відновлення порушеного інтересу, а також виявляється 
в паралельному застосуванні штрафних санкцій. Каральна 
функція втілення принципу відповідальності зводиться до 
впливу та регулювання подальшої поведінки самого пра-
вопорушника. Отож, праксеологічний вимір відповідаль-
ності правоохоронних органів вимагав від нас проаналізу-
вати реалізацію принципів свободи та відповідальності у 
практичній правоохоронній діяльності зокрема та у право-
відносинах загалом.

Якщо  говорити  про  свободу  працівника  правоохо-
ронних  органів,  то  ми  з’ясували,  що  вона  обмежується 
приписами  конкретної  норми права,  тобто  букви  закону. 
Недотримання правоохоронцем меж свободи, визначеної 
відповідно до закону, зумовлює настання відповідальнос-
ті. Існує перелік найпоширеніших порушень у діяльності 
правоохоронця, що викликають настання відповідальнос-
ті: корупційні діяння високопосадовців та  інших праців-
ників; перевищення службових повноважень працівником 
правоохоронних органів; застосування фізичної сили поза 
випадками,  що  прямо  передбачені  законом;  «телефонне 
право»; дезінформація у звітності; приховування істинної 
злочинної  картини;  завідомо  неправове  притягнення  до 
юридичної  відповідальності),  а  також  аналогічний  пере-
лік, що стосується конкретно сфери обмежень чи втручань 
у сфери свобод громадян (особистих прав і свобод грома-
дян; громадянських та політичних прав і свобод; судового 
захисту прав та інтересів громадян; економічних, соціаль-
них, культурних прав і свобод громадян). 

Отже, вихід за межі власної свободи правоохоронцем 
спричинює настання відповідальності, яка, еволюціоную-
чи від принципу до покарання, буває кримінальною, адмі-
ністративною, цивільною і дисциплінарною. Її функції ви-
конують штрафний, правовідновлювальний та каральний 
характер.  Принципами  відповідальності  правоохоронця 
можна  вважати  справедливість,  законність,  доцільність, 
гуманізм, невідворотність настання тощо.

Висновки. Що стосується втілення принципів свободи 
та відповідальності у правовідносинах, то, як уже зазнача-
лось, ці відносини всередині правоохоронної системи чи її 
взаємозв’язки з іншими членами соціуму також є одним із 
видів правовідносин і належать до імперативного, публіч-
но-правового  типу,  мають  неперсоніфікований  характер, 
де свобода суб’єктів права чітко визначена нормами зако-
ну, за порушення яких настає відповідальність.

Свобода  у  сфері  диспозитивного  сегменту  правовід-
носин, тобто, правовідносин приватноправового типу ви-
значається здебільшого пунктами конкретних договорів та 
угод, містить вказівку на  сторони, що самі формулюють 
основи відповідальності (у разі її недотримання). Проте і 
тут правоохоронним і правозахисним органам відводиться 
роль  гаранта реалізації  свободи однієї  сторони та відпо-
відальності іншої (у разі неможливості досягнення згоди).
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Постановка проблеми. Питанню  взаємодії  моралі 
та права присвячено чимало досліджень. Це не нова і, на 
перший погляд,  достатньо  розроблена  та  глибоко  вивче-
на тема. Однак обрана для статті тема є актуальною, адже 
вона міститься у потребі, вкоріненій у саму природу люд-
ських стосунків, та необхідності кожного з нас відчувати 
себе  не  лише  людиною  розумною,  а  й  моральною  осо-
бистістю. Спроби сучасної України перейти до правового 
регулювання  різних  аспектів  і  сфер  власного  соціально-
економічного життя  поставили  питання щодо моральної 
оцінки як самих процесів, так і їх наслідків для людини. 
Правові  відносини  вибудовуються  на  основі  моральної 
зрілості  та  готовності  громадян  бути  правослухняними, 
сприймати закон як уособлення справедливості, поважати 
інститут суддівства, підкорятись судовим рішенням тощо. 
Іншими словами, це означає, що такі потужні соціальні ре-
гулятори, якими є право і мораль, життєво необхідні для 
України. Від їх взаємодії багато в чому залежить підтрим-
ка громадянами здійснюваних реформ і майбутній розквіт 
держави. 

Стан дослідження. Вивченням творчості та наукової 
спадщини  Роналда  Дворкіна,  його  внеску  у  філософію 
права  займаються  такі  дослідники:  О.  Ігнаткін,  І.  Чур-
носов  [9],  Г. Коваленко  [6,  7], Л. Удовіка, Ю. Ветютнєв,  
Л.  Макєєва,  Н.  Мотрошилова,  В.  Титов,  С.  Погребняк,  
В. Речицький. Хоча основні ідеї ліберальної теорії Р. Двор-
кіна  відомі  в  соціальній філософії  та  філософії  права,  в 
Україні є не так багато перекладених його творів. Зокрема, 
це «Серйозний погляд на права» (1978) [1], розділ книги 
«Імперія права» (1986) та деякі інші публікації в галузі фі-
лософії права [2]. Фактичним підсумком та завершенням 
еволюції  філософсько-правових  поглядів  мислителя  ста-
ла праця «Справедливість для  їжаків» (2011)  [4], яка ви-
йшла друком за два роки до смерті автора. Головною іде-

єю у творчості дослідника була думка про тісний зв’язок  
моралі  та  права,  про  «вбудованість»  моралі  у  право  
[3, с. 183 – 205].

Метою статті є  філософська  інтерпретація  взаємо-
відносин права та моралі, їх ролі в соціальній політиці та 
здійсненні  правосуддя  на  прикладі  поглядів  Р.  Дворкіна 
(1931 – 2013). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Думку 
про те, що право у своїй основі має спиратись на мораль, 
що правова система повинна функціонувати завдяки по-
єднанню  юридичних  правил  та  моральних  принципів, 
протягом усього життя обстоював Р. Дворкін. Він був  і 
залишається видатною особистістю, визнаним фахівцем 
у царині юриспруденції, філософії права та аналітичної 
філософії,  чиї  оригінальні  погляди  здійснили  вплив  на 
розуміння  права  та  його  зміст,  зв’язок  із мораллю  та  її 
присутністю у праві, продемонстрували гідний приклад 
наукової  чесності  та  відданості  справедливості  як фун-
даментальній  основі  і,  в  той  же  час,  головній  цінності 
права  [8,  с.  396  –  399].  Погляди  Р.  Дворкіна  охоплю-
ють широке коло питань,  і не лише правових. Надаючи 
важливого  значення  зв’язку  права  та моралі,  науковець 
вважав,  наприклад,  свободу  та  рівність  не  тільки  мо-
ральними  цінностями,  співзвучними  європейським  іде-
алам Просвітництва. Для Р. Дворкіна вони уособлювали 
право,  були  фундаментом  для  втілення  справедливості. 
Як  відомо,  думку про моральність права у  свій час об-
ґрунтував  один  із  стовпів  просвітницької  доби,  німець-
кий філософ І. Кант (1724 – 1804). Він міркував про таке 
(громадянське) суспільство, у якому мораль як духовний 
фактор  звеличує право, надає йому не лише регулятив-
ної, а й високої духовної місії. За 

І. Кантом моральний закон як метафізичний прояв сво-
боди  є  умовою  кінцевої  легітимізації  права. Цієї ж  лінії 
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практично все життя дотримувався Р. Дворкін: моральне 
обґрунтування права є необхідним і взаємодоповнюваним. 

На  вченого мали  значний  вплив  ідеї  прагматизму,  як 
філософ права він формувався в рамках англо-американ-
ської юриспруденції, а це означає, що все, про що писав 
Дворкін, було пов’язано з практикою (суддівською зокре-
ма). Його манера викладення думок далека від академіч-
ної,  за що  вчений неодноразово  піддавався  критиці. Со-
ціально-політичні  симпатії  науковця  характеризують  як 
«ліберальний егалітаризм».

У біографії Р. Дворкіна виокремлюють три вирішаль-
них фактори,  котрі  справили  справили  вплив  на форму-
вання  поглядів  Р. Дворкіна,  аа  сааме: мали  домінантний 
вплив на його світогляд  і формування концепції права, а 
саме: перший фактор – 30-роки Великої депресії, що охо-
пила  США  та  загострила  проблеми  соціальної  нерівно-
сті, зробила актуальною тему соціальної справедливості, 
з якої  і розпочав Р. Дворкін; другий фактор – друга пол. 
40-х-50-і роки, після Другої світової війни, коли нове за-
гострення проблеми рівності та справедливості відбулось 
у зв’язку з поділом світу на два протилежних табори (ка-
піталістичний  і  соціалістичний),  кожний  із  яких  бачив 
співвідношення  рівності  та  справедливості  по-різному 
(Дворкін  у  цей  час  розробив  поняття  правильної  відпо-
віді);  третій  фактор  –  60-і  роки,  коли  Сполучені Штати 
охопив рух за громадянські права (Civil rights movement). 
У цей час у судовій практиці США був створений преце-
дент, коли Верховний суд у справі «Браун проти комісії з 
освіти» визнав расову сегрегацію неконституційною [9]. 

Провідною філософською теорією, яка мала вплив на 
юриспруденцію в кінці ХІХ – другій третині ХХ століт-
тя,  був  позитивізм.  Позитивісти  вважали,  що  існування 
та зміст права залежить лише від соціальних фактів, а не 
від ефемерних духовних цінностей. Тому між мораллю і 
правом немає зв’язку, і єдиними джерелами останнього є 
норми, встановлені урядом або судами. Головна теза пози-
тивістів про ціннісний нейтралітет філософії права стала 
спірною у полеміці, яку вели прихильники позитивізму з 
юснатуралістами.  Апологети  та  симпатики  юснатураліз-
му (природного права) вважали, що воно є універсальним 
і незмінним для всього людського роду,  і що в підгрунті 
правових норм  знаходяться моральна філософія,  релігія, 
вічний закон, людський розум та особисте сумління. Після 
Другої світової війни питання про те, якою мірою мораль 
визначає право, а право включає в себе елементи моралі, 
стало ключовим у дискусії між позитивістами та прихиль-
никами природного права.

Наукова  діяльність  Р.  Дворкіна  зайняла  другу  поло-
вину ХХ і майже чверть ХХІ століття  і завжди тісно пе-
репліталась  з  англо-американською  юриспруденцією.  
В літературі, присвяченій Р. Дворкіну, виокремлюють де-
кілька етапів його творчої діяльності. На першому, у по-
леміці з позитивістом, представником старшого покоління  
Г. Хартом [5], відбувалось становлення професійного кредо  
Р.  Дворкіна  як  прихильника  природних  прав.  Цей  етап 
припадав  на  60-роки  і  був  пов’язаний  із  закликом  до 
суддів під  час  розгляду  складних  судових  справ посила-
тись не лише на норми, а й враховувати принципи права.  
У 70-ті роки Р. Дворкін захопився теорією справедливості 
Дж. Роллза і під її впливом розробив власний проект.

У цей же час науковцем було висунуто одну з найсу-
перечливіших  тез  про  «єдину  правильну  відповідь»  (де-
тальніше про це йтиметься нижче). З його точки зору, суд-
дя повинен бути подібним філософу, який розмірковує про 
ідеальну справедливість із моральної та політичної точок 
зору  в  особі  гіпотетичного  Геркулеса,  наділеного  необ-
меженими ресурсами (інформацією та часом), чий метод 
міг би бути еталоном для суддів у реальності(за ці погля-
ди був критикований проф. Разом). У 80-х роках великий 
вплив на вченого мала постать І. Берліна і полеміка з ним 
із приводу цінностей. 

Р.  Дворкін  був  переконаний  у  єдності,  незалежності 
та об’єктивності цінностей, і, як наслідок, у тому, що і в 
залі суду, і в політиці можливі правильні відповіді. З 90-х 
років  і до самої смерті Р. Дворкін захоплювався різними 
актуальними темами, проте творення єдиної інтеграційної 
теорії, у котрій «співіснували» би протилежні («ворогую-
чі») цінності, поняття та інтереси, залишалось для нього 
головною задачею [9].

В  аксіології  Дворкін  дотримувався  неокантіанської 
концепції,  згідно  з  якою  цінності  визнаються  абсолют-
ними принципами, знаходяться поза емпіричним буттям.  
У дусі тези В. Віндельбанда (1848 – 1915 рр.) про «транс-
цендентне існування загальних цінностей» і їх абсолютне 
значення, Дворкін надавав цінностям «вічного» характе-
ру  і був переконаний у тому, що правильні відповіді  є у 
праві  тому, що  вони  є  в  моралі.  Вони  зумовлюють  при-
йняття правильного рішення, адже уособлюють єдине та 
незмінне,  однаково  важливе  для  всіх.  Для  обгрунтуван-
ня цієї точки зору в одній  із підсумкових робіт  (2011 р.)  
Р. Дворкін використав відому байку старогрецького поета 
про лисицю та їжака, що стала популярною завдяки 

І. Берліну (1909 – 1997), сучаснику та опоненту Дворкіна 
у дискусії про цінності. Дворкін критикував його думку про 
ціннісний плюралізм на тій підставі, що цей підхід робить 
неможливим визнання єдиної правильної відповіді, яка не 
повинна містити різні (суперечливі) погляди. Це питання 
мало для науковця принциповий характер [3, с. 246 – 249].  
Коротко суть його думки полягає в наступному: чому єди-
ний  (а  отже,  правильний)  підхід,  якому  надає  перевагу 
один (їжак), є кращим за ті варіанти відповідей, які шукає 
та обирає інший (лисиця)?

Для  визначення  правильної  відповіді  Р.  Дворкін  ви-
сунув  декілька  тез  морального,  політичного  і  правового 
характеру: по-перше, це теза про самостійність цінностей 
і ціннісних суджень, що ніяким способом не пов’язані  з 
емпіричною дійсністю, не можуть бути підтверджені або 
спростовані науковими фактами; по-друге, питання вибо-
ру цінностей має не  суб’єктивний,  а  об’єктивний харак-
тер, отже, цінності об’єктивні; по-третє, для встановлення 
їх істинного значення потрібна інтерпретація, тобто вони 
мають  інтерпретативний  характер;  по-четверте,  він  був 
переконаний  у  єдності  цінностей  і  ціннісних  суджень,  а 
тому вважав, що вони не протистоять, а доповнюють одна 
одну. Вразливим місцем для єдино правильної відповіді, 
що базується на таких цінностях, є припущення, що в разі 
«уніфікації» та неконфліктності цінностей ситуація вигля-
датиме таким чином, що людина позбавиться можливос-
тей вибору, і від нас не залежатиме, яким цей вибір буде. 
Це,  у  свою  чергу,  позбавить  нас  можливості  виступати 
суб’єктом власної моральності, а в ширшому плані – бути 
особистістю. На  думку  дослідників,  така  точка  зору  ро-
бить  позицію щодо  єдиної  правильної  відповіді  вразли-
вою і непереконливою.

Дещо  подібне  відбувається  і  з  тандемом  «право  – 
мораль».  Тут  потрібна  єдність  ціннісних  установок, 
яких сучасне суспільство не має. Р. Дворкін показав, як 
врівноважити  ці  відносини  за  допомогою  теорій  спра-
ведливості та суспільного договору. Його провідна теза 
наступна:  відносини  між  свободою  та  рівністю  завжди 
матимуть конфліктний характер. Чим більше суспільство 
намагатиметься врахувати фактор вибору людиною свого 
життєвого шляху (свобода), тим менше воно буде зверта-
ти увагу на природні  та  соціальні  обставини, що впли-
вають на можливості людини (рівність) [1, с. 238 – 240].  
Іншими словами, чим ширшими ставатимуть можливос-
ті для свободи, тим меншими – можливості для втілення 
рівності.  Як  уже  зазначалось  вище,  цінності,  на  думку 
Р. Дворкіна, не можуть вступати у конфлікт тому, що не 
мають  заданої  природи,  яка  могла  би  бути  несумісною 
з  природою  інших.  Проте  ці  міркування  вступають  у 
суперечність  із наступною думкою науковця про те, що 
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сутність цінностей  залежить від  інтерпретації  у  кожній 
конкретній  ситуації.  Конфлікт  цінностей,  якщо  такий 
виникає, знімається правильним їх тлумаченням. Як ба-
чимо, правило інтерпретації відіграє при цьому не лише 
роль  змістового тлумачення розглядуваних питань,  тек-
стів тощо. Релятивістській підтекст розуміння цінностей 
є очевидним, і аксіологія Р. Дворкіна зводиться до висно-
вку про  інтерпретативний характер цінностей, що  явно 
суперечить  першопочатковому  визнанні  їх  об’єктивної 
суті.  Теорію  інтерпретації  науковця  можна  оцінити  як 
нову  форму  суб’єктивізму  [9].  Дослідник  І.  Чурносов 
вважає, що думка Р. Дворкіна про незалежність, а також 

інтерпретаційний  характер  цінностей  і  ціннісних  су-
джень захищають його теорію від будь-якої «зовнішньої» 
критики, що виключає можливість її фальсифікації, а та-
кож не дозволяє розглядати концепцію Р. Дворкіна як на-
укову теорію, а тільки як ідеологічне обгрунтування руху 
боротьби  за  громадянські  права  у XX  столітті  в  США. 
Відзначаючи  позитивну  роль  вченого  в  сучасній  філо-
софії  права  [  3,  с.  296],  варто  зазначити, що він не має 
чіткого філософського обгрунтування  такого  важливого 
поняття,  як  «цінності»,  і  його  світоглядне  переконання 
про моральність права через їх інтерпретацію не можна 
вважати суто філософським.
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ІСТОРиКО-ТЕОРЕТиЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІЛОСОФСьКО-ПРАВОВОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРиНЦиПУ ВІДПОВІДАЛьНОСТІ 

hISTOrICaL aNd ThEOrETICaL CONCEPTuaLIZaTION Of PhILOSOPhICaL 
aNd LEgaL INVESTIgaTION ThEOry Of LIaBILITy

Даниленко А.В.,
здобувач кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного та міжнародного права
Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті досліджено історико-теоретичну концептуалізацію філософсько-правового виміру принципу відповідальності. Акцентовано 
увагу на тому, що наявна теоретико-методологічна база є основою для проведення дослідження поняття відповідальності в системі 
морально-етичних і правових чинників діяльності працівників національної поліції. На основі аналізу наявного матеріалу з цього питання 
виявлено й сформовано напрями для подальшого формування основ відповідальності працівників національної поліції, підвищення 
ефективності їх діяльності з урахуванням морально-етичних і правових вимог, що неодмінно підвищить рівень служби.

Ключові слова: історичний дискурс, свобода вибору, відповідальність, свобода, свідомість, людина, філософія права. 

В статье исследована историко-теоретическая концептуализация философско-правового измерения принципа ответственности. Ак-
центировано внимание на том, что существующая теоретико-методологическая база является основой для проведения исследования 
понятия ответственности в системе морально-этических и правовых факторов деятельности работников национальной полиции. На 
основе анализа имеющегося материала по этому вопросу определены и сформированы направления для дальнейшего формирования 
основ ответственности работников национальной полиции, повышения эффективности их деятельности с учетом морально-этических и 
правовых требований, что непременно повысит уровень службы.

Ключевые слова: исторический дискурс, свобода выбора, ответственность, свобода, сознание, человек, философия права.

The article studies the historical and theoretical conceptualization of the philosophical and legal liability measurement principle. Special at-
tention is paid to the fact that the existing theoretical and methodological framework is the basis for the study of the concept of responsibility in 
the system of ethical and legal factors of the national police force. On the basis of the available material on the subject is detected and formed 
direction for further development of the foundations of the responsibility of the national police, improve their performance, taking into account 
ethical and legal requirements that will certainly raise the level of service.

Key words: historical discourse, freedom of choice, responsibility, freedom, consciousness, man, philosophy of law.

Постановка проблеми. Через  необхідність  демокра-
тизації  суспільного  життя,  формування  громадянської, 
правової держави і політична еліта,  і науковці різних га-
лузей почали наголошувати на необхідності утвердження 

морально-етичних цінностей і норм у суспільному житті. 
Йдеться про перенесення їх зі сфери приватної до публіч-
ної.  Численні  дослідження  в  галузі  політології,  соціоло-
гії, юриспруденції наголошують на важливості поєднання 
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здобутків науки й надбань моралі задля формування основ 
для подальшого розвитку суспільства. У цьому контексті 
зростає актуальність дослідження основних понять філо-
софських наук з огляду на вимоги часу й суспільства.

Жодне з понять, явищ, процесів не були відомі науці в 
тому вигляді, в якому ми знаємо їх сьогодні. З часом вони 
то втрачали свою актуальність для науки, то знову ставали 
необхідними для дослідження того чи іншого явища, про-
цесу, поняття, набуваючи нових рис залежно від галузі на-
уки, яка їх вивчала, і провідних ідей певного періоду. Іноді 
визначення  того  чи  іншого  поняття  не  є  відшліфованим 
упродовж століть і навіть сьогодні залишається ще багато 
«білих плям» в їх дослідженні [1, с. 104]. Не є винятком 
і  предмет  нашого  дослідження  –  поняття  «відповідаль-
ність»  в  контексті  вдосконалення  служби  національної 
поліції.

Стан дослідження. Попри науковий інтерес до озна-
ченої  проблематики  серед  науковців,  мислителів  і  фі-
лософів  на  юридичному,  соціальному,  філософському, 
політичному  й  інших  рівнях  (В.С.  Бліхар,  В.К.  Грищук,  
А.Ф. Карась, С.І. Максимов, В.Р. Слівінський, М.М. Цим-
балюк;  Аристотель,  Платон;  Августин  Блаженний,  Тома 
Аквінський; Т. Гобс, Ж.-Ж. Руссо; І. Кант, Л. Фейєрбах та 
багато ін.), все ще залишається малодослідженим питання 
впливу принципу відповідальності на службу в правоохо-
ронних органах. Тому мета статті полягатиме в досліджен-
ні  історико-теоретичної  концептуалізації  філософсько-
правового виміру принципу відповідальності.

Виклад основного матеріалу. В  період  античності 
розпочинає  зароджуватись  і  розвиватись  поняття  відпо-
відальності людини. У цей період відповідальність люди-
ни  є  індивідуальною,  тобто  кожен несе  відповідальність 
за власні вчинки й  їх наслідки [2, с. 135‒154; 3; 4; 5; 6].  
У зв’язку з інтенсивним розвитком учення про державу ця 
епоха акцентує на відповідальності людини-громадянина 
перед державою й держави перед громадянином.

Філософські  вчення  епохи  Середньовіччя  тлумачать 
поняття  відповідальності  крізь  призму  релігії,  яка  в  цей 
період виступала домінантною в суспільстві [7; 8; 9; 10]. 
Розвиток всієї науки ґрунтувався на тих засадах, які були 
проголошені церквою. Відхилення від попередньо окрес-
леного шляху  чи  пропагування  думок,  які  б  суперечили 
доктрині  церкви,  не  допускалося  й  вважалося  віровід-
ступництвом. Загалом у добу Середньовіччя поняття від-
повідальності  осмислювалося  й  обґрунтовувалося  крізь 
призму релігії. Спостерігається поділ законів на духовні, 
ті, що ґрунтуються на релігійному вченні, дані людям Бо-
гом, і світські, створені з метою регулювання життя людей 
в суспільстві, державі [11, с. 335‒337]. Тепер людина по-
винна дотримуватися як закону людського, даного держа-
вою, так і закону, посланого людям Богом. Недотримання 
кожного з них тягне за собою відповідальність.

Епоха Відродження привнесла свої акценти в тракту-
ванні  поняття  відповідальності.  У  всезагальному  праг-
ненні до гуманізації суспільства, держави цей термін на-
буває  більш  гуманістичного  значення.  Відповідальність 
стає нерозривно пов’язаною зі  свободою людини. У цей 
період людина стає центром вивчення науки. А мета нової 
гуманістичної науки полягала в тому, щоб виховати нову 
людину, основними якостями якої стануть духовні й мо-
ральні цінності, високий рівень освіченості, прагнення до 
самовдосконалення.

Доба Реформації також не залишилась осторонь такого 
важливого для нового суспільства поняття [12]. 

Як бачимо, поняття відповідальності розвивалося й в 
умовах  змін  у  суспільстві,  спричинених  реформаційним 
рухом. Якісно новою рисою Реформації є те, що людина 
звільняється  від  відповідальності  за  умов  порушення  її 
права на вільний вибір.

Говорячи про філософію періоду Просвітництва, важ-
ливо згадати видатного українського мислителя Григорія 

Сковороду. Неабиякого значення філософ надавав мораль-
ному виміру життя людини. Завдяки розуму й серцю, душі 
людина може постійно вдосконалюватись. Це не залежить 
від  соціального  стану,  до  якого  належить  людина.  Усі 
люди повинні бути рівними перед законом. Вимогу соці-
альної рівності мислитель поєднує з моральною нормою 
всезагальної праці. На думку Г. Сковороди, «праця – це за-
гальна моральна вимога, громадянський обов’язок кожної 
людини й  природна необхідність».  Без  зусиль  будь-який 
достаток  «висохнути,  як  озеро,  може»,  лише  «чесне  ре-
месло є джерелом, що не убожіє, не рясного, але безпеч-
ного годування» [13].

Поняття  відповідальності  людини  філософ  розгля-
дає крізь призму етики. Для повноцінного життя людини 
необхідна  свобода,  а  український  народ  у  той  час  був  її 
позбавлений.  Свободу  мислитель  вважав  невід’ємним 
правом людини, бажав  її  всім, найперше –  закріпаченим 
масам.

У  кожній  людині  перебуває  «Дух  Божий»,  «боже-
ственна сила». Водночас мислитель не стверджує, що Бог 
є  «субстанція»  в  кожній  людині.  Логос  індивідуальний 
в кожному своєму бутті й одночасно він – «вселюдина». 
Дійсна людина в кожному з нас є запорукою нашої індиві-
дуальності, але вона невіддільна від «небесної людини» – 
Господа. Він учив, що в глибині кожної людини є «Цар-
ство Боже» й «царство зла»: обидва царства створюють у 
кожній людині одвічну боротьбу. Але кожна людина, залу-
чаючись до «Царства Божого», може відійти від «царства 
зла»,  створюючи  свою  індивідуальність.  Тобто  людина 
має право вибору між добром і злом, а за свій вибір зму-
шена відповідати.

Відмінності  між  злом  і  добром  зникають  за  межами 
емпіричної реальності. Подолання зла відбувається через 
подолання емпіричності. Зло відкриває нам шлях до добра 
в їх тотожності. Етичний дуалізм долається через перетво-
рення видимого в невидиме, тваринного – в божественне. 

Отже,  епоха  Просвітництва,  її  часові  межі  охопили 
період  змін  у  суспільному  й  політичному житті  Європи  
[14; 15; 16]. Нова реальність сприяла утвердженню само-
свідомості  й  самооцінки  людини.  Ідеалом  стає  освіта  й 
постійне самовдосконалення й самовиховання.

Класична німецька філософія привносить у науку ро-
зуміння автономності людини [17, с. 260; 18]. Тепер лю-
дина осмислюється не як істота природна, а як культурна, 
яка живе серед культури. Діяльність людини тлумачиться 
як духовна діяльність. Людина творить цей світ діяльніс-
тю свого духу, як істота мисляча. Виникає принцип відпо-
відальності людини за свої вчинки та їх наслідки, який є 
безпосереднім наслідком її діяльності.

Цікавими є й наукові пошуки, що стосуються питан-
ня  відповідальності,  наших  сучасників.  Так,  німецький 
філософ Г. Йонас трактує двоїстість поняття відповідаль-
ності людини: за виживання людства й за світ. Ж. Піаже, 
розглядаючи  моральний  аспект  поведінки  людини,  роз-
робив  власну  концепцію  відповідальності.  Згідно  з  його 
позицією, відповідальність формується в дитячому віці й 
охоплює дві стадії: об’єктивну й суб’єктивну. На першій 
стадії дитина здійснює спробу пов’язати відповідальність 
(яка настає у формі покарання) зі ступенем спричинених 
збитків. На наступній стадії дитина вже враховує наміри у 
виборі певної поведінки в конкретній ситуації. Здолавши 
обидві стадії, дитина формує власну мораль.

У дослідженні  застосовувалися наукові методи, влас-
тиві  для  гуманітарних  і  суспільних  наук.  Це,  зокрема, 
порівняльно-історичний  (у  вивченні  розуміння  поняття 
відповідальності  на  різних  територіях  в  різні  історичні 
епохи);  генетичний,  семантичний,  структурно-функціо-
нальний, структурно-логічний та ін. Окрім того, методика 
дослідження ґрунтується на ґерменевтичному методі з ви-
користанням таких його загальних принципів, як історич-
ність інтерпретації, неперервність традиції.
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Разом  з  тим у  будь-якій  професійній  діяльності  роль 
відповідальності як риси працівника є надзвичайно вели-
кою. Людина, здатна брати на себе відповідальність, здат-
на й приймати обґрунтовані рішення, зумовлені нетипови-
ми ситуаціями. Такій людині можна довіряти, доручивши 
їй виконання навіть складного завдання, яке потребує за-
трати часу й сил, застосування нестандартного підходу.

Поняття відповідальності нерозривно пов’язано з пи-
танням  вибору.  Здійснюючи  вибір,  людина  автоматично 
приймає відповідальність за нього. Тобто людина виконує 
певну  вольову дію,  яка  іноді  є  наслідком  тривалого роз-
мірковування,  аналізу,  прорахунку  можливих  варіантів 
розвитку подій. 

Відповідальність  характеризується  наявністю  трьох 
умов:

а)  наявність  вибору.  Людина  може  діяти  за  власним 
бажанням, на свій розсуд, так, як вважає необхідним. На 
підставі обраних для себе пріоритетів  і цінностей кожен 
формує власну поведінку і загалом, і у кожній ситуації;

б) усвідомленість вибору. Кожен вчинок психічно здо-
рова людина  здійснює усвідомлено й обдумано. Людина 
розуміє, що відповідатиме за свій вибір, за те, що плану-
вала чи зробила;

в) передбачення наслідків. Людина здатна прорахувати 
наслідки того чи  іншого свого вчинку. Вона здебільшого 
знає, які будуть результати її вчинку в конкретній ситуації.

Відповідальність здійснює двоякий вплив на людину. 
З одного боку, вона сприяє закріпленню віри в себе, свої 
можливості,  впевненості  в  тому, що можна  вплинути на 
хід  подій,  є  можливість  контролювати  певні  процеси.  З 
іншого боку, виникає стан неспокою, тривоги, невпевне-
ності у власних силах.

Однак існують і стани, протилежні до відповідальнос-
ті. Це страх перед відповідальністю й бажання уникнути 
відповідальності. Страх перед відповідальністю проявля-
ється у формі небажання брати на себе відповідальність. 
Людина  прагне  просто  виконувати  чужі  вказівки,  не  за-
мислюючись  над  наслідками,  адже  ініціатором  рішення 
була не вона. Бажання уникнути відповідальності зумов-

лює  низку  проблем,  які,  накопичившись,  створюють  ре-
альну  загрозу  для  суспільства, що  проявляється  в  таких 
явищах,  як  корупція,  зловживання  владою,  неможли-
вість  зайняття певних посад  завдяки  своїм професійним  
якостям.

Висновки. Отже, питання відповідальності в кожну з 
історико-культурних  епох  розвитку  людства  залишалося 
актуальним і зумовлювало жваві дискусії серед філософів, 
літераторів,  науковців.  Простеживши  його  еволюцію  з 
часу виникнення й до наших днів, можемо виявити харак-
терні риси, якими наділяла його кожна із епох. Так, в епоху 
античності відповідальність розуміється як індивідуальна 
риса. Особа відповідає за власні вчинки перед державою, 
а держава – перед особою. У Середньовіччі поняття від-
повідальності  осмислювалося  й  обґрунтовувалося  крізь 
призму релігії. Спостерігається поділ законів на духовні, 
ті, що ґрунтуються на релігійному вченні, дані людям Бо-
гом, і світські, створені з метою регулювання життя людей 
в суспільстві, державі. Тепер людина повинна дотримува-
тися як закону людського, даного державою, так і закону, 
подарованого людям Богом. Недотримання кожного з них 
тягне  за  собою  відповідальність.  В  епоху  Відродження 
відповідальність стає нерозривно пов’язаною зі свободою 
людини. Епохи Нового часу й Просвітництва розглядають 
людину як істоту, яка здатна своїм розумом осягнути та-
ємниці світобудови й зрозуміти й відшукати своє місце в 
світі.  Німецька  класична  філософія  привносить  в  науку 
розуміння автономності людини, тепер людина осмислю-
ється не як істота природна, а як культурна, яка живе серед 
культури. Діяльність людини тлумачиться як духовна ді-
яльність. Людина творить цей світ діяльністю свого духу, 
як істота мисляча. Виникає принцип відповідальності лю-
дини за свої вчинки й  їх наслідки, який є безпосереднім 
наслідком  її  діяльності.  Представники  філософії  ХІХ  – 
ХХ ст. розглядають людину як духовно-соціальну істоту, 
яка прагне посісти своє місце в  світі,  здолати свій шлях 
до щастя. У суперечностях і труднощах цього світу вона 
набуває певних моральних рис, які повинні призвести до 
кращого життя.
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Стаття присвячена філософсько-правовому аналізу соціокультурної характеристики інститутів сім’ї та ювенальної юстиції. З’ясовано, 
що інститут ювенальної юстиції в Україні повинен бути сформований на основі цінностей громадянського суспільства з урахуванням 
соціокультурних особливостей розвитку української нації. Його метою має стати насамперед профілактика та попередження правопо-
рушень проти дітей, попередження правопорушень, учинених дітьми, і здійснення правосуддя щодо дітей, які порушили вимоги закону.

Ключові слова: суспільство, держава, інститут сім’ї, ювенальна юстиція, право, філософія права.

Статья посвящена философско-правовому анализу социокультурной характеристики институтов семьи и ювенальной юстиции. Вы-
яснено, что институт ювенальной юстиции в Украине должен быть сформирован на основе ценностей гражданского общества с учетом 
социокультурных особенностей развития украинской нации. Его целью должны стать в первую очередь профилактика и предупрежде-
ние правонарушений против детей, предупреждение правонарушений, совершенных детьми, и совершение правосудия в отношении 
детей, нарушивших требования закона.

Ключевые слова: общество, государство, институт семьи, ювенальная юстиция, право, философия права.

The article is devoted to the philosophical and legal analysis of the socio-cultural characteristics of the family and juvenile justice institutions. 
It was found that the institution of the juvenile justice system in Ukraine should be formed on the basis of the values of civil society, taking into 
account socio-cultural features of the development of the Ukrainian nation. Its purpose should be the first warning and the prevention of offenses 
against children, the prevention of offenses committed by children, and in the end justice for children in conflict with the law requirements.

Key words: society, state, institution of the family, juvenile justice, law, philosophy of law.

Сьогодення  ставить  перед  людиною щоразу  нові  за-
вдання, виклики, долаючи які, необхідно як застосовувати 
отримані у процесі життєдіяльності знання, так і робити 
вибір,  опираючись на власну  систему морально-етичних 
норм та цінностей. Людина не народжується зі здатністю 
та вмінням жити у суспільстві, цього вона вчиться упро-
довж життя. Наскільки реалізованим та ефективним буде 
цей процес, залежить насамперед від тих основ, які закла-
даються у дитинстві. Тобто фундаментом, на якому фор-
мується майбутня особистість як член суспільства, є сім’я, 
у  якій  народжується  та живе  перших  кілька  років  свого 
життя дитина. Саме сім’я є першою сходинкою на шляху 
соціалізації дитини, її входження у суспільство.

Стан дослідження. Окремі  питання  досліджува-
ної  у  статті  проблематики  вивчали  такі  науковці,  вче-
ні,  філософи,  як  І.О.  Бандурка,  В.С.  Бліхар, А.П.  Гусак,  
В.В.  Зубрицький,  Дж.  П.  Мердок,  Г.А.  Кошонько,  
Н.М.  Крестовська,  Н.М.  Стрельнікова,  О.В.  Ушкварок, 
М.Й.  Штангрет,  О.В.  Шумейко  та  багато  інших.  Проте 
залишається чимало прогалин у вивченні задекларованої 
теми,  зокрема  того,  що  стосується  суспільствознавчого 
виміру обох взаємопов’язаних  інститутів ‒  сім’ї  та юве-
нальної юстиції. З огляду на це метою статті є філософ-
сько-правовий аналіз соціокультурної характеристики ін-
ститутів сім’ї та ювенальної юстиції.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в науці існує 
чимало підходів до вивчення сім’ї. Це, зокрема,  інститу-
ціональний,  структурно-функціональний  підходи,  підхід 
обміну,  марксистський  та  критичний  підхід,  феномено-
логічно-герменевтичний та підхід взаємозв’язку, а також 
підхід розвитку. 

Група, що має затверджену суспільством структуру, ‒ 
таким  є  розуміння  сім’ї  за  інституціональним  підходом. 
При цьому сім’я виконує певні функції та завдання, такі 
як відтворення населення; соціалізація; захисна функція; 
забезпечення потреб; формування системи цінностей.

Прихильники інституціонального підходу вивчають сім’ю 
як чітко структуровану соціальну групу, яка виконує ряд функ-
цій, покликаних забезпечувати основні потреби людини. 

У  вивченні  сім’ї  з  боку  структурно-функціонально-
го підходу на перший план виносяться стосунки у сім’ї. 

Вони є своєрідним вираженням суспільних очікувань. За 
такого підходу сім’я розглядається як ієрархічна структу-
ра з чітко розподіленими функціями кожного члена. Сім’я 
є учасником суспільних процесів та вбирає в себе ті цін-
ності, які переважають у той чи інший період.

Під час дослідження сім’ї за підходом обміну розгля-
дається насамперед поведінка її членів. Кожна дія вчиня-
ється з огляду на певну «компенсацію» з боку суспільства. 
Тобто поведінка членів сім’ї, в основу якої покладені за-
гальнолюдські норми моралі та яка ґрунтується на вико-
нанні правових приписів, є своєрідним гарантом захисту 
цих людей, дотримання їхніх прав та свобод із боку сус-
пільства  та  держави,  а  у  разі  їх  порушення  –  негайного 
відновлення.

Марксистський підхід характеризує сім’ю як соціаль-
ний інститут, у якому, як і в державі, панує нерівність (чо-
ловік стоїть вище за дружину та дітей, пригнічуючи їх).

Сім’я  –  це  спільнота,  яка  на  основі  діалогу  виконує 
дві важливі функції у суспільстві – виховну та соціокуль-
турну. Виховна функція  сім’ї полягає у формуванні осо-
бистості, навчанні  індивіда основним морально-етичним 
приписам та цінностям, нормам, які дадуть йому можли-
вість повноцінно жити у суспільстві. Інша функція сім’ї – 
соціокультурна – полягає у здійсненні контролю за пове-
дінкою своїх членів, своєрідному нагляді за дотриманням 
законів держави та моральних норм суспільства. Таким є 
критичний підхід до вивчення сім’ї. Сім’я повинна дуже 
швидко реагувати на  зміни у суспільстві, його розвиток, 
даючи собі своєрідні орієнтири для подальшого життя, по-
будовані на власній системі морально-етичних цінностей 
[1, с. 254‒268].

Для представників феноменологічно-герменевтичного 
підходу сім’я  є  інтерсуб’єктивною реальністю, що вира-
жається  як у  суб’єктах, що діють,  так  і  через них. Саме 
сім’я  є  тим  фундаментом,  на  якому  «будується»  спосіб 
життя людини. Конкретний спосіб життя або окремі його 
риси чи елементи людина спадкує з минулого своєї сім’ї, 
реально живе ними у сьогоденні та проектує на майбутнє.

Згідно з підходом взаємозв’язку сім’я являє собою єд-
ність  людей,  у  якій  кожний  проявляє  свою  ідентичність 
через іншого члена сім’ї шляхом взаємодії з ним. Взаємо-
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дія полягає у тому, що всі члени однаково сприйматимуть 
правила життя  у  сім’ї,  керуватимуться  одними  і  тими ж 
правилами, нормами поведінки, матимуть спільні мораль-
но-етичні цінності, знаходитимуться на однаковому куль-
турному рівні та будуть об’єднані спільною вірою.

Цикл життя кожної сім’ї складається з певних фаз – та-
кою є провідна ідея підходу розвитку. Сім’я розглядається 
як система врівноваженого динамізму. Залишатися такою 
вона  може  завдяки  наявності  таких  елементів,  як  адап-
тивність – кожний член сім’ї, виконуючи певні завдання, 
тим  самим  задовольняє  свої  потреби;  виконання  певних 
ролей – наявність у кожного члена сім’ї прав та обов’язків; 
взаємозалежність  членів  –  від  манери  поведінки  одного 
члена  сім’ї  залежить  поведінка  інших,  а  її  зміна  приво-
дить і до змін у поведінці решти членів сім’ї; організація 
стосунків у сім’ї на основі усвідомлення реальних загроз, 
які несуть зовнішні (суспільні) та внутрішні (особистісні) 
зміни.

Попри таку різноманітність підходів до вивчення сім’ї 
у  кожному  з  них  ми  можемо  знайти  розуміння  сім’ї  як 
основи для формування поведінки її членів у суспільстві, 
фундаменту морально-етичних цінностей, якими послуго-
вуються її члени у повсякденному житті, а діти викорис-
товуватимуть у майбутньому. «Сім’я є не лише наслідком 
виявлення та утвердження найелементарніших природних 
емоцій людини (любові, ненависті, сексуальності, емоцій, 
пов’язаних із жертовністю, релігійними поглядами тощо), 
але також і простором, на якому відбувається формуван-
ня і відтворення поколінь, виховання та інституціалізація 
людини»  [2,  с.  135]. На  нашу  думку,  саме  завдяки  двом 
останнім функціям сім’ї – виховній та функції інституці-
алізації – вона є основою для створення культури та фор-
мування суспільства. 

Специфіка кожної конкретної культури (не тільки куль-
тури народу, нації, а й культури певної соціальної групи), 
переважання тих чи інших рис певним чином залежить і 
від  сім’ї,  у  якій  виховуються  діти  як  члени  суспільства. 
Цінності,  які  сповідують  батьки,  дотримуючись  певних 
правил у повсякденному житті, здебільшого сповідувати-
муть і їхні діти. Так, у сім’ях, де спостерігаються прояви 
девіантної поведінки у батьків, діти копіюватимуть їхню 
поведінку, а це матиме негативні наслідки у майбутньому. 
У тих сім’ях, де поведінка батьків ґрунтується на повазі до 
закону, дотриманні морально-етичних норм, аналогічною 
буде і поведінка дітей. Дуже часто певні риси у поведінці 
дітей залежать від моделі сім’ї, у якій вони виховувалися. 

Усі  моделі  ґрунтуються  на  сукупності  певних  рис, 
властивих представникам таких сімей. Так, сьогодні в на-
уці виділяють суспільні моделі сім’ї за структурою влади 
в сім’ї (егалітарна, авторитарна); за кількістю дітей (без-
дітна, однодітна, малодітна, багатодітна); за складом (про-
ста  нуклеарна,  розширена  нуклеарна,  неповна,  велика, 
змішана);  за  психологічною  атмосферою  (благополучна, 
стійка, педагогічно слабка, нестабільна, кризова); за міс-
цем проживання (локальна, патріархальна, матріархальна, 
«гостьовий шлюб»); за тривалістю існування сім’ї (сім’я, 
що тільки сформувалася; молода сім’я; сім’я, що чекає ди-
тину; сім’я, що існує від 3 до 10 років; сім’я, яка існує від 
10 до 25 років; немолода сім’я).

На нашу думку, найвідповіднішим та найбільш повним 
визначенням такого полівимірного поняття, як «сім’я», є 
визначення, яке дав американський соціолог Дж. П. Мер-
док:  «Сім’я  –  це  соціальна  група,  що  характеризується 
спільним проживанням, економічною кооперацією, спіль-
ною  участю  в  біологічному  і  соціальному  відтворенні. 
Вона містить у собі дорослих індивідів двох статей, міні-
мум двоє з яких знаходяться у соціально схвалених сексу-
альних стосунках, і дітей (власних і/чи прийомних) дорос-
лих членів сім’ї» [3, с. 19]. Звичайно, реальність є далекою 
від  ідеальних  моделей  та  зразків,  які  будує  наука,  тому 
сьогодні є актуальною розробка певних теоретичних поло-

жень, які сприятимуть вихованню дітей, «перетворенню» 
їх з  індивідів на особистостей, та  їх практичне втілення. 
Це насамперед є завданням держави, яка повинна створи-
ти гідні умови для сімей, що сприятимуть вихованню, а у 
разі відсутності батьків взяти на себе функції вихователя 
через систему певних інститутів та органів.

На жаль, сьогодні залишається невтішною статистика, 
яка  стосується  шлюбно-сімейних  відносин  в  Україні  та 
цінностей, пов’язаних із ними. Так, у статті «Моделі сім’ї: 
трансформації  та тенденції розвитку» наведено такі ста-
тистичні дані: «В Україні щороку реєструється приблизно 
400 000 шлюбів і приблизно 200 000 розлучень; приблиз-
но одна третина розлучень відбувається у шлюбах протя-
гом перших трьох років з дати реєстрації; 72% українців 
схвально  ставляться  до  незареєстрованого  шлюбу;  77% 
гомосексуалістів висловлюють свою готовність зареєстру-
вати шлюб  у  разі  наявності  такої  можливості  в Україні; 
серед одружених гетеросексуальних пар в Україні у 2008 
році лише 27% планували народити дитину протягом най-
ближчих трьох років; у 2008 році в Україні зареєстровано 
62,2% бездітних сімей; 16% гомосексуальних партнерств 
виховують дітей  і  57% планують дітей у  своїй  сім’ї;  се-
редньостатистична українська родина – однодітна; трети-
на від усіх українців негативно ставиться до багатодітних 
сімей;  40% усіх  українських  сімей називають «неповни-
ми» – коли відсутній один із батьків; 76% усіх «неповних» 
сімей – «материнські» [4].

Однією з найбільших, на наш погляд, проблем є про-
блема так званих «неповних» сімей. Часто у таких сім’ях 
батько  або мати не можуть приділити дитині  достатньої 
кількості уваги, оскільки змушені багато працювати, аби 
забезпечити достатній рівень життя собі та дитині (дітям), 
а після роботи займатися домашніми справами. Тому діти 
у таких сім’ях часто залишені самі на себе. І вихователем 
найчастіше  стає  телебачення,  яке  не  завжди  демонструє 
кращі зразки для наслідування, та оточення однолітків.

Н.М. Стрельнікова вважає, що «виховний вплив сім’ї за-
лежить також від ставлення батьків до своєї дитини. Повага 
і єдність вимог батьків до дитини, вміння погоджувати ви-
ховні рішення та виконувати їх є показником високого рів-
ня батьківського впливу на дітей. Найкращі людські якос-
ті – щирість,  співпереживання, взаємодопомога, ніжність, 
увага до почуттів іншої людини – формуються під впливом 
батьківської любові та розумної вимогливості. Науковцями 
доведено закономірний зв’язок між моральною вихованіс-
тю дітей та характером взаємовідносин між батьками» [5].

Перший  та  найсильніший  вплив  на  дітей  має  сім’я, 
у якій вони народилися та зростали. Адже від основ, за-
кладених  у  дитинстві,  залежатиме  подальше  життя  вже 
дорослої  людини,  ступінь  її  готовності  до  життя  в  сус-
пільстві,  здатність  дотримуватися  власної  системи  мо-
рально-етичних цінностей. 

В Україні через системну кризу економіки більшість сі-
мей часто стикаються з низкою проблем, які безпосередньо 
відображаються на їхніх дітях. На ці проблеми впливають 
такі  чинники,  як  економічний  –  складне  економічне  ста-
новище сімей зумовлює неможливість забезпечення дітей 
всім  необхідним,  проведення  змістовного  дозвілля,  оздо-
ровлення  тощо. Ще одним негативним наслідком цього  є 
орієнтованість батьків на матеріальне  забезпечення дітей, 
а  духовний  складник  у  вихованні  найчастіше  відступає 
на  другий  план;  психологічний  –  порушення  емоційного 
зв’язку між батьками і дітьми, нереалізована або реалізова-
на незначною мірою потреба дітей у прихильності батьків; 
виховний – діти здебільшого наслідують модель поведінки, 
яку  демонструють  батьки,  іноді  навіть  не  усвідомлюючи 
цього; комунікативний – через власну сім’ю дитина вчить-
ся  сприймати  навколишнє  середовище,  одночасно  будучи 
членом внутрішньосімейної комунікації. 

Вважаємо, що кожен із цих чинників має безпосеред-
ній вплив на сім’ю, а наявність певних проблем хоча би в 
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одному  з  них  спричиняє  серйозні  недоліки  та  проблеми 
у вихованні дітей, незважаючи на суспільну модель сім’ї, 
у  якій  вона  зростає. Недоліки  чи  упущення  у  вихованні 
стають причинами девіантної поведінки дітей, що в май-
бутньому може призвести до вчинення дитиною правопо-
рушення  чи  злочину. Однак  і  батьки  як  уже  сформовані 
особистості  не  завжди можуть  впоратися  з  проблемами, 
які  наявні  у  сім’ї. Власне  бажання  «контролювати  ситу-
ацію» вони прагнуть реалізувати через владу над дітьми. 
Тому діти часто залишаються незахищеними навіть всере-
дині своєї сім’ї.

Саме тому сьогодні вкрай необхідним є запровадження 
у дію системи ювенальної юстиції як інституту, який до-
поможе, з одного боку, захистити чи відновити права ді-
тей, а з другого – сприятиме соціалізації, поверненню до 
правослухняного життя тих, хто вчинив правопорушення 
чи злочини [6, с. 54‒68]. Але щоб ця система почала діяти, 
повинні бути розроблені теоретичні її основи. Українська 
правова наука має певні напрацювання у цій сфері.

На нашу думку, основою для формування та задовіль-
ного функціонування інституту ювенальної юстиції пови-
нна стати взаємна діяльність держави та сім’ї. Держава на 
макрорівні  через  систему  інститутів  та  органів  повинна 
бути  гарантом  гідного  життя  дитини  за  умови, що  вона 
поводиться  правомірно  та  правослухняно.  У  разі  ж  по-
рушення  правил  поведінки  у  суспільстві  кожен  повинен 
усвідомлювати, що його права  та  свободи  зазнають пев-
них  обмежень. На мікрорівні  сім’я  повинна  дати  дитині 
перші уявлення про норми життя у суспільстві, закласти 
основу для формування її власної системи морально-етич-
них норм та цінностей. Якщо ж дитина позбавлена бать-
ківської  опіки,  то  виховні  функції  бере  на  себе  держава 
через мережу виховних закладів. На взаємозв’язку сім’ї та 
ювенальної юстиції наголошує Н. Крестовська. Дослідни-
ця пропонує вважати сім’ю складовою частиною ювеналь-
ної юстиції. «У майбутньому законодавстві України щодо 
ювенальної юстиції  має  бути  окремий  розділ,  присвяче-
ний сім’ї як її складнику. Пропонуються такі правополо-
ження цього розділу: Батьки та інші законні представники 
дитини мають виховувати дитину у дусі правослухнянос-
ті,  поваги до моральних цінностей,  прав  і  свобод  інших 
людей; Право батьків або інших законних представників 
дитини  у  конфлікті  із  законом  бути  присутніми  на  всіх 
стадіях провадження у справі про правопорушення непо-
внолітнього гарантується. Особливості участі батьків або 
інших  законних представників  дитини  у  конфлікті  із  за-
коном у процесуальних діях визначаються процесуальним 
законодавством;  Батьки  або  інші  законні  представники 
дитини у конфлікті із законом дають згоду на направлен-
ня дитини на примирну або корекційну програму. Нена-
дання такої згоди або відмова батьків чи інших законних 
представників дитини у конфлікті  із  законом на надання 
згоди на направлення дитини на примирну або корекцій-
ну програму не береться до уваги, якщо вона суперечить 
інтересам дитини; Дитина з девіантною поведінкою може 
бути направлена на корекційну програму службою у спра-
вах дітей за ініціативою батьків або інших законних пред-

ставників; Батьки або інші законні представники дитини 
у конфлікті  з  законом  зобов’язані  сприяти ресоціалізації 
їхньої дитини шляхом виконання законних вимог суб’єкта 
ювенальної  юстиції,  співпраці  з  навчальним  закладом, 
установою освіти, трудовим колективом, громадськими та 
благодійними організаціями, які залучені до справи ресо-
ціалізації їхньої дитини; Батьки або інші законні представ-
ники дитини у  конфлікті  із  законом  зобов’язані  сприяти 
виконанню примирної  або  корекційної  програми,  на  яку 
неповнолітній  підозрюваний  або  обвинувачений  був  на-
правлений суб’єктом ювенальної юстиції; У разі ухилення 
без поважних причин від обов’язків, покладених на бать-
ків або інших законних представників дитини у конфлікті 
із законом суб’єктом ювенальної юстиції, батьки або інші 
законні  представники  дитини  у  конфлікті  із  законом не-
суть відповідальність відповідно до законодавства» [7].

Тези,  запропоновані Н. Крестовською, є надзвичайно 
актуальними. Це пов’язано передусім із необхідністю змі-
ни суспільної думки про те, що відповідальність  за пра-
вопорушника,  навіть  і  неповнолітнього,  після  його  при-
тягнення до відповідальності несе держава через систему 
виправних  закладів  різного  типу. Однак  і  сім’я  повинна 
бути активно залученою до цього процесу шляхом не лише 
сприяння державним органам у виконанні покладених на 
них функцій, а й через постійний контакт із дитиною, яка 
перебуває у конфлікті із законом, усвідомлення недоліків 
та  упущень  у  вихованні  та  роботу  над  зниженням  рівня 
їхнього впливу на дитину.

Висновки.  В  основі  ювенальної  юстиції  стоїть  пере-
дусім захист дитинства. На нашу думку, за умови функці-
онування цього інституту сім’я (незалежно від її суспільної 
моделі)  стане  «ближчою»  до  дитини.  На  перший  погляд, 
ювенальна юстиція  є  лише  системою правосуддя  для  не-
повнолітніх, однак її значення для дитини та її сім’ї є не-
заперечним. Так, інститут ювенальної юстиції сприяє збе-
реженню традиційних цінностей  суспільства  і  водночас  є 
відповіддю  на  вимоги  часу.  Це  проявляється  у  зростанні 
ролі батьків – особа, яка перебуває у конфлікті з законом, 
не просто передається на «виховання державі», а проходить 
усі стадії судового процесу разом зі своїми батьками, ресо-
ціалізація також відбувається за безпосередньої участі бать-
ків; існуванні чітко визначеного кола сімейних питань, у які 
держава може втручатися, – це питання сімейного насиль-
ства (незалежно від його виду та форми вияву), зокрема на-
сильства щодо дітей; створенні на засадах громадянського 
суспільства  спеціальної  системи установ  і  органів,  які  би 
займалися з дітьми, що порушили вимоги закону.

Отже, інститут ювенальної юстиції в Україні повинен 
бути  сформований  на  основі  цінностей  громадянського 
суспільства з урахуванням суспільно-історичних особли-
востей розвитку української нації. Його метою має стати 
профілактика та попередження правопорушень проти ді-
тей,  попередження  правопорушень,  учинених  дітьми,  і 
здійснення правосуддя щодо дітей, які порушили вимоги 
закону. До кожного з цих завдань обов’язково має бути за-
лучена сім’я як перший  і основний  інститут соціалізації 
людини.
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Стаття присвячена філософсько-правовому дослідженню світоглядних принципів як вираженню ціннісної ієрархії військовослуж-
бовця. Акцентовано увагу на тому, що значення світоглядних принципів для військовослужбовця полягає у тому, що вони є своєрідними 
орієнтирами у його професійній діяльності, яка полягає у захисті людини, забезпеченні стабільності у суспільстві та охорони держави.

Ключові слова: аксіологія, військовослужбовець, гібридна війна, держава, людина, суспільство, філософія права.

Статья посвящена философско-правовому исследованию мировоззренческих принципов как выражению ценностной иерархии во-
еннослужащего. Акцентировано внимание на том, что значение мировоззренческих принципов для военнослужащего состоит в том, что 
они выступают своеобразными ориентирами в его профессиональной деятельности, которая заключается в защите человека, обеспе-
чении стабильности в обществе и охраны государства.

Ключевые слова: аксиология, военнослужащий, гибридная война, государство, человек, общество, философия права.

The article is devoted to the study of the philosophical and legal principles as the ideological expression of the value hierarchy soldier. The 
attention to the fact that the value of philosophical principles for the serviceman is that they are the original reference in his professional activity, 
which is to protect human, ensuring social stability and protection of the state.

Key words: axiology, soldier, hybrid warfare, government, people, society, philosophy of law.

Постановка проблеми. У ХХІ столітті людина має ба-
гато  можливостей  для  самореалізації,  самоутвердження, 
формування себе як особистості. Здебільшого у минулому 
залишилися упередження, пов’язані зі статтю, походжен-
ням, віросповіданням, рівнем освіти. Проте основним здо-
бутком, на нашу думку,  є  визнання  за  кожною людиною 
можливості вчиняти вибір. Беручи за основу власні впо-
добання, нахили, роздуми, людина може обирати манеру 
та стиль поведінки, який їй імпонує, тобто вільно виража-
ти свій світогляд. Однак поряд зі здобутками з’явилися і 
певні обмеження, накладені стрімкими темпами розвитку 
суспільства. Аби  отримати певні  блага,  людина повинна 
виконувати сукупність певних дій: поводитися правослух-
няно, дотримуючись вимог та приписів нормативно-пра-
вових актів, в обмін на гарантії захисту та безпеки з боку 
держави; багато працювати і поряд із цим постійно займа-
тися самоосвітою, аби залишатися затребуваним та конку-
рентоспроможним фахівцем на ринку праці для досягнен-
ня матеріального благополуччя, фінансової незалежності.

Таких прикладів, які є актуальними для сучасної люди-
ни, можна навести чимало. Незмінним залишається лише 
той факт, що кожна людина будує власну поведінку відпо-
відно до свого світогляду, кладучи в її основу принципи, 
які становлять її ціннісний універсум.

Стан дослідження. Наявні  сьогодні  дослідження 
проблеми  формування  військовослужбовця  зосереджені 
основним  чином  на  висвітленні  її  окремих  вимірів,  пе-
реважно  –  військового,  соціологічного,  психологічного, 
фізіологічного вишколів особистості фахівця. Тому необ-
хідно зупинитися на розкритті гносеологічних засад ста-
новлення  військовослужбовця  та  здійсненні  системного 
філософсько-правового  аналізу  світоглядних  принципів 
як вираження ціннісної ієрархії військовослужбовця, роз-
гляд якого і є основною метою цієї статті.

Виклад основного матеріалу. Саме  тому  здобуття 
Україною  незалежності  значно  розширило  можливості 
людей,  адже було  взято  курс на побудову  громадянсько-
го суспільства та правової держави. Разом із цим постала 
проблема необхідності швидкої адаптації людей до нових 
реалій життя – проблема переорієнтації та часткової зміни 
світогляду. 

Чи  не  найважче  цей  процес  відбився  на  військовос-
лужбовцях, адже поряд із матеріально-технічними, фінан-
совими проблемами Збройних Сил України вимоги до їх-
ньої професійної підготовки та ціннісних орієнтацій лише 
зростають. Такі питання є актуальними через появу у світі 
щоразу нових загроз як окремій людині, так і суспільству, 
державі.

У  науці  є  необхідна  теоретична  база  для  подальшої 
розробки питань соціалізації військовослужбовців, однак 
чимало питань все ще потребують ґрунтовного вивчення 
та осмислення. Значення цього процесу важко переоціни-
ти, оскільки «соціалізація офіцера Збройних Сил України 
має бути спрямованою на а) адаптацію офіцера до специ-
фічних  умов  діяльності  військової  організації,  освоєння 
службово-професійних  ролей,  засвоєння  нормативного 
регулювання  всіх  сфер  військово-службової  діяльності; 
б) інтеграцію всередині контактної соціальної спільності 
(взвод, рота, колектив офіцерів військової частини, штабу 
тощо),  визначення  свого  правового  статусу  у  груповому 
просторі; в) засвоєння правових норм, цінностей, право-
вих традицій тощо, перетворення їх на внутрішні,  інтер-
іоризовані  регулятори  правової  поведінки  всередині  со-
ціальної  спільності;  г)  орієнтацію  у  правовому  просторі 
шляхом  формування  власної  системи  ціннісних  устано-
вок, стратегічних життєвих цілей і засобів їх досягнення 
у багаторівневій перспективі» [1, с. 113]. 

На  нашу  думку,  полегшити  процес  соціалізації  вій-
ськовослужбовців, а заразом і сприяти утвердженню сві-
тоглядних принципів можна шляхом:

1) підвищення рівня ідеологічного виховання. «Осно-
вними завданнями ідеологічної роботи є: 

– формування в особового складу Збройних Сил сві-
домого розуміння державної політики у військовій сфе-
рі, виховання патріотизму, особистої відповідальності за 
захист Вітчизни, вірності Конституції України, Військо-
вій присязі, Бойовому Прапору, бойовим традиціям, смі-
ливості  і  мужності,  готовності  до  самопожертви  в  ім’я 
Батьківщини; 

–  підтримка  морально-психологічного  стану  військо-
вослужбовців  і цивільного персоналу на рівні, що забез-
печує виконання завдань, покладених на Збройні Сили; 
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– формування в особового складу цілісного світогляду 
та активної життєвої позиції; 

–  сприяння  формуванню  позитивного  іміджу  Зброй-
них Сил у суспільстві та посилення їх авторитету; 

–  згуртування  військових  колективів,  формування  у 
військовослужбовців  і  цивільного  персоналу  особистих 
якостей,  які  забезпечують  бездоганне  виконання  ними 
службових обов’язків, дотримання військової та трудової 
дисципліни; 

–  створення  належних  соціальних  і  правових  умов 
життєдіяльності військовослужбовців і цивільного персо-
налу,  забезпечення  їх  соціально-психологічної  адаптації 
до  специфічних  умов  і  характеру  виконання  службових 
обов’язків; 

–  формування  сприятливої  суспільно-політичної  об-
становки в місцях дислокації військових частин; 

–  формування  у  військовослужбовців  морально-пси-
хологічної стійкості, надання їм необхідної психологічної 
допомоги; 

– захист військовослужбовців та цивільного персона-
лу від негативного інформаційно-психологічного впливу» 
[2, с. 152].

2) демократизації середовища у ЗСУ через певне обме-
ження влади командирів, залучення військовослужбовців 
до участі в соціальних проектах, в обговоренні поточного 
стану справ у військовому з’єднанні;

3)  узгодженості  впливу  різних  соціальних  інститутів 
на військовослужбовців шляхом пропагування однакових 
цінностей, пріоритетів, мети служби;

4)  спонукання  військовослужбовців  до  постійної  са-
моосвіти та самовдосконалення через розкриття їхніх зді-
бностей, нахилів, сильних сторін шляхом роботи із прак-
тичними психологами.

Сьогодні важливо правильно оцінити масштаби духо-
вної кризи, що охопила суспільство та створила нові світо-
глядні орієнтири, далекі від традиційних норм та загаль-
нолюдських цінностей. На основі такої оцінки необхідно 
створити засади для утвердження у свідомості військовос-
лужбовців  тих принципів  та  цінностей,  які  сприятимуть 
якісному несенню служби із забезпечення безпеки грома-
дян, суспільства і держави.

Для того щоб виявити світоглядні принципи, які слу-
гують вираженням ціннісного універсуму військовослуж-
бовця, спершу необхідно з’ясувати, якими рисами має во-
лодіти військовослужбовець.

До  прикладу,  Г.О.  Ковальська  на  основі  анкетування 
мобілізованих  військовозобов’язаних  з’ясувала,  якими 
рисами, на  їхню думку, повинен володіти  ідеальний вій-
ськовослужбовець. Опрацювавши отримані  дані,  дослід-
ниця  дійшла  висновку, що  «ідеальний  військовослужбо-
вець має вміти приймати себе як особистість, виконувати 
свій обов’язок, бути готовим захищати батьківщину. По-
винен усвідомлювати себе як носія позитивних, соціально 
бажаних  характеристик.  У  стресовій  ситуації  проявляти 
самоконтроль,  чітко  дотримуватися  наказів  керівництва, 
вміти  мобілізовуватися  у  стресових  ситуаціях.  Володіти 
такими особистісними рисами, як добросовісність, рішу-
чість, енергійність, впевненість та відчуття справедливос-
ті, бути схильним до інтровертності» [3, с. 70]. Виховання 
у  собі  саме  таких  рис  дасть  змогу  військовослужбовцю 
сформувати ті світоглядні принципи, які стануть виражен-
ням його ціннісного універсуму та сприятимуть якісному 
несенню служби.

Ми можемо виокремити ті риси характеру особистос-
ті,  які  необхідні  військовослужбовцям  для  якісного  не-
сення служби із захисту громадян та держави від певних 
негативних явищ та загроз їхній безпеці. Риси характеру 
людини впливають на формування світоглядних принци-
пів  так  само,  як  і  світоглядні  принципи  сприяють  вихо-
ванню у людини тих чи інших рис характеру. Тобто коли 
людина  усвідомлено  вирішує  «прийняти»  певний  прин-

цип у свій ціннісний універсум, вона тим самим свідомо 
акцентує увагу на вихованні в собі тих рис характеру, які 
необхідні для щоденного послуговування цим принципом. 
І навпаки, сукупність певних рис характеру дозволяє лю-
дині  використовувати  або  категорично  відмовитися  від 
певних принципів.

  Велику  роль  у  формуванні  світоглядних  принципів 
відіграє  виховання.  «Виховання  –  процес  систематично-
го цілеспрямованого впливу на духовний і фізичний роз-
виток особистості з метою підготовки  її до виробничої  і 
культурної  діяльності»  [4,  с.  79].  Значення  впливу  вихо-
вання на людину важко переоцінити, оскільки саме вихо-
вання сприяє:

– створенню засад для формування життєвих ціннос-
тей, світоглядних принципів;

– формуванню діяльності,  яка  покликана  чинити  по-
зитивний вплив на становлення особистості;

–  виконанню  своєрідної  превентивної  функції  щодо 
зовнішніх негативних впливів на процес формування осо-
бистості.

На  думку  Г.І.  Фініна,  «у  військовому  середовищі  на 
світогляд  воїна  мають  виховний  вплив  дві  групи  умов. 
Перша  –  соціальні,  різновидами  яких  є  військові  колек-
тиви, бойова і гуманітарна підготовка, військові ритуали, 
суспільна  робота,  цивільне  середовище  гарнізону.  Дру-
га – матеріальні, різновидами яких є матеріально-технічні 
умови  навчання,  виховання,  відпочинку  особового  скла-
ду,  розпорядок  дня  військової  частини  та  його  насиче-
ність, військова техніка і бойове озброєння, клімат та ін.»  
[5, с. 29].

 Світоглядні принципи – це  засади формування,  роз-
витку,  функціонування  особистості,  які  є  виразником  її 
ціннісного  універсуму.  Усі  світоглядні  принципи  можна 
поділити на три групи, такі як:

1) загальнолюдські принципи, продиктовані традицій-
ними вимогами моралі та права;

2) принципи, властиві людині, з урахуванням особли-
востей її типу особистості;

3)  принципи,  виникнення  яких  зумовлене  професій-
ною діяльністю людини. 

Власне, поєднання цих трьох груп принципів і стано-
вить  ціннісний  універсум  особистості,  характеризуючи 
її та стаючи своєрідним мірилом вчинення чи уникнення 
здійснення певних учинків. 

Загальнолюдські  принципи  –  це  правила  поведінки, 
які  створювалися  впродовж  тривалого  часу  і  виражають 
цінності та норми, властиві всім людям. Із розвитком люд-
ства  та  суспільства  ці  принципи  знайшли  вираження  у 
моралі, яка згодом стала основою для формування права 
як  сукупності  правил  взаємоіснування  людей.  «Мораль 
визначається  як  відома  сукупність  історично  створених 
та  розвинутих  поглядів,  принципів,  переконань  і  засно-
ваних  на  них  норм  поведінки,  які  регулюють  відносини 
людей у суспільстві, державі, сім’ї, колективі. Мораль має 
внутрішній і зовнішній аспекти. Перший виражає глибину 
усвідомлення індивідом свого «Я», тобто громадянського 
обов’язку, відповідальності, духовності. Це те, що назива-
ється совістю – здатністю до самооцінки і самоконтролю. 
Другий аспект – конкретні форми прояву цих якостей. Ці 
два  аспекти  тісно  пов’язані  між  собою. Співвідношення 
між правом і мораллю непросте» [6, с. 44]. Мораль та пра-
во щоденно впливають на особистість через систему своїх 
норм і приписів. Із часом у свідомості людини формують-
ся певні принципи та моделі поведінки, санкціоновані сус-
пільством (через мораль) та державою (через право). 

Однією з основних умов засвоєння загальнолюдських 
принципів  є  їх  прийняття  у  свою  поведінку,  керування 
ними  у  здійсненні  вчинків.  Тобто  соціальні  норми  лю-
дина приймає як особистісні, проходячи тим самим про-
цес  інтерналізації.  Умовно  його можна  поділити  на  такі  
етапи, як:
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1) етап знайомства та засвоєння фундаментальних прин-
ципів, норм та цінностей;

2) формування власної системи принципів, які покладені 
в основу поведінки;

3) усвідомлений процес створення лінії поведінки шля-
хом контактування із суспільством;

4) постійне самовдосконалення та самоконтроль особис-
тості за своєю поведінкою на предмет дотримання інтерналі-
зованих норм та принципів.

Для української молоді  (14–35 років) процес  засвоєння 
загальнолюдських принципів, цінностей та пріоритетів про-
ходить доволі успішно, попри численні соціально-економічні 
проблеми, з якими стикаються молоді люди. Традиційно на 
першому місці для українців є цінності, пов’язані з сім’єю. 
Народження, виховання, освіта дітей стоїть на першому міс-
ці для жінок та на другому для чоловіків. Другим пунктом є 
робота та улюблена справа. На третій сходинці для молодих 
людей  у  нашій  державі  –  можливість  заробляти  достатню 
кількість  грошей.  На  такий  розподіл  цінностей  та  пріори-
тетів, безперечно, має вплив менталітет українського наро-
ду, його традиції, а також соціально-економічне становище 
України та ті проблеми, з якими стикаються молоді люди в 
нашій державі.

Загальнолюдські принципи є своєрідним ядром для фор-
мування особистості. Вони  закладають основу,  на  яку  зго-
дом, у процесі розвитку, нашаровуються інші принципи, ви-
користання яких зумовлене об’єктивними та суб’єктивними 
причинами, та разом формують ціннісний універсум особис-
тості. 

Принципи сучасної людини є своєрідним відображенням 
її типу особистості. Говорячи іншими словами, психологічні 
та соціальні особливості людини, які визначають спосіб жит-
тя, впливають на формування її принципів. 

Психологічні особливості людини здебільшого характе-
ризують її поведінку, реакцію на певні ситуації. Визначення 
психотипу для військовослужбовців є важливим, адже дасть 
змогу як самому військовому краще пізнати себе, так і його 
командирам та товаришам по службі зрозуміти його, оцінити 
можливості конкретної людини у виконанні того чи іншого 
завдання, розташувати сили у підрозділі таким чином, щоб 
віддача була максимальною.

На особистість як істоту соціальну має вплив як мікро-
середовище,  так  і макросередовище,  які  тісно взаємодіють 
між  собою  та  взаємодоповнюють  одне  одного.  Соціальні 
особливості людини мають системний вплив на особистість 
і на формування її принципів. Цей процес відбувається за до-
помогою таких чинників, як:

1) людська діяльність – завдяки діяльності людина осво-
ює навколишній світ. Діяльність є своєрідною спонукою до 
взаємодії  та  спілкування  з  іншими  людьми. На  цій  основі 
людина виробляє для себе певні критерії, норми, принципи, 
якими  вона  користується  у  повсякденному  житті,  під  час 
здійснення стандартних щоденних дій і в неординарних си-
туаціях;

2) взаємодія особистості і соціуму. Систему «особистість 
та соціум» можна охарактеризувати як процес безперервної 
взаємодії.  Така  взаємодія  відбувається  шляхом  входження 

людини  до  соціуму  –  соціалізації,  а  згодом  –  відтворення 
отриманого досвіду у своєму мікросередовищі – сім’ї, ком-
панії, колективі. Безперечно, що цей процес є двостороннім, 
оскільки саме мікросередовища (наприклад, сім’ї) і форму-
ють макросередовище (суспільство);

3) особиста активність. Активність людини полягає у по-
стійній взаємодії з соціумом, сприяє формуванню її власного 
«Я», розвитку як особистості, усвідомленню себе як особи, 
відповідальної за своє життя, свій вибір та його наслідки. Ак-
тивна людина сама обирає для себе соціальні умови життя, 
пасивна – живе в тих умовах, у яких опинилася завдяки пев-
ним обставинам; 

4)  вибірковість.  Вибірковість  дає  змогу  особистості  на 
основі  власного  досвіду,  системи  цінностей,  принципів  та 
норм обирати модель поведінки, яка є прийнятною для неї. 
Як окремі вчинки, так і поведінку в цілому вона аналізує з 
позиції власних ціннісних орієнтацій, узгоджує зі своїми сві-
тоглядними принципами, переконаннями і лише після цього 
здійснює моральний вибір. «Моральний вибір є чітко дуаліс-
тичним: або добро, або зло. Золотої середини немає. Найви-
щі здобутки людської моралі належать до категорії «добро», 
все протилежне входить до категорії «зло». Людина повинна 
не тільки вчиняти добре, бо так вимагає громада та держава, 
а й усвідомлювати необхідність чинити добро задля досяг-
нення особистого та суспільного блага» [7, с. 27–39].

Отже, тип особистості має значний вплив на формування 
світоглядних принципів людей як цивільних, так і військових 
[8, с. 199]. Залежно від того, чи прийме людина себе як істоту, 
повністю сформовану психологічно, та наявні соціальні умо-
ви, чи прагнутиме самовдосконалення та покращення таких 
умов, залежатимуть і ті принципи, якими вона керуватиметь-
ся, обираючи активність або пасивність.

Третю  групу  світоглядних  принципів  становлять  прин-
ципи, виникнення яких зумовлене професійною діяльністю 
людини. На певному етапі розвитку особистості вплив про-
фесії та мікросередовища трудового колективу є надзвичай-
но серйозним. Професія несе певні вимоги не лише до люди-
ни як фахівця своєї справи, а й до її характеру, особистісних 
рис та принципів. Так, наприклад, рішучість, швидкість ре-
акції, уміння адаптовуватися до складних умов, здатність до 
продуктивних дій в екстремальних ситуаціях – вимоги, які в 
деяких професіях допомагають зберегти життя людині.

Висновки. Роль колективу, його традиції, психологічний 
мікроклімат здійснюють стрижневий вплив на особистість, 
що формується.  Якщо  у  колективі  сповідуються  загально-
людські цінності, спостерігається повага до своєї професії, 
розуміння її значущості для людей та держави, то і молодий 
фахівець долучиться до такої системи. За протилежних умов 
молода  людина  або  прагнутиме  покинути  такий  колектив, 
або просто пасивно виконуватиме свою роботу.

На нашу думку, саме такі три групи принципів форму-
ють  поняття  «світоглядні  принципи».  Світоглядні  принци-
пи є виразником цінностей особистості. Роль світоглядних 
принципів для військовослужбовця полягає у тому, що вони 
є  своєрідними орієнтирами у його професійній  діяльності, 
яка  полягає  у  захисті  людини,  забезпеченні  стабільності  у 
суспільстві та охорони держави.
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Актуальність дослідження. В умовах реформування 
системи  правоохоронних  органів  актуалізувалась  про-
блема філософсько-правового осмислення деструктивних 
процесів у цій сфері життя суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Філософ-
сько-правові  аспекти  професійної  деформації  праців-
ників  органів  внутрішніх  справ  розглядалися  у  працях  
С.С. Сливки, П.М. Рабіновича, В.Г. Хашев.

Раніше нам уже доводилось обґрунтовувати тезу про 
те, що художня література є формою правової свідомості і 
водночас способом пізнання правової реальності. Зазначе-
не робить підставним філософсько-правовий аналіз творів 
художньої  літератури,  присвячених  порушеній  проблемі 
професійної деформації. 

Метою статті є філософсько-правове осмислення де-
структивних процесів у житті  суспільства, образу люди-
ни у творах українських письменників, зокрема у романі  
А. Головка «Бур’ян».

Виклад основного матеріалу. За безпосередній пред-
мет пропонованого дослідження нами було обрано роман 
українського письменника А. Головка «Бур’ян», сюжетну 
основу якого, як відомо, становить протистояння молодо-
го солдата, що повернувся з фронту, та корумпованої про-
вінційної міліції.

У романі виведено корумпований образ начальника мі-
ліції Матюхи. 

Образ Матюхи. У цитатах спостерігаємо зловживання 
владою, перевищення посадових повноважень. 

«Матюха – страшне було слово», постійно комусь по-
грожує, б’є, поводиться грубо і нахабно, і все з ім’ям вла-
ди. Погрози  звучать так: «у баранячий ріг  скручу», «ви-
кину, як кошенят за двері». 

Згадаймо мера Харкова Кернеса – «умножу на ноль». 
Ось  зовнішність Матюхи:  «шапка  кошлата,  збита  на 

потилицю,  морда  червона,  от-от,  здається,  трісне  на  ній 
шкіра», він «ікнув, сплюнув, матюкає, жадібно глянув на 
чарку». 

Матюха на кожному кроці порушує закони. Влаштував 
справжню диктатуру у селі. Таких, як Матюха, – більшість 
у владі.

«А Матюха в пику ногою» [4, с. 242].
«Тільки хотів парубок щось відповісти, як Матюшина 

важка долоня з усього розмаху у висок його» [4, с. 242].
«Під  час  зловживання  особа  прагне  скористатися  не 

лише  службовим  становищем,  а  й  авторитетом  посади 
(престиж,  зв’язки  тощо),  коли  корумповані  чиновники 
впливають на рішення осіб нижчих рангів, безпосередньо 
їм не підлеглих» [2, с. 17].

Образ підстави – образ неправдивого звинувачення у 
вчиненні  злочину, фальсифікації  кримінальної  справи  та 
доказів у цій справі.

«Але не в тім питання, що з ним зробити, а як зробити? 
Щоб комар і носа не підточив… От через те і треба план 
скласти. Все треба точно вирахувати, утворити відповідну 
обстановку» [4, с. 176].

«Треба ще жінку якусь у діло вплутати. Що ж я буду 
дізнання робити на суху» [4, с. 177]. 

«Ну,  видно,  їхня  політика  це:  в  Якими  в  полові  зна-
йшли  тюк  матерії  і  ще  дещо  –  не  інакше  як  підкинули.  
А в Давида в плитках у повітці п’ять пар витяжок».

Образ міліції: застосування незаконних засобів із ме-
тою одержання зізнання з підозрюваного.

«Це пише він акт дізнання з приводу крадіжки з коопера-
тиву. Ні, він не буде з ним, як з Карпенком та Кожушним, во-
линити. То од тих треба йому, шоб призналися. На цьому слові 
він відверто зробив наголос і цинічно посміхнувся» [4, с. 259].

«Вдарив пику. Так підписуйся ж, гад, якщо ні! Я тебе 
вивчу!» [4, с. 168].

Образ влади  –  образ  морально-політичної  деградації 
працівників правоохоронних та інших державних органів.

«Що ти хотів, сину, як мужик темний, а біля власті сучі 
сини і п’яниці» [4, с. 130].

«Під революцію палили економії, казали, що не буде па-
нів. А воно порозганяли тих – нові понаставали» [4, с. 135].
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«Ну  де  ж  та  правда  ?  Людей  старцями  роблять»  
[4, с. 135].

«Проти життя не попреш, як не попливеш проти влади. 
І от – уже захлинаєшся ж» [4, с. 261].

«А то як пропадать мені одному, пришию всіх до діла, 
і Сахановського за учотні карточки».

Кожного дня у засобах масової інформації з’являються 
нові відомості про беззаконня, що відбувається в держа-
ві, корупцію, криміналізацію суспільства. Як наслідок, у 
законослухняних громадян формується зневажливе став-
лення до органів державної влади, виникає соціальна на-
пруга, спостерігається ігнорування норм права, самовіль-
не  тлумачення  загальноприйнятих  принципів,  що  часто 
призводить до спотвореного розуміння дозволеного та за-
бороненого [3, с. 77].

У  чому  ж  значущість  роману  А.  Головка  «Бур’ян»? 
По-перше, у широкому охопленні дійсності, виявленні  її 
закономірностей. По-друге,  у  соціально-політичному ре-
зонансі – у творі підіймається найважливіше для селян пи-
тання – землевпорядження, нові форми володіння землею 
та господарювання на ній.

У суспільстві є здорові сили, які брали участь у бойо-
вих діях, на які можна спертися у реформуванні правоохо-
ронних органів. У цьому духовна спорідненість Давида з 
героями нашого часу.

Центральний образ роману – образ нової людини. Да-
вид Мотузка – новий позитивний герой. Він покликаний 
боротися за світле майбутнє свого народу, веде неприми-
ренну боротьбу проти ворогів суспільства. Він з’являється 
в Обухівці в той час, коли Матюха разом з Гнидою, Оги-
рем звили собі злодійське гніздо в селі і, прикриваючись 
партійним квитком, чинять свавілля, брутально погрожу-
ють селянам за сказане слово правди. 

«Най серце за неправду болить змалечку» [4, с. 125], – 
навчає Давида один австріяка. 

«Під революцією казали, що не буде панів. А воно по-
розганяли тих – нові понаставали» [4, с. 136].

«Ну де ж та правда ?» [4, с. 135].
Спостерігаємо велике бажання Давида підняти свідо-

мість селян і  їхній культурний рівень. Разом із селянами 

він починає боротьбу проти Матюхи. У цій боротьбі він 
виявляє такі риси характеру, як принциповість, рішучість 
і  сміливість. Навіть  загроза  смерті не  зупиняє його. «Це 
наше життя, – розмірковує він. – Перед тією великою ра-
дістю трудящих, що ради неї кидали матерів, жінок, дітей 
і йшли з гвинтівками, обшарпані, упроголодь, щоб може, 
ніколи не вернутися» [4].

Мотузка  розумів,  що  без  достатньої  свідомості  селяни 
нічого не зможуть зробити проти банди. Вони самі повинні 
лікувати свої болячки, а іноді з корінням виривати бур’ян, все 
старе і віджиле, що заважає могутньому рухові вперед. Да-
вид каже: «А чоловік, як у нього на тілі болячки чи короста, 
хіба він вилікується, як у кожусі спати лягатиме ? Ні ! Треба 
скинути й сорочку, – хай болячки всі на виду. Якусь, може, 
треба йодом припекти, якусь, може, проколоти та видалити.

Так і республіка наша. Не з піни морської вона наро-
дилася, а народилася… Не скидаючи по місяцях сорочки, 
що ж нам тут соромитися, що ми в коростяві й болячках ? 
Є й самогон у нас, є й біля влади бандити, а дехто із них у 
партію проліз. Не ховатися, а скинути сорочку та пильно з 
квачиком та з йодом» [4, с. 180].

Давид – людина чесна і безстрашна, патріот. Свідомо 
йде на загибель заради правди. Давид протистоїть началь-
нику міліції Матюсі.

Головна зброя Давида – слово, сказане або написане.
Мотузка вбачає в бур’яні погрозу кращому життю. Зна-

ходить  вихід,  користуючись  життєвою  мудрістю:  «Коли 
хазяїн приходить на ниву і бачить, що ростуть бур’яни, він 
вириває їх із корінням» [4].

Селяни на чолі  з Мотузкою «виривають  із корінням» 
Матюхину зграю, тепер перед ними – дорога в «ранкову 
далечінь».  Давид  Мотузка  мріяв  перенестись  у  майбут-
нє,  коли  в  Обухівці  будуть  «будинки  більші»,  «великий 
сад»… Давид іде крізь бур’ян, крізь запустіння.

Висновки. Можливо,  прийде  час  –  і  перед  нами 
відкриється  ця  дорога,  коли  ми  зуміємо  вирвати  весь 
«бур’ян», бо він вкоренився добре. Головний герой зали-
шається живим, бо  все добре –  вічне. Паростки бур’яну 
у нас залишилися. Ми зуміємо вирвати їх із корінням. Як 
хочеться в це вірити!
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У статті здійснено спробу філософсько-правового дослідження аксіоматики правоохоронної діяльності. Акцентовано увагу на необ-
хідності замислитись над цінністю людського життя у такому правовому полі, де закріплюються у законі право кожного на вибір, право 
свободи слова, право обирати, право гідності, панує верховенство права тощо. Ця функція повинна покладатися на державу, а саме – на 
правоохоронні органи, діяльність яких спрямована на захист прав, свобод та законних інтересів усіх суб’єктів правовідносин тощо.

Ключові слова: цінності, аксіологія, аксіоматика, правоохоронна діяльність, правоохоронець, філософія права.

В статье предпринята попытка философско-правового исследования аксиоматики правоохранительной деятельности. Акцентиро-
вано внимание на необходимости задуматься над ценностью человеческой жизни в таком правовом поле, где закрепляются в законе 
право каждого на выбор, право свободы слова, право избирать, право достоинства, царит верховенство права и тому подобное. Эта 
функция должна полагаться на государство, а именно – на правоохранительные органы, деятельность которых направлена на защиту 
прав, свобод и законных интересов всех субъектов правоотношений и тому подобное.

Ключевые слова: ценности, аксиология, аксиоматика, правоохранительная деятельность, милиционер, философия права.

The article attempts to study the philosophical and legal axioms of law enforcement. The attention on the need to reflect on the value of 
human life in this legal field, which are fixed by law the right of everyone to choose, the right to freedom of speech, the right to vote, the right 
to dignity, the rule of law prevails, and the like. This function should rely on the state, namely – law enforcement agencies, which are aimed at 
protecting the rights, freedoms and legitimate interests of all subjects of legal relations and the like.

Key words: value, axiology, axiomatic, law enforcement, police officer, the philosophy of law.

Постановка проблеми.  Сьогодні  чимало  науковців, 
учених  поглиблено  вивчають  правоохоронну  діяльність, 
її функції, особливості, завдання та взаємозв’язок із сус-
пільством, відтак мають власне бачення щодо її розвитку 
та подолання тих прогалин, що наявні у сучасній системі 
правоохоронних органів. У державі побутує думка, що ті 
демократичні ідеї та настрої, які зараз існують у громади, 
знайдуть  своє  втілення  у  реформуванні  та  реорганізації 
правоохоронної діяльності як такої. Суспільство потребує 
змін, які, своєю чергою, неможливі без нагальних та рішу-
чих  кроків щодо  вдосконалення  цілісної  системи  право-
охоронних  органів  та  її  модернізації. Народ  поважатиме 
та дослухатиметься до такої влади, яка зуміє почути свій 
народ та  зробити все необхідне для того, щоб він жив у 
мирі, любові та єдності.

Стан дослідження. Теоретичною  основою  статті  є 
напрацювання  науковців,  які  досліджували  різні  аспек-
ти  окресленого  питання.  Передовсім  це  Г.В.  Алєксєєв,  
С.С.  Алєксєєв,  В.Т.  Білоус,  В.С.  Бліхар,  Т.З.  Гарасимів, 
А.П. Гель, М.С. Кельман, В.Ф. Опришко, П.М. Рабінович, 
Л.К. Савюк, Р.Є. Строцький, А.С. Токарська, М.М. Цим-
балюк, С.І. Шимон, М.Й. Штангрет, Н.С. Юзікова та ін.

Мета статті полягає у проведенні філософсько-право-
вого дослідження аксіоматики правоохоронної діяльності.

Виклад основного матеріалу. В Українській  держа-
ві поступово утверджується новий принцип формування 
відносин між людиною і державою – дозволено те, що не 
заборонено законом. Правовий порядок за таким принци-
пом ґрунтується на засадах, відповідно до яких нікого не 
можна примусити робити те, що не передбачено законо-
давством. А органи державної влади, їхні посадові особи 
зобов’язані діяти лише на основі, в межах повноважень і в 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України 
[1, с. 27]. 

У ст. 3 Конституції України чітко зазначається, що лю-
дина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цін-
ністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 
і  спрямованість  діяльності  держави. Держава  відповідає 

перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є головним обов’язком дер-
жави [2].

Термін «правоохоронна діяльність» доволі часто вжи-
вається  у  сучасній юридичній  літературі,  проте  єдиного 
підходу до визначення цього поняття та його ознак у пра-
вовій науці немає, що спричиняє численні дискусії з цього 
приводу [3, с. 5].

Правоохоронну діяльність як форму реалізації функцій 
держави здійснює розгалужена система органів. Органи, 
що виконують правоохоронні функції держави, отримали 
назву «правоохоронні». Система правоохоронних органів 
охоплює правоохоронні органи загального та спеціального 
призначення,  систему  судових  органів  та  правозахисних 
організацій.  Багатоманітність  системи  правоохоронних 
органів, напрямів їх діяльності, функціональний розподіл 
та наявність відповідної спеціалізації дають змогу визна-
чити органи, що є складниками цієї системи.

Питання щодо того, які органи вважати правоохоронни-
ми, у юридичній літературі  вирішується по-різному,  тому 
є  предметом  численних  дискусій.  У  законодавстві  чітко 
не визначені поняття,  система правоохоронних органів та 
їхні ознаки. Конституція України використовує одночасно 
терміни «правоохоронні органи», такі, «що провадять опе-
ративно-розшукову  діяльність,  дізнання  та  досудове  слід-
ство» тощо, проте чіткого переліку цих органів не наводить. 
Тому передусім слід з’ясувати, які органи за галузевими за-
конами належать до правоохоронних [3, c. 7].

Отже, під правоохоронною діяльністю розуміють таку 
державну  діяльність,  яка  провадиться  з  метою  охорони 
права  спеціально  уповноваженими органами шляхом  за-
стосування юридичних засобів впливу із суворим дотри-
манням встановленого законом порядку [4, с. 6].

Необхідність  визначення  поняття  правоохоронної  
діяльності та потреба зміцнення її інститутів аргументовані 
цілою низкою взаємопов’язаних чинників, одним із яких є 
охорона та захист прав громадян та цінність їхнього життя.

Діяльність різноманітних державних органів і окремих 
службових осіб свідчить про те, що, виконуючи свої про-
фесійні  функції  та  завдання,  вони  подекуди  порушують 
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конституційні права та законні  інтереси фізичних і юри-
дичних  осіб.  У  динамічному  державному  житті  зросла 
ймовірність порушень права або зловживання правом без 
формальних порушень закону. Тому захист прав громадян 
через  правозахисні  інституції  потрібен,  попри  наявність 
системи контролю за законністю з боку органів прокура-
тури, суду, контролюючих повноважень інших державних 
органів  [1,  c.  14]. Сутнісні  характеристики  аксіологічно-
го визначення правоохоронної діяльності неможливе без 
чіткого поєднання держави, суспільства і особи як одного 
непорушного, єдиного елемента, існування якого можливе 
лише у демократичній державі.

Аналіз цих проблем безпосередньо пов’язаний  із до-
слідженням  суспільства  загалом  і  громадянського  сус-
пільства зокрема. Для того, щоб осягнути співвідношен-
ня і механізми зв’язку суспільства, особи і держави, роль 
суспільства  у  формуванні  державної  влади  і  демокра-
тичних  інститутів,  слід чітко уявляти природу  і  сутність 
цього  суспільства,  його  структуру  і  соціальний  організм  
[5, с. 200]. Питання суспільства та громадського суспіль-
ства вивчав П.М. Рабінович [6], який, зокрема, вважає, що 
суспільство  –  це  система  взаємодії  людей, що  пов’язані 
між собою інтересами у сфері виробництва, обміну, спо-
живання життєвих благ і встановлюють межі поведінки у 
спільних інтересах за допомогою соціальних норм (зокре-
ма – юридичних).

До кожного суспільства треба підходити конкретно-іс-
торично. У кожному суспільстві є своя система відносин – 
економічних  (форми  власності,  виробництво,  розподіл, 
обмін тощо); соціальних (відносини між різними групами 
населення); політичних (ставлення груп населення до по-
літичної влади, участь громадян та їхніх об’єднань у полі-
тиці);  ідеологічних (духовних) (культура, характер світо-
гляду – демократичний, тоталітарний).

У  кожному  суспільстві  є  свої  суб’єкти  соціального 
спілкування – особа, сім’я, стан, клас,  група, нація, дер-
жава  тощо.  Суспільство  –  складна  динамічна  система 
взаємозв’язків  людей,  об’єднаних  сімейними,  групови-
ми,  становими,  класовими,  національними  відносинами. 
Саме  нині  питання  людської  гідності  стає  надактуаль-
ним. Події, що  відбулися  в Україні  впродовж  листопада  
2013 р. – лютого 2014 р., засвідчили, що українці – єди-
ний,  неподільний  народ,  який  може  і  буде  відстоювати 
власні інтереси навіть ціною свого життя. Будучи наділе-
ними внутрішньою силою, збагачені ідею збереження уні-
тарної держави, люди здатні об’єднатися  і довести усьо-
му  світу, що  українці  як  нація  –  нездоланна  сила,  котра 
прагне будувати демократичне та громадське суспільство, 
де не буде поборів ані з боку владної верхівки, ані з боку 
правоохоронних органів.

Складниками демократичної політичної системи гро-
мадянського  суспільства  є  духовні  елементи  (політична 
свідомість; політичні норми; політична культура; політич-
ні відносини); а також матеріальні елементи (держава; по-
літичні  партії;  громадсько-політичні  організації  та  рухи; 
об’єднання; політична особа, тобто суб’єкт політики, який 
залучається до політичного життя як громадянин, реалізу-
ючи свої політичні права шляхом участі у роботі політич-
них партій, громадсько-політичних організацій, виборчо-
му процесі (формуванні політичних інститутів держави), 
референдумах, а також як представник виборних інститу-
тів держави (наприклад, депутата) тощо) [7, с. 21].

Характерною  ознакою  демократичної  політичної  сис-
теми  є  незалежна  діяльність  будь-яких  засобів  масової 
інформації,  функціонування  телекомунікаційних  систем, 
наявність можливості у політичних партій, громадських ор-
ганізацій, органів місцевого самоврядування, державних  і 
недержавних установ засновувати засоби масової інформа-
ції і бути видавцем. Це, зокрема, забезпечить інформаційні 
потреби громадянського суспільства, налагодить комуніка-
тивні зв’язки між його структурними елементами. 

Найдосконаліший, гармонійний тип відносин суспіль-
ства і держави досягається на вищих рівнях їхнього роз-
витку  за  умови  становлення  громадянського  суспільства 
й соціальної правової держави. Як свідчить історія цивілі-
заційного процесу, розвинутому громадянському суспіль-
ству  відповідає  демократична  форма  соціально-правової 
державності – результат діалектичного розвитку держави, 
в якій надається пріоритет правам людини, а відтак фор-
муються  функції,  визначаються  методи  діяльності,  від-
повідні  інститути, механізми  і  засоби  забезпечення прав 
людини і громадянина.

Нині захист прав людини є основною метою та завдан-
ням правової  держави,  в  якій панує  верховенство права, 
діють норми моралі, розвинені загальнолюдські цінності, 
провадиться робота усіх правоохоронних органів щодо за-
хисту та збереження людського життя [8, с. 84–85]. 

До  основних  тенденцій  розвитку  прав  людини  нале-
жить поширення у суспільній свідомості твердження про 
те, що саме людина є первинним, головним суб’єктом пра-
ва; утвердження у свідомості суспільства розуміння прав 
людини  як  соціально-історичного  явища;  утвердження 
принципу правової рівності та його поширення на дедалі 
більше коло людей; збільшення «каталогу» прав людини 
(як  результат  зростання  їхніх  потреб),  якому  не  завжди 
відповідають  реальні  можливості  задоволення  деяких 
прав (тобто права людини фіксуються у законодавстві «до-
строково», «випереджувально»); зростання кількості кра-
їн, які допускають наддержавний (міжнародний) контроль 
за станом дотримання прав людини.

Внаслідок того, що після Другої світової війни права 
людини поступово переставали бути лише внутрішньою 
справою держав, виникла, утверджується та набуває деда-
лі більшого поширення ідея утворення нового міжнарод-
ного правового порядку. З-поміж найважливіших його рис 
слід  виокремити  такі  як  універсалізація  концепції  прав 
людини, поширення її на дедалі більшу кількість держав; 
поширення верховенства норм міжнародного права щодо 
норм внутрішньодержавного законодавства з питань прав 
людини;  об’єктивна  поінформованість  світової  громад-
ськості про стан дотримання прав людини у різних краї-
нах; утворення і розгортання діяльності неурядових (гро-
мадських та інших) організацій із захисту прав людини, їх 
державна підтримка; підвищення ефективності міжнарод-
них  контрольних  механізмів щодо  захисту  прав  людини 
[6, с. 8]. 

Юрисдикційна форма захисту – це діяльність уповно-
важених  державою  органів  щодо  захисту  порушених  і 
оспорюваних  суб’єктивних прав. Суть  її  полягає  в  тому, 
що особа, права і законні інтереси якої порушені неправо-
мірними діями,  звертається по  захист  до  державних  або 
інших компетентних органів (до суду, арбітражного, тре-
тейського  суду,  вищої  інстанції  тощо),  які  уповноважені 
вжити  необхідних  заходів  для  відновлення  порушеного 
права і припинення правопорушення [9, с. 30].

Відтак  сьогодні  важливо,  щоб  державні  органи,  що 
покликані захищати права громадян, були прозорими, від-
критими до народу та сповідували принципи верховенства 
права, законності та рівності усіх перед законом.

З позиції загальної системи цінностей, що створилася 
у сучасному суспільстві, право повинно відповідати вимо-
гам моралі [10, с. 406]. Але далеко не всім, не будь-яким 
і  не  ідеологізованим  (наприклад,  вимоги «комуністичної 
моралі»),  а  загальноприйнятим,  загальнолюдським,  еле-
ментарним етичним вимогам, основним засадам христи-
янської  культури  або  культури,  тотожній  християнській, 
зокрема буддизму, ісламу.

Елементарні  загальнолюдські  вимоги,  засновані  на 
Христових  заповідях  («не  вкради»,  «не  убий»  тощо),  не 
тлумачаться однозначно, а становлять більш конкретизо-
вані і розгорнуті нормативні положення, що пов’язані з су-
часним рівнем цивілізації (сумлінність, обіцянка, відчуття 
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персональної  відповідальності  за  свої  вчинки, прилюдне 
визнання  своєї  провини  тощо).  Основним  постулатом, 
визначальним  феноменом  права  залишається  втілення  в 
правовій матерії, у всіх його підрозділах вимоги справед-
ливості, однакової міри й однакового юридичного підходу, 
яке в юридичній сфері трансформується в найважливіше 
правове начало – необхідність справедливого права і спра-
ведливого його застосування, тобто правосуддя [11, с. 35].

Підвищення ролі і значення права, політичний і ідео-
логічний плюралізм, забезпечення прав людини – нероз-
ривні  складники  демократії. Не  може  існувати  демокра-
тії  за відсутності поваги до прав людини. Очевидно, що 
утвердження демократії створює умови для забезпечення 
прав людини. Водночас із процесом імплементації в наці-
ональне законодавство загальнолюдських стандартів прав 
і свобод особистості в країні відбувається процес удоско-
налення інститутів їх побудови і захисту.

Звісно, сучасне соціально-економічне становище кра-
їни ускладнює повномасштабне формування демократич-
них інститутів. Захист і забезпечення прав особистості – 
це  один  із  основних  чинників  ефективного  вирішення 
складних завдань перехідного періоду, створення гарантій 
демократичного розвитку. Відтак особливого значення на-
буває правоохоронна діяльність як один із видів державної 
діяльності. Як форма активного і усвідомленого ставлен-
ня до навколишнього світу будь-яка діяльність, зокрема і 
правоохоронна, має мету, засіб, результат і сам процес ді-
яльності [12, с. 1–2].

Водночас  існують  і  стереотипи  аксіологічного 
сприйняття  правоохоронної  діяльності  громадянами 
відповідно  до  вікових  категорій.  Виявлено,  зокрема, 
що  стереотипи  аксіологічного  виміру  правоохоронної 
діяльності  у  громадян  і  фахівців-правоохоронців  не 
завжди  збігаються,  особливо  щодо  відповідальності  у 
підході до несення служби, працездатності, претензій-
ності,  дисциплінованості,  лицемірства  тощо,  що,  без-
перечно,  негативно  позначається  на  аксіологічній  ви-
значеності  правоохоронної  діяльності  загалом.  Сюди, 
з-поміж  іншого,  також  можна  віднести  й  агресивне 
ставлення фахівців-правоохоронців до громадян, непо-
вагу  до  честі  та  гідності  людини,  безвідповідальність 
до  виконання  службових  обов’язків,  деструктивну  по-
ведінку та інше, що впливає на формування не так не-
гативного стереотипу аксіологічного сприйняття право-
охоронної діяльності,  як визнання відсутності  загалом 
її аксіологічного виміру та ін.

Висновки. Підсумовуючи,  хочемо  акцентувати  увагу 
на тому, що підвищення ролі і значення права, політичний 
та  ідеологічний плюралізм,  забезпечення прав людини – 
нерозривні складники демократії. Не може існувати демо-
кратії  за  відсутності  поваги  до  прав  людини. Очевидно, 
що  утвердження  демократії  створює  умови  для  забезпе-
чення прав людини. Водночас із процесом імплементації 
в  національне  законодавство  загальнолюдських  стандар-
тів прав і свобод особистості в країні відбувається процес 
удосконалення інститутів їх побудови і захисту.
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Стаття присвячена розкриттю місця та ролі понять у праві з позиції філософії права, а також окремих аспектів у розумінні права як 
поняття. Автори дослідили, що спроби різноманітних філософсько-правових шкіл вирішити це питання не тільки не наблизили нас до 
істинного розуміння значення понять у праві та права як поняття, а ще більше загострили проблему, яка є нагальною для з’ясування не 
тільки з позиції теоретичної і загальнофілософської площини, але і для практичної юриспруденції.

Ключові слова: право, поняття, визначення, поняття у праві, право як поняття, філософія права.

Статья посвящена раскрытию места и роли понятий в праве с точки зрения философии права, а также отдельных аспектов в по-
нимании права как понятия. Авторы обнаружили, что попытки различных философско-правовых школ решить этот вопрос не только не 
приблизили нас к истинному пониманию значения понятий в праве и права как понятия, а еще больше обострили проблему, которая 
является насущной для выяснения не только с точки зрения теоретической и общефилософской плоскости, но и для практической 
юриспруденции.

Ключевые слова: право, понятия, определения, понятия в праве, право как понятие, философия права.

The authors elucidate the place and role concepts in the law in terms of the philosophy of law, as well as certain aspects in understanding 
the law as a concept. The authors found that various attempts philosophical and legal schools to solve this issue, not only brought us closer to 
understanding the true meaning of the the concepts in the law and the law as a concept, but rather further aggravated the problem that is urgent 
to clarify not only in terms of theoretical and general philosophical plane, but for practice law.

Key words: law, concepts, definitions, concepts of law, law as a concept, philosophy of law.

Постановка проблеми. Поняття – це вища форма ві-
дображення світу в системі пізнання. Це синтезовані зна-
ння, які спрямовані на виявлення подібних стійких сутніс-
них властивостей предмета або явища. Одночасно в них 
відображаються  об’єктивні  взаємозв’язки між  окремими 
як  матеріальними,  так  і  нематеріальними  об’єктами.  Це 
знання,  які  були  набуті  в  процесі  людського  мислення, 
перевірені практикою суспільного буття, позбавлені осо-
бистісних суб’єктивних переживань і уявлень, що набули 
значення для багатьох людей.

Світ  понять  як  ідеальна  субстанція  пізнання  і  мис-
лення настільки ж складний, як  і світ конкретних речей. 
За допомогою абстрактних понять нам вдається проник-
нути  в  найпотаємніші  та  найскладніші  підвалини  буття, 
сприймати світ у його нерозривній єдності і взаємозумов-
леності, виділяти суттєві родові риси багатьох предметів 
і  відносин,  наближати  наші  знання  до  істинної  сутності 
пізнаваних об’єктів. Все це зумовлює високий рівень ак-
туальності обраної тематики дослідження, метою якого є 
розкриття місця та ролі понять у праві з позиції філософії 
права, а також окремих аспектів у розумінні права як по-
няття.

Виклад основного матеріалу. Поняття – це не тільки 
своєрідний  абстрактно-логічний  засіб  у  теорії  пізнання, 
а водночас і продукт людського мислення, який сам стає 
об’єктом дослідження. «Світ понять постійно змінюється 
і  розвивається  разом  із  змінами  і  розвитком  суспільства 
та поглибленням наукових досліджень,  і  у  зв’язку  з цим 
не може бути ані довершено досконалим, ані незмінним» 
[2, c. 143].

У  світі  понять  поняття  права  є  одним  із  базових, 
яке  пронизує  практично  всю  сукупність  суспільних 
відносин і водночас є серцевиною самосвідомості кож-
ного  члена  соціальної  спільноти.  Тому  і  недивно, що 
протягом всієї  «мислячої»  історії  людства,  з моменту 
усвідомлення людиною самої себе як суспільної  істо-

ти, вона прагне за допомогою права ствердитись у сус-
пільстві, не руйнуючи при цьому єдиного соціального 
організму.

В інтегрованому багатоликому світі суспільних відно-
син, у безмежному вирі речей, взаємозв’язків та взаємо-
залежностей людина змушена сприймати світ не тільки і 
не стільки через одиничні властивості, окремі прояви без-
кінечного матеріального та духовного буття, а й охопити 
світ у цілому. Тому вона й намагається за допомогою аб-
страктних за своєю природою понять проникнути в сут-
ність процесів, предметів і явищ. У цьому контексті не є 
винятком і світ права.

Особливістю сучасного підходу до поняття права є те, 
що ми  пізнаємо  його  як  на  рівні  емпіричного  чуттєвого 
сприйняття,  так  і  у  вигляді  загальноприйнятих  абстрак-
тних понять.

Особа  оперує праворозумінням  та правосприйняттям 
на трьох рівнях:

– на першому – на рівні побутової індивідуальної сві-
домості,  де  право  як  таке  сприймається  індивідуумом  з 
моменту  народження,  проявляється  у  найрізноманітні-
ших  суспільних  сферах  (політичній,  економічній,  духо-
вній, приватній тощо) та завжди пов’язується з державою. 
Отже,  на  рівні  побутової  свідомості  людина  сприймає 
право не  через поняття,  а  через його фактичний прояв  і 
особисті відчуття;

– другим рівнем є професійне (спеціально юридичне) 
розуміння  права.  Цим  рівнем  користуються  здебільшо-
го професійні юристи-практики. Вони рідко виходять за 
рамки об’єктивного права,  встановленого  компетентни-
ми органами. Для них має значення тільки живе дійсне 
право. Це – вузькопозитивістський підхід, що диктується 
правовими  системами  (англосаксонською,  романо-гер-
манською,  мусульманською),  де  право  ототожнюється 
із  судовим  прецедентом,  законом,  релігійною  нормою 
і  часто  не  пов’язане  з  його  еволюцією,  етимологією  та 
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майбутнім проявом. Таке розуміння і сприйняття права, 
на наш погляд, домінує як у світовій, так і у вітчизняній 
юриспруденції;

–  на  третьому  рівні  –  доктринальному  (науковому) 
розумінні  право  виходить  за  рамки  індивідуального 
вузькопрофесійного  сприйняття,  базується  і  залежить 
здебільшого  від  світоглядної  позиції  методологічних 
підходів,  окремих  філософсько-правових  концепцій 
мислителів  та вчених, що займаються розкриттям сут-
ності права. Цілком зрозуміло, що основним предметом 
дослідження є не стільки «живе» сучасне право, як його 
місце  в  людському  суспільстві  в  історичному,  онтоло-
гічному, гносеологічному, логічному та аксіологічному 
значеннях.  Саме  так  пропонує  підходити  до  пізнання 
права  відомий  російський  теоретик  та  філософ  права 
В.В. Лазарєв [7, с. 89].

На наш погляд, такий предметний поділ носить дещо 
умовний  характер.  Теорія  і  філософія  права,  досліджу-
ючи право (перша – через його конкретний прояв і вну-
трішню  специфічну  природу,  друга  –  через  сутність  та 
«дух» правової матерії), прагнуть не тільки до істинного 
пізнання субстанційної природи права, але й до його вдо-
сконалення.  Таким  чином,  всебічне  осмислення  права 
потребує досконалого інструментарію і глибинних знань 
на рівні онтологічного, гносеологічного, аксіологічного і 
безпосередньо практично-юридичного підходу.

Разом  із  тим, варто  зазначити, що сприйняття права 
на рівні загальноприйнятих понять є досить неоднознач-
ним в історії філософсько-правової думки.

Один із представників римської юридичної школи пе-
ріоду високої класики (ІІ ст. до н. е.) Яволен застерігав 
від  спроби  точних  визначень  і  понять  у  праві,  де  «вся-
ке визначення є небезпечним, тому мало ситуацій, коли 
воно не може бути спростованим» [3, с. 296], тому що по-
няття народжуються не із самих себе, а з дійсного права. 
У зв’язку із цим характерною є позиція одного з визна-
чних юристів періоду пізньої класики (ІІ – ІІІ н.е.) Павла, 
який зазначав: «Правило – короткий вираз того, що є; не 
з правила виводиться право, а з  існуючого права – пра-
вило» [3, с. 297]. Така детермінанта поняття у праві від 
правової  матерії  була  зумовлена  тим,  що  право  в  його 
юридичному значенні не має власної природи, воно є або 
породженням  природного  права,  або  похідним  мораль-
но-етичних  цінностей  (правди,  добра,  справедливості, 
доброчесності  тощо).  Тут  спостерігається  світоглядний 
вплив  грецьких філософів  –  від  софістів  до Сократа  та 
стоїків. Для праворозуміння римських юристів характер-
не  постійне  намагання  підкреслити  аксіоматичні  риси 
права, що йому притаманні, це стосується і такої якості, 
як необхідність зобов’язаності права. Не будь-яке суще, 
що володіє позитивною санкцією, є правом, а лише таке, 
що зумовлює позитивну поведінку  і  забезпечує  її  своїм 
впливом.

Іммануїл Кант визначав поняття як узагальнене уяв-
лення або як уявлення того, що є спільним для багатьох 
об’єктів.  Цей  загальнофілософський  підхід  повною  мі-
рою  стосується  і  поняття  права,  яке  філософ  виводить 
зі  свого  знаменитого  категоричного  імперативу:  «Вчи-
няй у відповідності тільки до такої максими, керуючись 
якою,  ти  водночас  можеш  побажати,  щоб  вона  стала 
загальним  законом»  [4,  с.  260],  враховуючи  при  цьому 
природу людини як емпіричного явища (феномена) та її 
трансцендентальну сутність (ноумена). Щодо права цей 
категоричний  імператив  визначає:  «Вчиняй  завжди  так, 
щоб  вільний  прояв  твого  свавілля  був  сумісним  зі  сво-
бодою  кожного  у  відповідності  до  загального  закону»  
[4, с. 139]. З категоричного імперативу Кант виводить по-
няття права: «Право – це сукупність умов,  за  яких сва-
вілля  однієї  особи  сумісне  зі  свавіллям  іншої  з  позиції 
загального  закону свободи»  [4,  с.  141]. Наша поведінка 
у відповідності до категоричного імперативу може бути 

внутрішньою  або  лише  зовнішньою.  Внутрішня  згода 
вимагає виконання морального закону з поваги до нього 
самого. На відмінностях внутрішньої і зовнішньої узго-
дженості наших дій з основним моральним законом за-
снована різниця між моральністю та правом. Дії, які зна-
ходяться  у  сфері  зовнішньої  узгодженості  з моральним 
законом, є діями правомірними, а не моральними. Проте 
висновок Канта  стосовно  самого поняття права був не-
втішним, тому що: «юристи все ще шукають визначення 
для свого поняття про право» [4, с. 163].

Окремої уваги та детального аналізу заслуговує геге-
лівське розуміння права, особливо в контексті його «Фе-
номенології духу» та «Філософії права». 

Разом із тим німецький філософ права Р. Циппеліус, 
спираючись на методологію І. Канта і М. Шліка, переко-
наний, що «утворення понять визначається пізнавальним 
інтересом. Саме цей інтерес визначає, в якому розрізі по-
няття найкраще служить пізнавальним цілям, що зумови-
ли необхідність утворення самого поняття» [9, с. 9–10]. 

Щодо сучасних реалій розвитку філософсько-право-
вої  думки  варто  зауважити,  що  пошуки  розуміння  по-
няття права не менш актуальні, ніж у період зародження 
юридичної  думки.  Так,  до  прикладу,  В.С.  Нерсесянсц, 
справедливо  стверджуючи,  що  «немає  чистого  знання 
поза  його  смислоутворюючим  контекстом»,  пропонує 
підходити до вивчення суті та природи права через «спів-
відношення права і закону» [6, с. 116 ]. 

Ю.В. Тихонравов  вважає, що  всі  наявні  у  правовій 
літературі  визначення  права  можна  (правда,  з  деякою 
мірою умовності) розділити на субстанційні (змістовні) 
та формальні.  Їм відповідають особливі типи праворо-
зуміння, при цьому субстанційні визначення і розуміння 
права автор пов’язує із природно-правовою традицією, 
а  формальні  –  з  юридично-позитивістською.  Субстан-
ційні визначення, у свою чергу, пов’язані з аксіологією 
права  [8,  с.  54–55]. На  думку  вченого С.С. Алєксєєва, 
до  поняття  права  варто  підходити  з  неологічної  пози-
ції,  де  «історія  правових  учень  трактується  як  історія 
нових понять права і теорії, що базується на їх основі»  
[1, с. 24].

Український  правознавець  Д.  Кравець,  на  наш  по-
гляд, спробував інтегрувати окремі підходи до проблеми 
гносеології права як об’єкту пізнання. Він розглядає ево-
люцію поняття права крізь призму позитивізму і неопо-
зитивізму як типів праворозуміння, оперуючи при цьому 
термінами «поняття» і «визначення» права. Розглядаючи 
право як поняття, Д. Кравець розділяє позицію В.С. Не-
рсесянца. Під поняттям автор розуміє різноманітні уяв-
лення  про  саме  право  [5,  с.  82].  Таке  поняття,  на  його 
думку,  розкривається  через  його  визначення.  На  нашу 
думку,  у  розкритті  сутності  поняття права  автор близь-
кий до праворозуміння Ю.В. Тіхонравова.

Можна  було  би продовжити перелік  підходів  до  ро-
зуміння ролі та значення понять у праві та права як по-
няття. Всі автори тією чи іншою мірою наближають фі-
лософсько-правову  науку  до  істинного  пізнання  права, 
але, на наш погляд, вони поки що не виходять за рамки 
принаймні двох класичних методологій – кантіанської та 
гегелівської.

Висновки. Таким чином, констатуємо, що спроби різ-
номанітних філософсько-правових шкіл щодо висвітлен-
ня цього питання не тільки не наблизили нас до істинного 
розуміння значення понять у праві та права як поняття, а 
ще більше загострили проблему, яка є нагальною для ви-
рішення не тільки з позиції теоретичної і загальнофіло-
софської площини, але і для практичної юриспруденції, 
котра, як відомо, не може ефективно функціонувати без 
категоріально-понятійного  апарату. Окреслена  тематика 
безпосередньо  належить  до  найбільш  актуальних  про-
блем власне методології права  і досі залишається пред-
метом активної наукової дискусії.
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